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Bevezetés A visszaállítás
alapjai hitoktatói
kézikönyvhöz (Hittan 225)
Mit várunk el egy hitoktatótól?
Amikor tanítani készülsz, fontos, hogy megértsd az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás
célkitűzését:

„Az a célunk, hogy segítsünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek megérteni és rábízni magukat
a Jézus Krisztus engeszteléséről szóló tanításokra, érdemessé válni a templom áldásaira, és
felkészíteni magukat, családjukat és más embereket a Mennyei Atyánkkal való örök életre (Az
evangélium tanítása és tanulása: Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára
[2012]. X.).

Úgy tudod elérni ezt a célt, ha szorgalmasan az evangélium szerint élsz,
hatékonyan tanítod az evangéliumot a tanulóidnak, és megfelelően igazgatod az
osztályodat vagy a programodat. Amikor e módokon készülsz fel és tanítod az
evangéliumot, méltó leszel a Szentlélek hatására (lásd T&Sz 42:14).

Lehetőséget kaptál, hogy segíts a tanulóknak a Lélek által tanulni, hogy
megerősíthessék a hitüket és elmélyíthessék a megtérésüket. Azzal segíthetsz a
tanulóknak elérni ezt, ha elvezeted őket oda, hogy megtalálják, megértsék és
alkalmazzák Jézus Krisztus evangéliuma jelentős tanait és tantételeit, valamint
átérezzék azok igazságát és jelentőségét.

Az evangélium tanítása és tanulása kézikönyv alapvető forrást jelent ahhoz, hogy
megértsd a tanítási folyamatot és megtudd, hogyan válhatsz sikeressé az
osztályteremben. Gyakran lapozd fel ezt a kézikönyvet!

Mik a kurzus célkitűzései?
Ez a kurzus, A visszaállítás alapjai (Hittan 225), lehetőséget ad a tanulóknak a Jézus
Krisztus egyháza visszaállításának kibontakozásához kapcsolódó alapvető
kinyilatkoztatások, tan, történelmi események és emberek tanulmányozására,
amint ezek az alapvető művekben, az utolsó napi próféták tanításaiban és az
egyház történetében fellelhetők. A kurzus az egyház tanának és történetének valós
megértéséhez szükséges tanbéli alapot és történelmi hátteret ad a tanulóknak.
Fejlődni fognak a tanulóknak az igazság keresésére, a forrásanyagok
érvényességének és megbízhatóságának kiértékelésére, valamint az igaznak a
hamistól való megkülönböztetésére irányuló képességei. A tanulók oly módon
fogják tanulmányozni a szentírásokat, az egyház tanát, valamint az egyház
történetét, ahogyan ezek az életükhöz és a körülményeikhez kapcsolódnak.
Gordon B. Hinckley elnök (1910-2008) bizonyságot tett a visszaállítás valóságáról:
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„Ez Jézus Krisztus visszaállított egyháza. Mi, ez a nép, utolsó napi szentek
vagyunk. Bizonyságot teszünk arról, hogy a mennyek megnyíltak, hogy a fátyol
félre lett vonva, hogy Isten szólott, hogy Jézus Krisztus megmutatta magát. […]

Istennek legyen hála a Jézus Krisztus e visszaállított egyházával kapcsolatos
bizonyság, felhatalmazás és tan csodálatos ajándékáért!

Ez legyen a nagyszerű és egyedülálló üzenetünk a világ számára. Nem
kérkedéssel adjuk át, hanem alázattal, mégis komolyan és teljes mértékű őszinteséggel” (Hitünk
csodálatos alapja. Liahóna, 2002. nov. 81.).

Miközben a tanulók nagyobb hitre tesznek szert Jézus Krisztusban és erősebb
bizonyságra a visszaállított evangéliumról, még elkötelezettebbek lesznek szent
szövetségeik megkötése és betartása mellett, és felkészültebbek a visszaállítás
üzenetének megosztására.

Mit várunk el a tanulóktól?
A felsőfokú hitoktatás végbizonyítványához szükséges kreditpontok
megszerzéséhez a tanulók olvassák el az egyes leckékben lévő Tanulói olvasmányok
rész alatt felsorolt szentírásrészeket, általános konferenciai beszédeket és egyéb
anyagokat. A részvételi követelményeknek is tegyenek eleget, és tanúsítsanak
jártasságot a kurzus anyagát illetően.

Hogyan épülnek fel a leckék a kézikönyvben?
Ezt a kurzust egy szemeszterre szántuk. 28 leckét tartalmaz, melyeket 50 perces
órákra terveztünk. Ha az osztály heti kétszer találkozik, akkor minden óra
alkalmával egy leckét taníts. Ha csak heti egyszer, 90–100 percre jöttök össze, akkor
minden órára vonj össze két leckét, és úgy taníts. Minden lecke vázlata négy részre
van tagolva:

• Bevezetés

• Háttérolvasmányok

• Javaslatok a tanításhoz

• Tanulói olvasmányok

Bevezetés
Ez a rész röviden ismerteti az adott lecke témáit és célkitűzéseit.

Háttérolvasmányok
Ez a rész forrásokat javasol, például utolsó napi próféták üzeneteit, amelyek
segíthetnek jobban megértened a vázlatban szereplő tanokat, tantételeket és
evangéliumi igazságokat.

Javaslatok a tanításhoz
A Javaslatok a tanításhoz rész segédanyagot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit
taníts, és arra vonatkozóan is, hogy miként tanítsd azt (lásd még a 4.3.3-as és
4.3.4-es szakaszt Az evangélium tanítása és tanulása kézikönyvben). A javasolt
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tanulási tevékenységeket azzal a céllal terveztük, hogy azok segítsenek a
tanulóknak meghatározni, megérteni és alkalmazni szent igazságokat. Dönthetsz
néhány vagy akár az összes javaslat felhasználása mellett, miközben egyéni tanítási
stílusodhoz alakítod őket, hogy a lehető legjobban eleget tudj tenni tanulóid
szükségleteinek és körülményeinek. A lecke anyagának átdolgozásakor kövesd ezt
a tanácsot Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Gyakran hallottam Packer elnököt arról tanítani, hogy az elsajátítás az első, és
az átalakítás csak az után következik. Ha szilárdan, két lábbal állunk az előírt és
tanítandó leckében, akkor tudjuk majd a Lelket követve átalakítani azt. Ám
amikor erről a rugalmas megközelítésről beszélünk, fennáll a kísértés, hogy az
ember eleve az átalakítással, nem pedig az elsajátítással kezdje. Egyensúlyt kell
tartani. Ez egy állandó kihívás. Az a megközelítés azonban, hogy először

elsajátítjuk, és csak azután alakítjuk át, megfelelő módot biztosít arra, hogy szilárd talajon
maradjunk” (“A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks” [Seminaries and Institutes of
Religion satellite broadcast, Aug. 7, 2012], lds.org/broadcasts).

A kurzusban vannak egyházi vezetőktől származó olyan idézetek, amelyek
valószínűleg számos nyelven elérhetőek lesznek. A tanításra készülve egyházi
vezetőktől származó más, de a témához illő és rendelkezésre álló idézeteket
használva átalakíthatod a leckéket.

A Javaslatok a tanításhoz rész legalább egy vastaggal szedett tant vagy tantételt
tartalmaz. Amikor a tanulók felfedezik ezeket a tanokat és tantételeket, valamint
megosztják, amit megtanultak, lehet, hogy szóhasználatuk el fog térni a könyvben
megfogalmazottaktól. Ha ez történik, ügyelj arra, hogy ne sugalld számukra azt,
hogy válaszaik helytelenek. Ha azonban egy kijelentést pontosabban is meg lehet
fogalmazni, akkor körültekintően segíts tisztázni a jelentését.

Ez a tananyag megmutatja, hogyan foglalhatók bele az evangélium tanításának és
tanulásának alapjai egy téma szerint összeállított kurzus anyagába (lásd Az
evangélium tanítása és tanulása. 10, 23–31, 38–41). Az előttünk álló hónapokban az
Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás ki fog adni egy „Teaching and Learning the
Scriptures in Institutes of Religion” [A szentírások tanítása és tanulása a felsőfokú
hitoktatásban] című dokumentumot, mely tovább fejtegeti, hogyan foglalhatók bele
az evangélium tanításának és tanulásának alapjai egy téma szerint összeállított
kurzus anyagába.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából felvázolta, milyen
előnyökkel jár az evangélium téma szerinti tanulmányozása:

„Míg a szentírás elejétől végéig történő elolvasása alapvető, átfogó ismeretet nyújt,
a témakör szerinti tanulmányozás elmélyíti az ismereteinket. Az összefüggések,
minták és alapeszmék keresése a kinyilatkoztatásokban épít, és hozzáad a lelki
tudásunkhoz…; kiszélesíti a szabadulás tervéről való látókörünket és értelmünket.

Megítélésem szerint a Krisztus szaván való lakmározás részben az összefüggések,
minták és alapeszmék szorgalmas keresését jelenti. Ez a megközelítés képes
megnyitni a lelki tározó zsilipjeit, megvilágosítani az értelmünket az Ő Lelkén
keresztül, és mély hálaérzetet kelteni bennünk a szentírásokért, valamint olyan
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fokú lelki elkötelezettséget, melyet semmilyen más módon nem lehet elnyerni. Az
ilyesfajta kutatás képessé tesz minket arra, hogy a Megváltó kősziklájára építsünk
és ellenálljunk a gonosz szeleinek ezekben az utolsó napokban” (Az élő víz tározói.
[Brigham Young University fireside, Feb. 4, 2007], 3, speeches.byu.edu).

A kézikönyv anyagának egy része a Doctrine and Covenants and Church History
Seminary Manual anyagára támaszkodik.

Tanulói olvasmányok
Ez a rész olyan szentírásrészeket, egyházi vezetőktől származó beszédeket és egyéb
anyagokat tartalmaz, amelyek gazdagítják a tanulók tudását a leckékben
hangsúlyozott témákat illetően. Adj ki feladatokat és biztasd a tanulókat arra, hogy
olvassák el ezeket az anyagokat az egyes órák előtt. E sugalmazott olvasmányok
tanulmányozása által nem csupán felkészültebbek lesznek az órai beszélgetésekben
való részvételre, hanem tágabb és mélyebb tudásra is szert tesznek a kurzus
témaköreiről. A félév elején adj minden tanulónak egy példányt a Tanulói
olvasmányok felsorolásából.

Hogyan készülhetek fel a tanításra?
Az Úr segítségedre lesz, amikor a tanításra készülsz. Felkészülésed során hasznos
lehet feltenni magadnak az alábbi kérdéseket:

• Imádkoztam-e, hogy elnyerjem a Szentlélek útmutatását?

• Tanulmányoztam-e a kijelölt szentírásblokkokat és háttérolvasmányokat?

• Olvastam-e a tananyagot, és meghatároztam-e, hogy van-e valami, amit
tanulóim szükségleteinek megfelelően be kell építenem vagy át kell
alakítanom?

• Hogyan tudom nyomon követni a tanulók olvasását, hogy meggyőződjek arról,
hogy a lehető legtöbbet nyerik a kijelölt olvasmányokból?

• Hogyan segíthetek minden egyes tanulómnak teljes mértékben részt venni
az órán?

A következő javaslatok szintén hasznosak lehetnek:

• Biztasd a tanulókat a kijelölt szentírásrészek és cikkek elolvasására minden
egyes óra előtt.

• Várd el a tanulóktól, hogy tegyenek eleget tanulói szerepüknek.

• Gyakran adj lehetőséget a tanulóknak arra, hogy saját szavaikkal
elmagyarázzanak tanokat és tantételeket, megosszanak odavágó élményeket,
illetve bizonyságot tegyenek arról, amit tudnak és amit éreznek.

• Óráról órára váltogasd a leckék tanítása során alkalmazott tanulási
tevékenységeket és megközelítéseket.

• Hozz létre olyan tanulási környezetet, amely meghívja a Lelket, és amelyben a
tanulóknak megadatik a kiváltság és a felelősség egymás tanítására és az
egymástól való tanulásra (lásd T&Sz 88:78, 122).

Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította:
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„Győződjetek meg a nagyfokú részvételről, mert a tanulók önrendelkezésének
ilyen használata felhatalmazza a Szentlelket a tanításra. […] Amikor a tanulók
kimondják az igazságokat, ezek az igazságok megerősítést nyernek a lelkükben,
és elmélyítik a személyes bizonyságukat” (“To Understand and Live Truth”
[evening with Elder Richard G. Scott, Feb. 4, 2005], 3, si.lds.org).

Hogyan tudom átalakítani a leckéket a fogyatékkal élők
számára?
A tanításra készülve tartsd szem előtt a sajátos igényekkel rendelkező tanulókat.
Alakítsd át a tevékenységeket és az elvárásokat úgy, hogy ők is sikerrel járhassanak.

További ötletekért és forrásokért lásd a fogyatékosságokkal kapcsolatos források
oldalát a disabilities.lds.org oldalon, valamint az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás
irányelveinek kézikönyve fogyatékosságokkal foglalkozó részét.
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1. LECKE

Egy bámulatos mű és csoda
Bevezetés
A történelem folyamán Mennyei Atyánk olyan próféták
elhívásával vetett véget a hitehagyás időszakainak, akik
isteni felhatalmazást kaptak az evangélium teljességének
visszaállítására és Jézus Krisztus egyházának megalapítására.
A mi adományozási korszakunkban ez a próféta Joseph Smith

volt. Ha a tanulók megértik, hogy a prófétákon keresztül
milyen módon vezeti népét és alapítja meg egyházát Isten,
akkor az segíteni fog nekik még mélyebben átérezni a
visszaállítás szükségességét, és jobban tudnak majd tanítani
róla másokat.

Háttérolvasmányok
• M. Russell Ballard: A Szent Biblia csodája. Liahóna, 2007. máj. 80–82.

• Gordon B. Hinckley: Minden idők legnagyszerűbbike. Liahóna, 2000. jan. 87–90.

• Neal A. Maxwell, “From the Beginning,” Ensign, Nov. 1993, 18–20.

• Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz (2006).
31–36.

Javaslatok a tanításhoz
Ámós 8:11–12; Joseph Smith története 1:5–10
A visszaállítás szükségessége a nagy hitehagyást követően
Kezdd a leckét azzal, hogy felírod a táblára:

éhínség =

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ámós 8:11–12-t, a tanulók pedig kövessék
a szöveget, és mondják meg, mit jelképez az éhség szó.

• Milyen típusú éhínség bekövetkeztéről prófétált Ámós? (Írd fel a tanulók
válaszait a táblára az „éhínség =” mellé.)

• Miről prófétált Ámós, mit tesznek majd az emberek ezen éhínség miatt?

• Milyen bizonyítékait látjátok a világban annak, hogy az emberek éheznek „az
Úr beszédének hallgatás[ára]”? (Ámós 8:11).

Magyarázd el, hogy bár az Ámós 8:11–12-ben található prófécia valószínűleg
számos alkalommal beteljesedett már a történelem folyamán, az egyik fontos
beteljesedést a nagy hitehagyásként ismerjük. Javasolhatod, hogy a tanulók írják fel
a hitehagyás, beleértve a nagy hitehagyást megjegyzést a szentírásuk margójára Ámós
8:11–12 mellé.

Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg valakit, hogy olvassa fel, a tanulók pedig
keressenek benne a nagy hitehagyáshoz hozzájáruló tényezőket.
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„Jézus Krisztus halála után gonosz emberek üldözték az apostolokat és egyháztagokat, és sokat
megöltek közülük. Az apostolok halálával a papsági kulcsok és az elnöklő papsági felhatalmazás
elvétetett a Földről. Az apostolok tisztán megtartották az evangélium tanait, és fenntartották az
egyháztagok érdemességének rendjét és normáit. Az apostolok nélkül az emberek idővel
megváltoztatták a tanokat, és jogtalan változásokat eszközöltek az egyház szervezetében és a
papsági szertartásokban, például a keresztelésben és a Szentlélek ajándéka adományozásában.

A kinyilatkoztatás és a papsági felhatalmazás nélkül az emberek az emberi bölcsességre
támaszkodtak a szentírások, valamint Jézus Krisztus evangéliuma tantételeinek és
szertartásainak értelmezésében. Hamis elképzeléseket tanítottak igazként. Az Atyaisten, a Fia,
Jézus Krisztus és a Szentlélek igaz jelleméről és természetéről való tudás nagy része elveszett. A
Jézus Krisztusba vetett hitnek, a bűnbánatnak, a keresztelésnek és a Szentlélek ajándékának
tanait elferdítették vagy elfelejtették. A Krisztus apostolainak adott papsági felhatalmazás többé
nem volt jelen a Földön” (Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz
[2006]. 35.).

• Ezen idézet szerint mely tényezők járultak hozzá a nagy hitehagyáshoz?

• Miért elengedhetetlen annak megértése, hogy valóban sor került a nagy
hitehagyásra? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de mindenképp
fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha tudjuk, hogy volt egy nagy
hitehagyás, az segíthet nekünk felismerni az evangélium
visszaállításának szükségességét.)

Magyarázd el, hogy a hitehagyás ezen időszaka alatt Mennyei Atyánk továbbra is
kifejtette hatását a világban, részben Krisztus világosságán keresztül, mely „minden
embernek megadatott” (Moróni 7:16), részben pedig a Szentlélek hatalmán
keresztül, mely tanúságot tesz arról, hogy az evangélium igaz (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Szentlélek. scriptures.lds.org). Sok kultúrában adott sugalmazást
olyan férfiaknak és nőknek, akik ebben az időszakban a segítségéért folyamodtak.
Voltak olyan keresztény reformerek, mint Luther Márton és Tyndale Vilmos, akik
azért munkálkodtak, hogy segítsenek a keresztényeknek a Bibliában található
eszményekhez közelítve élni. Európában és Észak-Amerikában élő reformerek,
filozófusok, sőt, államférfiak erőfeszítéseinek köszönhetően a világ sok táján
nagyobb hangsúlyt kapott az emberi méltóság és a vallásszabadság. Mindezen
fontos eredmények ellenére Isten ekkor még nem állította vissza teljes mértékben
az egyházát. (Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 45–46.)

Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910–2008), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel:

„A mennyek évszázadokon át le voltak pecsételve. Jó emberek, férfiak és nők,
nem is kevesen – igazán nagyszerű és csodálatos emberek – próbálták meg
helyrehozni, megerősíteni és jobbá tenni [hódolatuk] rendszerét és tanaik
szervezetét. Tisztelettel adózom előttük. Mennyivel jobbá vált a világ bátor
tetteik miatt! Bár hiszem, hogy ihletett munkát végeztek, mégsem volt részük
abban a kegyben, hogy megnyíljanak nekik a mennyek és megjelenjen nekik

Isten” (Hitünk csodálatos alapja. Liahóna, 2002. nov. 80.).
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Emlékeztesd a tanulókat, hogy 1820-ban Joseph Smith fiatal fiúként az igaz
egyházat kereste, de nem találta. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el
magukban a Joseph Smith története 1:5–10-et, és keressenek olyan kifejezéseket,
melyek leírják, milyen kihívásokat eredményezett a nagy hitehagyás.

• Milyen kifejezéseket használva jellemezte Joseph Smith napjai lelki kihívásait?

• Mit mondott Joseph, milyen érzéseket keltett benne az őt körülvevő vallási
nyugtalanság?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy Joseph Smith igazságkeresése vezetett el az első
látomáshoz és prófétai elhívásához. (Ezekről a következő leckében lesz szó.)
Mutass rá, hogy Joseph Smith próféta elhívása és az evangélium visszaállítása egy
Isten által kialakított, a történelem folyamán ismétlődő minta szerint történt.
Példának okáért Énók (lásd Mózes 6:26–32) és Noé (lásd Mózes 8:17–20) elhívása is
ezt a mintát követte. Tedd ki ennek a mintának a következő magyarázatát, és kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„A Biblia történelme szerint Isten sokszor szólt a prófétákkal, és hitehagyás is sokszor történt. Az
általános hitehagyás minden egyes korszakának befejezésére Isten azzal mutatta meg gyermekei
iránti szeretetét, hogy egy újabb prófétát hívott el, akinek megadta a papsági felhatalmazást
Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítására és tanítására. A próféta lényegében sáfárként
működik, aki Isten házanépéről gondoskodik itt a Földön. A próféták által ily módon vezetett
időszakokat adományozási korszakoknak nevezzük” (Prédikáljátok evangéliumomat! 33.; lásd
még Kalauz a szentírásokhoz: adományozási korszak).

• Milyen szempontból követi az evangélium Joseph Smith általi visszaállítása a
korábbi adományozási korszakokban látott mintát? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de mindenképp fogalmazzák meg a következő tantételt: Az
általános hitehagyás korszakai után Isten prófétákat hív el és
felhatalmazást ad nekik az evangélium újbóli visszaállítására és
tanítására. A tanulók számára legyen világos ez a tan is: Joseph Smitht Isten
hívta el, hogy állítsa vissza a mi adományozási korszakunk számára az
evangéliumot.)

• Ennek a mintának a megértése hogyan segíthet nektek elmagyarázni az
evangélium visszaállítását olyan valakinek, aki más hitet vall?

Hangsúlyozd ki, hogy az első látomás során Joseph Smith megtudta, hogy nincs a
földön igaz egyház, és szükség van Krisztus evangéliuma teljességének a
visszaállítására. Bár a Bibliában vannak jövendölések a nagy hitehagyásról, ezen
hitehagyás bekövetkeztének legfontosabb bizonyítéka az, hogy Joseph Smith
prófétai elhívást kapott és sor került az evangélium teljességének visszaállítására.

2 Nefi 27:25–26; Tan és a szövetségek 1:12–30
Az evangélium visszaállítása „egy bámulatos mű és csoda”
Mondd el, hogy a szentírások felsorolják az Úr néhány indokát arra, hogy miért
legyen visszaállítva a földre az utolsó napokban az evangéliuma.
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Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 2 Nefi 27:25–26-ban Ésaiásnak a
visszaállításra vonatkozó próféciáját, és nézzék meg, hogyan jellemzi az Úr lelki
értelemben a világ állapotát a visszaállítás idején. Javasolhatod, hogy a tanulók
jelöljék meg azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek ezeket a lelki értelemben
vett állapotokat jellemzik. (Megjegyzés: Az egyik legnagyobb segítséget az jelentheti
a tanulóknak a szentírásokból tanultak megértéséhez és emlékezetben tartásához,
ha megjelölnek fontos szavakat és kifejezéseket.) Elegendő idő eltelte után kérd
meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• Szerintetek miért nevezik úgy az evangélium visszaállítását, hogy „egy
bámulatos mű és csoda”?

• Ti mit találtok bámulatosnak és csodálatosnak a visszaállításban? (Miközben a
tanulók válaszolnak, mutass rá, hogy az evangélium visszaállításának
„bámulatos mű és csoda” elnevezése visszatérő téma vagy alapeszme a Tan és a
szövetségekben. „Az alapeszmék átfogó, visszatérő és egységesítő
tulajdonságok vagy fogalmak” [David A. Bednar: Az élő víz tározói. (Brigham
Young University fireside, Feb. 4, 2007), 6, speeches.byu.edu].)

Az osztály egyik fele tanulmányozza a Tan és a szövetségek 1:12–17-et, és keresse
ki, mivel indokolta az Úr az evangélium visszaállításának véghezvitelét. Az osztály
másik fele tanulmányozza a Tan és a szövetségek 1:18–30-at, és keresse ki, milyen
tekintetben áldja meg Isten gyermekeit az evangélium visszaállítása. (Megjegyzés: a
Tan és a szövetségek 1:30 részletesebb tanulmányozására a 6. leckében kerül
majd sor.)

Elegendő idő eltelte után kérj meg tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.
Győződj meg arról, hogy a tanulók értik a következő igazságot: Az evangélium
visszaállítása segít a Krisztusban hívőknek növelni a hitüket és
felülkerekedni az utolsó napok csapásain.

Olvasd fel a következő kijelentést Joseph Smith prófétától (1805–1844):

“[A próféták] örömteli várakozással néztek elébe annak a napnak, amelyben
most élünk; és mennyei és örömteli várakozástól fűtve énekeltek, írtak és
jövendöltek erről a napunkról” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith
[2007]. 193.).

• Mi az, amire a múlt prófétái várakozással tekinthettek napjainkban? (A tanulók
valószínűleg megemlítik többek között, hogy a visszaállítás az egész földre
kiterjed és felkészíti a világot Jézus Krisztus második eljövetelére.)

Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől, és kérj meg néhány
tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel:
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„Testvéreim, értitek, hogy mit birtokolunk? Felismeritek-e helyünket az emberi
történelem nagy színjátékában? Most jött el az a fontos időpont, ami felé minden
ezelőtt történt dolog fókusza fordul. […]

A Mindenható utolsó napi munkája, amiről őseink szóltak, amiről a próféták és
az apostolok jövendöltek, eljött. Itt van. Számunkra valamilyen okból
ismeretlenül, de az Isten bölcsességéből eredően azt a kiváltságot kaptuk, hogy

ebben a dicsőséges korban jöhettünk a földre. […]

Tudva, hogy mit birtokolunk és mit ismerünk, jobb néppé kellene válnunk, mint amilyenek
vagyunk. Krisztushoz hasonlóbbá, megbocsátóbbá, segítőkészebbé kell válnunk és az egész
környezetünkre jobban oda kell figyelnünk.

Minden idők legnagyszerűbbikét éljük most, ez a nagyszerű és ünnepélyes történelemtudat
tiszteletet kelt bennünk. Ez az utolsó és a végső [adományozási korszak], mely felé mutat minden
múltbeli dolog. Bizonyságomat és tanúságomat teszem ezeknek a dolgoknak az igazságáról”
(Minden idők legnagyszerűbbike. Liahóna, 2000. jan. 89–90.).

• Milyen gondolatokat és érzéseket kelt bennetek a „minden idők
legnagyszerűbbikét éljük” kijelentés?

• Ha nem túl személyes, akkor ossz meg az életedből egy olyan élményt, amely
megerősítette a bizonyságodat Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról.

• Mit tehettek azért, hogy kifejezzétek hálátokat az evangélium visszaállításáért?

Tanulói olvasmányok
• Ésaiás 29:13–14; Ámós 8:11–12; 2 Nefi 27:1–5, 25–26; Tan és a szövetségek

1:12–30; Joseph Smith története 1:5–10.

• Gordon B. Hinckley: Minden idők legnagyszerűbbike. Liahóna, 2000. jan. 87–90.

1.  LECKE

5



2. LECKE

Az első látomás
Bevezetés
A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith
első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az
egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta
élete során többször is beszámolt az első látomásról. Ezek a
beszámolók segíthetnek nekünk az esemény jobb

megértésében és megerősíthetik a visszaállításba vetett
hitünket. Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a
tanulóknak érteni annak fontosságát, hogy legyen
bizonyságuk erről a különösen fontos eseményről.

Háttérolvasmányok
• Gordon B. Hinckley: Hitünk csodálatos alapja. Liahóna, 2002. nov. 78–81.

• “First Vision Accounts,” [Beszámolók az első látomásról] Gospel Topics,
[Evangéliumi témák] lds.org/topics.

Javaslatok a tanításhoz
Joseph Smith története 1:1–2
A Próféta a hamis híresztelések helyreigazítása végett írt az első látomásról.
Mondd el, hogy 1838-ban Joseph Smith elkezdett dolgozni a hivatalos történetének
megírásán. A Nagyértékű gyöngynek az a része, mely a Joseph Smith története
nevet viseli, ennek a sokkal hosszabb történetnek a kivonata.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története 1:1–2-t, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mivel indokolta Joseph Smith a története
elkészítését.

• Az 1. vers szerint mik kerültek közkézre az egyház korai időszakában?

• Mi volt a szándékuk ezeknek az egyház elleni fizetett híreszteléseknek?

• Napjainkból mi állítható párhuzamba ezzel a helyzettel?

Mondd el, hogy ma is vannak olyan egyének és csoportok, akik hamis vagy
félrevezető információkat terjesztenek az egyházról, azzal a szándékkal, hogy
aláássák a hitet.

• Milyen okból írta le Joseph a saját történetét? (Hogy eloszlassa „a nyilvánosság
tévhitét, és az igazság minden keresőjét a tények birtokába juttassa…, ahogyan
azok megtörténtek” [Joseph Smith története 1:1].)

• Miért fontos, hogy a visszaállításról való „igazság minden keresője” Joseph
Smith saját beszámolójára támaszkodjon? (A tanulók használhatnak más
szavakat, de legyen számukra nyilvánvaló, hogy aki a Próféta beszámolójára
támaszkodik, az elkerülheti azt, hogy megtévesszék a hamis és félrevezető
információk.)

Tedd ki a következő tanácsot Neil L. Andersen eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban:
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„Mindig voltak páran, akik meg akarták fosztani hitelétől az egyházat, és el
akarták pusztítani a hitet. Ma az internetet használják erre.

Az egyházról közzétett információk némelyike, akármilyen meggyőzően hangzik
is, egyszerűen nem igaz” (Hitetek próbája. Liahóna, 2012. nov. 41.).

• Milyen forrásokhoz forduljunk és melyekben bízzunk, amikor tudni szeretnénk
az igazságot az első látomásról, az evangélium visszaállításáról vagy más
egyháztörténeti eseményről? Miért? (Segíts a tanulóknak megérteni a
következő tantételt: Az igazság keresői úgy kerülhetik el a hamis vagy
félrevezető információk általi megtévesztést, ha hiteles
információforrásokhoz fordulnak az egyház és annak története
vonatkozásában, és nem fogadnak el feltétel nélkül bármilyen
információt, amit hallanak vagy olvasnak, legyen szó akár internetes
rákeresésből származó információkról.)

Magyarázd el, hogy az egyház kritikusai azzal érvelnek az első látomás valósága
ellen, hogy Joseph Smith csak sok évvel később jegyezte fel a látomással
kapcsolatos élményét. Mondd el, hogy a 14 éves Joseph Smith azok reakciója után,
akiknek eleinte elmesélte, már vonakodott beszélni a látomásáról (lásd Joseph
Smith története 1:21–26). Akkor jegyezte le az eseményt, amikor úgy érezte, hogy
itt az ideje. A Szabadító azt az utasítást adta Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy
a feltámadása utánig ne beszéljenek a Színeváltozás hegyén tapasztaltakról (lásd
Máté 17:9), ami nyilvánvalóvá teszi, hogy bizonyos szent élményeket csak a Lélek
késztetésére szabad megosztani.

Az első látomás beszámolói
Megjegyzés: A lecke ezen részének tanításához érve győződj meg arról, hogy
elegendő időt hagysz a lecke utolsó, a Joseph Smith története 1:8–20-at tárgyaló
részére.

Mondd el a tanulóknak, hogy Joseph Smith személyesen vagy írnokok segítségével
legalább négy különböző beszámolót írt az első látomásról. Ezen kívül Joseph
Smith kortársai is számos beszámolót jegyeztek fel erről a látomásról. Mindegyik
beszámoló más-más tekintetben helyez hangsúlyt Joseph élményére, azonban
mindegyik tartalmazza annak alapvető elemeit, hogy mit látott és hallott Joseph.
Nyújts segítséget az egyes beszámolók különbözőségeinek magyarázatához azzal,
hogy a következők átgondolására kéred a tanulókat:

• Gondoljatok életetek egy fontos vagy jelentőségteljes élményére! Miben lenne
más az erről szóló beszámolótok attól függően, hogy kinek meséltek róla? Mi
változna attól függően, hogy mikor vagy miért meséltek az élményről?

Kérj meg valakit, hogy olvassa fel a következő idézetet, a tanulók pedig figyeljék
meg, mire számítanak a történészek, ha egy esemény több alkalommal is
feljegyeztetett:
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„Az első látomásról szóló különböző beszámolók ellentmondásmentes történetet adnak elő, bár
természetesen különböznek a hangsúlyok és a részletek. A történészek számítanak rá, hogy ha
valaki az évek során több alkalommal, különböző hallgatóságnak meséli el újra ugyanazt az
élményt, akkor mindegyik beszámoló másra helyezi a hangsúlyt és lesznek benne egyedi
részletek. Mi több, az első látomásról szóló beszámolók közötti különbségekhez hasonlókkal
találkozhatunk az arról szóló szentírásbeli beszámolókban, hogy milyen látomása volt Pálnak a
Damaszkusz felé vezető úton, illetve mit tapasztaltak meg az apostolok a Színeváltozás hegyén
[Apostolok cselekedetei 9:3–9; 22:6–21; 26:12–18; Máté 17:1–13; Márk 9:2–13; Lukács
9:28–36]. A különbségek ellenére azonban az első látomásról szóló beszámolók alapvetően
következetesek. Némelyek hibásan azzal érvelnek, hogy a történet újra elmondásában fellelhető
bármely eltérés azt bizonyítja róla, hogy csak kitalálták. Épp ellenkezőleg: a bőséges történelmi
feljegyzések lehetővé teszik számunkra, hogy többet tudjunk meg erről a figyelemreméltó
eseményről, mint amennyit akkor tudhatnánk, ha kevésbé lenne dokumentálva” (“First Vision
Accounts,” [Beszámolók az első látomásról] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics).

A történetekben fellelhető különbségek példájaként elmondhatod a tanulóknak,
hogy „míg az 1832-es beszámoló személyesebb hangvételű története annak,
ahogyan Joseph Smith fiatalemberként bűnbocsánatra törekedett, az 1838-as
beszámoló abban a minőségben összpontosít a látomásra, mint amely elindította az
egyház »felemelkedését és fejlődését«” (“First Vision Accounts,” [Beszámolók az
első látomásról] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics). Emlékeztesd a
tanulókat, hogy kijelölt olvasmányaik között szerepel a Gospel Topics [Evangéliumi
témák] alatti “First Vision Accounts” [Beszámolók az első látomásról] cikk, mely
részletesebben is elemzi az első látomásról szóló különböző beszámolókat. Kérd
meg a tanulókat a cikk órán kívüli tanulmányozására, hogy jobban megértsék,
hogyan járul hozzá minden egyes beszámoló ahhoz, amit az első látomásról
tudunk. (Megjegyzés: Emlékeztesd a tanulókat, a „Tanulói olvasmányok” címszó
alatt felsoroltak előzetes elolvasásának fontosságára. Ha ezt teszik, akkor az
segíteni fog nekik hozzászólni az órai beszélgetésekhez.)

• Az első látomásról szóló több beszámoló hogyan támasztja alá e szent esemény
valóságát és gyarapítja az arról való tudásunkat? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy a Joseph Smith első látomásáról szóló több beszámoló
lehetővé teszi számunkra, hogy többet tudjunk meg erről a szent
eseményről, mint amennyit akkor tudhatnánk, ha kevésbé lenne
dokumentálva.)

Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910–2008), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Engem semmivel nem aggaszt jobban az, hogy Joseph Smith próféta több
változattal is szolgált az első látomásról, mint az, hogy az újszövetségi
evangéliumoknak négy különböző írójuk van, mindenki a saját meglátásaival,
mindenki úgy mondva el az eseményeket, ahogy az akkor éppen a céljainak
megfelelt” (“God Hath Not Given Us the Spirit of Fear,” Ensign, Oct. 1984, 5).

Tedd bizonyságodat az első látomás valóságáról, valamint az evangéliumnak Joseph
Smith próféta általi visszaállításáról.
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Joseph Smith története 1:8–20
Az egyház hitelessége az első látomás igaz voltán nyugszik
Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Joseph Smith
története 1:8–15-öt.

• Mit tett meg Joseph Smith azért, hogy választ találjon a kérdéseire?

• Szerintetek Sátán miért próbálta megakadályozni, hogy Joseph Smith
imádkozzon?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Joseph Smith
története 1:16–19-et.

• Milyen fontos igazságokat tudunk meg a 16–17. versekből? (Miközben a
tanulók válaszolnak, hangsúlyozd ki, hogy örökkévaló igazságok lettek
visszaállítva a Földre akkor, amikor Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
megjelentek Joseph Smithnek.)

Tedd ki vagy olvasd fel a következő idézetet Tad R. Callister eldertől, aki a Hetvenek
Elnökségében szolgált. Az idézetet felolvasva javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék
meg a szentírásukban a Callister testvér által hangsúlyozott igazságokat. Azt is
javasolhatod, hogy írják fel a Joseph által megtudott igazságokat a margóra Joseph
Smith története 1:16–19 mellé. (Megjegyzés: A Szentírások megjelölésének és
megjegyzésekkel való ellátásának megtanulása fontos szentírás-tanulmányozási
készség, melynek kifejlesztéséhez hozzásegítheted a tanulókat [lásd Az evangélium
tanítása és tanulása: Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára (2012),
22.].)

„Joseph Smith az Úr felkentje volt, hogy Krisztus egyházát visszaállítsa a földre.
Amikor kijött a ligetből, végső soron négy alapvető igazságot tudott meg,
melyeket akkoriban nem tanítottak a keresztény világ túlnyomó részében.

Először is megtudta, hogy az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus két különálló és
különböző lény. […]

A Joseph Smith által feltárt második nagyszerű igazság az, hogy az Atya és a Fiú
megdicsőült, húsból és csontból való testtel rendelkezik. […]

A Joseph Smith által megismert harmadik igazság az, hogy Isten még ma is szól az emberhez –
hogy a mennyek nincsenek bezárva. […]

A Joseph Smith által megtanult negyedik igazság az, hogy Jézus Krisztus egyháza a maga
teljességében és tökéletességében akkoriban nem létezett a földön” (Joseph Smith – a
visszaállítás prófétája. Liahóna, 2009. nov. 35–36).

• Szerintetek miért elengedhetetlen tudni és érteni ezeket az igazságokat
Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról?

• Miként segíthet elmagyarázni ezen igazságok szükséges volta azt, hogy Sátán
miért próbálta megakadályozni az ifjú Joseph Smith imáját?

Joseph Smith első látomása fontosságának kihangsúlyozása végett tedd ki a
következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől, és kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel:
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„Teljes erőnk [az első] látomás igaz [voltán] múlik. Vagy megtörtént, vagy nem.
Ha nem, akkor ez a munka csalás. De ha igen, akkor ez a legfontosabb és a
legcsodálatosabb munka az ég alatt. […]

1820-ban következett a dicsőséges megnyilvánulás egy fiú imájának válaszaként,
aki családi Bibliájukban olvasta Jakab szavait: »Ha pedig valakinek közületek
nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és

szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki« (Jakab 1:5).

Ezen az egyedülálló és csodálatos élményen alapszik az egyház érvényessége” (Hitünk
csodálatos alapja. Liahóna, 2002. nov. 80.).

• Hogyan kapcsolódik Joseph Smith első látomásához az egyház érvényessége?

• Miért fontos bizonyságot nyerni arról, hogy Joseph Smith látta az Atyaistent és
Fiát, Jézus Krisztust? (A tanulók sokféle választ adhatnak, de mindenképp
legyen világos számukra a következő tantétel: Amikor bizonyságot nyerünk
arról, hogy Joseph Smith látta az Atyaistent és Fiát, Jézus Krisztust, akkor
az evangélium visszaállításának igaz voltát is megtudjuk.)

A lecke végén hangsúlyozd ki annak fontosságát, hogy személyes bizonyságunk
legyen az első látomás igaz voltáról. Ez a kinyilatkoztatás kősziklájára épülő
személyes bizonyság segít nekünk erősnek maradni a hitünkben akkor, amikor
hamis információkkal találkozunk Joseph Smith próféta vagy az egyház
vonatkozásában. Tegyél bizonyságot arról, hogy mi is megismerhetjük az igazságot
úgy, ahogyan azt Joseph Smith tette. Törekedhetünk az igazság elnyerésére,
olvashatjuk a szentírásokat, elmélkedhetünk, majd végül megkérdezhetjük Istent,
és Ő válaszolni fog (lásd Jakab 1:5). Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át,
hogyan nyertek bizonyságot arról, hogy az Atya és a Fiú megjelentek Joseph
Smithnek. Adj időt egy vagy két tanulónak arra, hogy elmondja, hogyan nyert
bizonyságot az első látomásról.

Tanulói olvasmányok
• Joseph Smith története 1:1–26.

• Gordon B. Hinckley: Hitünk csodálatos alapja. Liahóna, 2002. nov. 78–81.
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3. LECKE

A Mormon könyve
napvilágra kerülése

Bevezetés
Az Úr Moróni angyalt küldte, hogy készítse fel Joseph Smitht
a Mormon könyve átvételére és lefordítására. A fordítás
tulajdonképpeni folyamatáról keveset tudunk. Joseph Smith
azt mondta, hogy a Mormon könyve „Isten ajándéka és
hatalma által” lett lefordítva (Mormon könyve bevezetés,

1830-as angol kiadás). A tanúk törvényének megfelelően
(lásd 2 Korinthusbeliek 13:1) az Úr többek számára lehetővé
tette, hogy tanúi legyenek ennek az ősi feljegyzésnek.
Bizonyságuk az egész világ számára megerősíti a Mormon
könyve hitelességét.

Háttérolvasmányok
• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God,” Ensign, Jan. 1997, 36–41.

• “Book of Mormon Translation,” [A Mormon könyve fordítása] Gospel Topics,
[Evangéliumi témák] lds.org/topics.

• “Coming Forth of the Book of Mormon and Restoration of the Priesthood,”
chapter 5 in Church History in the Fulness of Times Student Manual, 2nd ed.
(Church Educational System manual, 2003), 52–66.

Javaslatok a tanításhoz
Joseph Smith története 1:30–35, 42–54
Isten ajándéka és hatalma által lefordítva
Kérj meg egy vagy két önként jelentkező tanulót, hogy foglalják össze az osztály
számára, mire emlékeznek Moróni angyalnak az ifjú Joseph Smithnél 1823.
szeptember 21-én tett látogatásából. Szükség szerint oszd meg a következő
információkat:

„1823. szeptember 21-én Joseph visszavonult családja rönkházának padlásszobájába a New York
állambeli Palmyrában, de ébren maradt, miközben a többiek a szobában elaludtak, és komoly
imádkozásba kezdett, hogy többet megtudhasson Isten vele való céljairól. […]

Imájára való válaszként Joseph fényt pillantott meg a szobájában, amely egyre csak erősödött,
mígnem a szoba »fényesebb lett, mint délben«. Egy mennyei hírnök jelent meg az ágya mellett a
levegőben állva, és »a legragyogóbb fehérségű« köntös volt rajta. (Joseph Smith története
1:30–31.) A hírnök Moróni volt, az utolsó nefita próféta, aki évszázadokkal korábban eltemette
azokat a lemezeket, amelyekre a Mormon könyvét jegyezték fel és aki most e szent feljegyzés
kulcsait birtokolta (lásd T&Sz 27:5). Azért küldték, mondja el Josephnek, hogy Isten
megbocsátotta bűneit, és egy nagy munkát szán neki. E munka részeként Josephnek egy
közelben fekvő dombhoz kellett mennie, ahol az aranylemezekre vésett szent feljegyzés volt
elrejtve. …Josephnek le kellett fordítania a feljegyzést, és elő kellett hoznia a világ számára.

Másnap Joseph elment ahhoz a dombhoz, ahol a Mormon könyve lemezek el voltak ásva. Ott
találkozott Morónival, és látta a lemezeket, de azt mondták neki, hogy még négy évig nem
kaphatja meg őket.
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[Emma, Joseph felesége] 1827. szeptember 22-én elment vele a dombhoz, és a közelben
várakozott, míg Moróni átadta a lemezeket a prófétának” (Az egyház elnökeinek tanításai:
Joseph Smith [2007]. 61–62).

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a Mormon könyve címlapját, és az első
bekezdést átnézve keressenek arra vonatkozó információkat, hogy mi módon
került elő és lett lefordítva ez az ősi feljegyzés. Miután elolvasták a bekezdést, kérd
meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. (A tanulók fogalmazzák meg a
következő igazságot: A Mormon könyve Isten ajándéka és hatalma által lett
lefordítva.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története 1:34–35-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget és keressen példát arra, hogyan segített az Úr
Joseph Smithnek a Mormon könyve fordításában.

• E versek szerint mi az egyik módja annak, ahogyan az Úr segített Joseph
Smithnek az ősi feljegyzés lefordításában? (Az Úr a fordítás céljára
rendelkezésére bocsátotta az Urim és Tummimot.)

Mondd el, hogy a Joseph Smith által a Mormon könyve fordításánál használt egy
másik eszköz egy kis ovális kő volt, mely időnként „látnoki kő” néven kerül
említésre, és erre évekkel azelőtt bukkant rá, hogy az aranylemezeket megkapta
volna (lásd “Book of Mormon Translation,” [A Mormon könyve fordítása] Gospel
Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics). A történelmi beszámoló szerint a
Próféta időnként az Urim és Tummimot, időnként pedig a látnoki követ használta a
fordításhoz.

Olvasd fel a tanulóknak a következő idézetet, mely segíteni fog nekik megérteni,
hogyan nyilatkoztatta ki az Úr a Prófétának az Urim és Tummim, valamint a látnoki
kő által a Mormon könyve angol fordítását:

„Amikor a fordítás folyamatának részletei iránt tudakozódtak nála, Joseph többször is
kijelentette, hogy arra »Isten ajándéka és hatalma által« került sor, majd egyszer hozzáfűzte:
»Soha nem volt olyan szándék, hogy a világ tudomására jöjjön a Mormon könyve napvilágra
kerülésének minden részlete«.

A fordítást szemrevételező írnokok és mások azonban több beszámolót is hagytak ránk, melyek
bepillantást nyújtanak a folyamatba. A beszámolók némelyike szerint Joseph tanulmányozta a
lemezeken lévő ábrákat. A legtöbb beszámoló azt mondja, hogy Joseph az Urim és Tummimot (a
fordítóeszközöket vagy a látnoki követ) használta, és számos beszámoló csak egyetlen kő
használatára utal. E beszámolók szerint Joseph egy kalapba tette a fordítóeszközöket vagy a
látnoki követ, arcát a külső fény kizárása végett a kalapra szorította, és felolvasta az eszközön
megjelenő angol szavakat. Az itt leírt folyamat egy olyan részre emlékeztet a Mormon könyvéből,
ahol arról van szó, hogy Isten készíteni fog egy követ, »amely világosságot adva fényleni fog a
sötétségben« [Alma 37: 23–24]” (“Book of Mormon Translation,” [A Mormon könyve fordítása]
Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics).

Magyarázd el, hogy az Úr segítsége abban is nyilvánvalóvá vált, amilyen rövid idő
alatt Joseph Smith lefordította a Mormon könyvét. Tedd ki a következő idézetet
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Russell M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel:

„Gondoljatok bele, milyen rövid idő alatt fordította le Joseph a Mormon könyvét.
1828 áprilisa és júniusa között Joseph lefordította a Martin Harris által később
elveszített 116 oldalt. Joseph ezt követően 1829. április 7-én, egy keddi napon
kezdett el fordítani, Oliver Cowderyvel az írnokaként. Nyolcvanöt nappal később,
1829. június 30-án már készen is volt a kézirat. Természetesen nem töltötték
minden idejüket fordítással. […] Óvatos becslések szerint úgy hatvanöt vagy még

annál is kevesebb munkanapjuk lehetett, melyek során a próféta és írnokai lefordították a
jelenlegi kiadásban 531 oldalt kitevő könyvet. (Lásd John W. Welch, Ensign, Jan. 1988, pp.
46–47.) Ha utána számolunk, ez átlag napi nyolc oldal. Gondoljatok bele ebbe, amikor könyvet
fordítotok, vagy amikor beütemezitek a saját Mormon könyve olvasásotokat” (“A Treasured
Testament,” Ensign, July 1993, 61–62).

• Milyen szempontból került „Isten ajándéka és hatalma által” napvilágra a
Mormon könyve?

• Ha nem ismerjük a könyv napvilágra kerülésének minden részletét, akkor
honnan tudhatjuk, hogy a könyv igaz? (Fordítása minden részletének ismerete
nélkül is kaphatunk lelki tanúbizonyságot a Mormon könyvéről.)

• Mi segített nektek bizonyságot szerezni a Mormon könyvéről?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Gordon B. Hinckley
elnöktől:

„Először Moróni jött a lemezekkel, melyekről a Mormon könyve le lett fordítva.
Mily egyedülálló és rendkívüli dolog is volt! Joseph története az aranylemezekről
fantasztikus. Nehéz volt elhinni, de könnyű próbára tenni. Képes lett volna ő
maga megírni a könyvet? Fivéreim és nőtestvéreim, itt van, és mindenki
megnézheti, megtapinthatja és elolvashatja. Minden arra irányuló próbálkozás,
hogy az általa elmondottakkal ellenkező módon magyarázzák az eredetét,

kudarcba fulladt. Nagyon tanulatlan volt; és mégis hihetetlenül rövid idő alatt előhozott egy
fordítást, melynek nyomtatott formája több mint 500 oldal. […]

Az elmúlt évek során kritikusok próbáltak magyarázatot adni rá. Felszólaltak ellene. Gúny
tárgyává tették. A könyv azonban mindegyiküket túlélte, a hatása pedig ma nagyobb, mint
bármely más korban napvilágra kerülése óta” (A hegyből kivágott kő. Liahóna, 2007.
nov. 84–85.).

• Mit mondhatnátok valakinek, akinek gondot okoz elhinni azt, hogy a Mormon
könyve igaz?

Tegyél bizonyságot arról, hogy a Mormon könyve Isten ajándéka és hatalma által
került napvilágra.
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Tan és a szövetségek 17
A három tanú és a nyolc tanú bizonyságtétele
Mondd el, hogy Joseph Smith a Mormon könyve fordítása közben megtudta, hogy
az Úr másokat is ki fog jelölni, hogy az ősi feljegyzés tanúi legyenek (lásd 2 Nefi
27:12–13; Ether 5:2–5). Ebben az időben Oliver Cowdery, David Whitmer és Martin
Harris is kifejezésre juttatta, hogy szeretne e különleges tanúk egyike lenni. A Tan
és a szövetségek 17-ben megtalálhatók az Úr nekik szóló utasításai.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
17:1–6-ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézze meg, milyen utasítást adott
az Úr ezeknek a tanúknak, mit tegyenek, miután látták a lemezeket. Miután a
tanulók elmondják, hogy mit találtak, kérdezd meg:

• Szerintetek miért kellett ezeknek a férfiaknak a régi prófétákéhoz hasonló hitet
mutatniuk, mielőtt az Úr megengedte nekik, hogy lássák a lemezeket?

• A 3–5. versek szerint mi lesz a feladatuk ezeknek a tanúknak, miután látták a
lemezeket?

• Nekünk mi a feladatunk, amikor az Úr kinyilvánítja nekünk a Mormon könyve
igaz voltát? (A tanulók fogalmazzanak meg az alábbihoz hasonló tantételt:
Miután tanúbizonyságot kaptunk az igazságról, feladatunk bizonyságot
tenni arról. [Lásd még T&Sz 88:81.] Rámutathatsz, hogy ez a tantétel egy olyan
mintát példáz, mely a szentírásokban is megtalálható. „A minta egy terv, egy
modell, vagy egy szabvány, melyet útmutatásként használhatunk egy-egy
ismétlődő cselekedetnél” [David A. Bednar: Az élő víz tározói (Brigham Young
University fireside, Feb. 4, 2007), 5, speeches.byu.edu].)

• Hogyan lehet az igazságról való bizonyságtétel hitünk megnyilvánulása?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Joseph Smith beszámolóját arról, hogy
milyen tapasztalatban volt része a három tanúval:

„Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery és jómagam megegyeztünk abban, hogy
kimegyünk az erdőbe, és buzgó, alázatos imával megpróbáljuk elérni az ígéretek beteljesedését.
[Miután már kétszer kudarcot vallottunk], Martin Harris felvetette, hogy elmegy tőlünk, mert úgy
gondolja, hogy az ő jelenléte miatt nem kapjuk meg azt, amit szeretnénk. Ennek megfelelően el
is ment tőlünk, mi pedig újra letérdeltünk, és nem sokáig imádkoztunk, amikor …egy angyal
[Moróni] állt előttünk. Kezében tartotta a lemezeket…, egyenként elfordította a lapokat, hogy
láthassuk azokat, és tisztán kivehessük a rajtuk lévő bevéséseket. […] A felettünk lévő ragyogó
fényből hangot hallottunk, mondván: »Ezek a lemezek Isten hatalma által lettek felfedve és Isten
hatalma által lettek lefordítva. A fordítás, amit láttatok, helyes, és én megparancsolom nektek,
hogy tegyetek bizonyságot arról, amit most láttok és hallotok.«

Ekkor magára hagytam Davidet és Olivert, és elmentem megkeresni Martin Harrist, akire
meglehetősen távol találtam rá, amint éppen buzgón imádkozott. Hamarosan elmondta viszont
nekem, hogy még nem jutott dűlőre az Úrral, és őszintén megkért rá, hogy csatlakozzam az
imájához, és ezáltal ő is megkaphassa az általunk imént elnyert áldásokat. Közös imába
kezdtünk tehát, és végül elnyertük, amire vágytunk, mert mielőtt befejeztük volna, szemünk elé
tárult ugyanaz a látomás, melyet legalábbis én már másodszor láttam, és újra ugyanazokat a
dolgokat láttam és hallottam; Martin Harris viszont ebben a pillanatban felkiáltott, nyilvánvaló
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örömmámorban: »Elég, elég! Látták szemeim, látták szemeim!«” (in History of the Church,
1:54–55).

Joseph visszament a Whitmer házba, és azt mondta a szüleinek: „Az Úr megmutatta a lemezeket
rajtam kívül három másik embernek is, …akik egy angyalt is láttak, és bizonyságot kell tenniük
arról, hogy amit mondtam, az igaz, mert most már ők is tudják, hogy nem csapom be az
embereket. És úgy érzem, hogy egy olyan szörnyű teher lett levéve a vállamról, amely már
kezdett elviselhetetlenné válni a számomra…, és a lelkem örvendez, mert nem vagyok többé
teljesen egyedül a világon” (in Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, book 8, page 11,
josephsmithpapers.org/paperSummarylucy-mack-smith-history-1844-1845; lásd még Az egyház
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 131.).

• Szerintetek miért örvendezett Joseph Smith ezt követően? (Már nem ő volt a
lemezek és a mennyei hírnök egyedüli tanúja.)

Mondd el, hogy még nyolc tanú kapott lehetőséget a lemezek megtekintésére.

Az osztály egyik fele olvassa el „A három tanú bizonyságtétele”, a másik fele pedig
„A nyolc tanú bizonyságtétele” részt a Mormon könyve elejéről, és keressenek
lényeges elemeket abban, amit a tanúk megtapasztaltak. Elegendő idő eltelte után
kérj meg tanulókat, hogy mondják el, mit fedeztek fel.

• Miben különböztek egymástól a három tanú és a nyolc tanú által megtapasztalt
dolgok? (A három tanú hallotta Isten hangját és látott egy angyalt, azonban
nem fogták meg a lemezeket. A nyolc tanúnak Joseph Smith mutatta meg a
lemezeket, és meg is foghatták azokat. A nyolc tanúnak inkább fizikai jellegű
tanúbizonysága volt a lemezek valóságáról, míg a három tanúnak lelkibb
élményben volt része.)

• Szerintetek miért volt olyan fontos a Mormon könyve napvilágra kerüléséhez
az, hogy több tanú is legyen?

Talán nem mindegyik tanuló tudja, hogy a három tanú mindegyike és a nyolc tanú
némelyike végül elhagyta az egyházat. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„[Számba véve] mindezeket a lehetséges ellenvetéseket, a három tanú
bizonyságtétele a Mormon könyvéről nagy erővel lép elő. […] Mint ahogy
köztudott, a más egyházi vezetőket érintő nézeteltérések vagy féltékenykedések
miatt e három tanú mindegyikét kizárták Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházából körülbelül nyolc évvel azután, hogy bizonyságuk kiadásra
került. […] Mégis, életük végéig… e tanúk egyike sem tért el kiadott

bizonyságától, vagy nem mondott semmi olyat, ami bármi árnyékot is vetett volna annak igaz
voltára.

Továbbá, bizonyságukat nem cáfolta meg semmilyen más tanú. Egyesek elvethetik, de hogyan
magyarázzák azt, hogy három jellemes ember egyesült és élete végéig kitartott e megjelentetett
bizonyság mellett annak ellenére, hogy ez nagy nevetség tárgyává tette őket és más személyes
hátránnyal is járt rájuk nézve? Mint maga a Mormon könyve, nincs jobb magyarázat annál, mint
amely magában a bizonyságban található, abban az ünnepélyes kijelentésben, melyet jó és
becsületes emberek mondanak el arról, amit láttak” (vö. A tanú: Martin Harris. Liahóna, 1999.
júl. 41–42.).
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• Szerintetek miért erősíti meg a három tanú bizonyságát annak ténye, hogy azt
követően sem tagadták meg a tanúságtételüket, hogy kizárták őket az
egyházból? (Mondd el, hogy Oliver Cowdery és Martin Harris később
újrakeresztelkedtek.)

Emlékeztesd a tanulókat a Tan és a szövetségek 17:6-ra, és hangsúlyozd ki, hogy ez
a vers rejti a lehető legnagyobb tanúbizonyságot a Mormon könyve igaz voltáról.
Ebben a versben Isten maga tesz eskütétellel kísért bizonyságot arról, hogy a
Mormon könyve igaz.

A tanulók képzeljék el, hogy a Mormon könyvét illető saját személyes
bizonyságukat is bele lehetne tenni a Mormon könyve minden egyes példányába.
Kérj meg tanulókat, hogy mondják el, mit írnának bele a tanúbizonyságukba.

Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy a következő óráig osszák meg valakivel
bizonyságukat a Mormon könyvéről.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 17; Joseph Smith története 1:29–54.

• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God,” Ensign, Jan. 1997, 36–41.
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4. LECKE

A Mormon könyve –
vallásunk záróköve

Bevezetés
A Mormon könyve vallásunk záróköve, és bizonyítékul szolgál
arra, hogy Isten napjainkban visszaállította a földre Jézus
Krisztus evangéliumát. Ezra Taft Benson elnök (1899–1994)
azt tanította, hogy a Mormon könyve „záróköve a Krisztusról
való tanúságunknak, záróköve a tanunknak, és záróköve a

bizonyságunknak” (“The Book of Mormon—Keystone of Our
Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5). Ha a tanulók elmélyítik
bizonyságukat a Mormon könyvéről, ez megerősítheti őket
azokkal szemben, akik cáfolni próbálják a hitelességét.

Háttérolvasmányok
• Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign,

Nov. 1986, 4–7.

• Jeffrey R. Holland: Biztonság a lélek számára. Liahóna, 2009. nov. 88–90.

• “Book of Mormon and DNA Studies,” [A Mormon könyve és a DNS kutatások]
Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 17:6; 19:26; 20:5–12
A Mormon könyve bizonyítékul szolgál arra, hogy Isten igazságot állított vissza a
napjainkban
Óra előtt írd fel a táblára a következő dátumokat és eseményeket:

1820 az első látomás

1823 Moróni látogatásainak kezdete

1829 a papság visszaállítása

1829 júniusa a Mormon könyve fordításának befejezése

1830. április 6. az egyház megszervezése

• Mit árul el nekünk ezen események sorrendje a Mormon könyve szerepéről az
evangélium visszaállításában? (Az egyház visszaállítása előtt szükség volt a
Mormon könyve befejezésére. Fontos szerepet játszik az evangélium
elterjedésében.)

Mondd el, hogy amikor 1830 áprilisában sor került az egyház megszervezésére,
éppen csak befejeződött a Mormon könyve nyomtatása, és még csak két hete
lehetett megvásárolni. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a
szövetségek 20:8–12-t és nézzék meg, mit tartalmaz és mit bizonyít a Mormon
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könyve. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit felfedeznek. (Megjegyzés:
Az egész kurzus folyamán buzdíthatod a tanulókat a szentírásokban felfedezett
fontos igazságok megjelölésére.) Míg a tanulók olvasnak, írd fel a táblára a
következő befejezetlen mondatot:

A Mormon könyve azt bizonyítja a világnak, hogy…

Elegendő idő után tedd fel a tanulóknak a következő kérdéseket:

• Az olvasottak alapján hogyan egészítenétek ki a táblán lévő kijelentést? (A
tanulók más szavakat is használhatnak, de mindenképp fogalmazzák meg a
következő igazságot: A Mormon könyve azt bizonyítja a világnak, hogy a
szentírások igazak, hogy Isten napjainkban sugalmazást ad és elhív
embereket az Ő munkájának végzésére, és hogy Isten nem változik.)

• Hogyan bizonyítja a Mormon könyve azt, hogy Isten napjainkban sugalmazást
ad és elhív embereket az Ő munkájának végzésére?

• Mit tud meg Joseph Smith prófétával kapcsolatban az, aki meggyőződik arról,
hogy a Mormon könyve igaz?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek 17:6 és
19:26-ot, és nézzék meg, mi a közös ebben a két versben.

• Mi a közös ebben a két versben? (Az Úr kijelenti, hogy a Mormon könyve igaz.)

• Milyen értékkel bír számotokra annak tudata, hogy az Úr kijelentette
bizonyságát a Mormon könyve igaz voltáról?

A Mormon könyve vallásunk záróköve
Írd fel a táblára a következő igazságot: A Mormon könyve vallásunk záróköve.

• Szerintetek mit jelent ez a kijelentés?

Tedd ki a következő idézetet Ezra Taft Benson elnöktől (1899–1994), és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel:

„A Mormon könyve három szempontból tekinthető vallásunk zárókövének.
Záróköve a Krisztusról való tanúságunknak, záróköve a tanunknak, és záróköve a
bizonyságunknak” (“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign,
Nov. 1986, 5).

Oszd kisebb csoportokra az osztályt. Mindegyik csoportnak add ki
feladatul a következő témák valamelyikének megbeszélését: a Mormon

könyve milyen tekintetben „záróköve a Krisztusról való tanúságunknak”, milyen
tekintetben „záróköve a tanunknak”, és milyen tekintetben „záróköve a
bizonyságunknak”. (Előfordulhat, hogy egy témát több csoport is megkap.)

4.  LECKE

18



Mindegyik csoportnak adj egy példányt a következő kiosztandó anyagból, és kérd
meg őket, hogy a beszélgetésükhöz használják fel a témájukhoz illő szövegrészt.

A Mormon könyve – vallásunk záróköve
„Záróköve a Krisztusról való tanúságunknak”

„A Mormon könyve a zárókő a Jézus Krisztusról való tanúságunkban, aki
Maga a szegletköve mindannak, amit teszünk. Tanúságot tesz az Ő
valóságáról. [A] Mesterről tett bizonysága világos, hígítatlan és
hatalommal teljes. […] A mai keresztény világ nagy része elutasítja a
Szabadító isteni voltát. Megkérdőjelezik csodálatos születését, tökéletes
életét és dicső feltámadásának valóságát. A Mormon könyve mindezek igaz

voltáról világos és félreérthetetlen szavakkal tanít. Továbbá az engesztelés tanának
legteljesebb magyarázatával is szolgál” (Ezra Taft Benson, “The Book of
Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5).

„Záróköve a tanunknak”

„A Mormon könyvében megtaláljuk a szabadításunkhoz szükséges tanok
teljességét. Ezeket oly világosan és egyszerűen tanítja, hogy még a
gyermekek is megismerhetik a szabadulás és a felmagasztosulás útjait. A
Mormon könyve oly sok mindent ad, ami kitágítja a szabadulás tanairól
szerzett ismereteinket. Nélküle a más szentírásokban tanított dolgok
korántsem lennének annyira világosak és értékesek” (Ezra Taft Benson,

“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 6).

„Záróköve a bizonyságunknak”

„A Mormon könyve bizonyságunk záróköve. Ahogyan a zárókő
eltávolításával leomlik a boltív, éppen úgy az egyház egésze is a Mormon
könyve igaz voltán áll vagy bukik. [H]a a Mormon könyve igaz…, akkor el
kell fogadni a visszaállításra vonatkozó állításokat és mindazt, ami azzal
jár” (Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,”
Ensign, Nov. 1986, 6).

Elegendő idő eltelte után kérd meg a csoportokat, hogy mondják el az osztálynak,
amit megbeszéltek.

A lecke e részének zárásaként kérj meg tanulókat, hogy mondják el, milyen érzések
vannak bennük a Mormon könyvéről és milyen szempontból záróköve az a saját
bizonyságuknak.
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Az ellenség cáfolni próbálja a Mormon könyvét
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„[Több mint 180] esztendőn át ezt a könyvet sokan vizsgálgatták és támadták,
megtagadták és ízekre szedték, célba vették és elemeire boncolták úgy, ahogy
talán egyetlen más könyvet sem a modernkori vallástörténetben – sőt, talán
egyetlen más könyvet sem a teljes vallástörténelemben. És mégis fennáll.
Eredetét illetően egy sor elhibázott elmélet látott napvilágot, melyeket szajkózták
egy ideig, s végül feledésbe merültek – Ethan Smithtől kezdve Solomon

Spauldingig, [a] téveszméktől zavarodott ember[től a számító] lángelmé[ig]. E válaszok közül,
melyek, valljuk be őszintén, sokszor valóban nevetségesek és szánalmasak voltak – egyik sem
állta ki a vizsgálódás kereszttüzét, mivel nem létezik más válasz, mint az, amelyet Joseph adott a
könyv ifjú fordítójaként. Ebben saját dédapám mellett állok, aki meglehetős egyszerűséggel ezt
mondta: »Egyetlen gonosz ember sem írhatott meg egy ilyen könyvet, és egyetlen jó ember sem
írhatta meg, hacsak nem igaz, és nem Istentől kapott parancsot rá«” (Biztonság a lélek számára.
Liahóna, 2009. nov. 89.).

• Miért fontos szem előtt tartani azt, hogy az egyház mai ellenségei gyakran
megpróbálják hitelteleníteni a Mormon könyvét?

• Hogyan támasztja alá Holland elder dédapjának kijelentése a Mormon könyve
igaz voltát?

Példaként felhozhatod, hogy az egyház mai ellenségei többek között úgy próbálják
meg hitelteleníteni a Mormon könyvét, hogy DNS bizonyítékokat használva
állítják, hogy nincs kapcsolat a Mormon könyvében szereplő népek és az amerikai
őslakosok között. Ha a tanulóknak kérdéseik vannak ebben a témában, akkor
buzdítsd őket, hogy olvassák el a Gospel Topics [Evangéliumi témák] alatt található
“Book of Mormon and DNA Studies,” [A Mormon könyve és a DNS kutatások]
című cikket az lds.org/topics honlapon.

Ragaszkodj ahhoz, amiről tudod, hogy igaz
A tanulók képzeljék el, amint egy barátjuk azt mondja, hogy hallott valamit, amiről
úgy tűnik, hogy kétségbe vonja a Mormon könyve igaz voltát.

• Milyen tanácsot adnátok a barátotoknak?

• Hogyan segíthet nektek a Mormon könyve igaz voltáról szerzett
tanúbizonyságotok, amikor a Mormon könyvével kapcsolatos bírálatokkal
találkoztok?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„A …kétely, a zűrzavar idején tartsátok meg a már meghódított területet,
akármilyen csekély is legyen! […] Amikor ez a pillanat elérkezik, és különféle
gondjaink támadnak, melyek megoldása talán nem azonnal nyilvánvaló,
kapaszkodjatok erősen abba, amit már tudtok, és álljatok szilárdan, míg további
tudást nem kaptok” („Hiszek, Uram!” Liahóna, 2013. máj. 94).

• Hogyan alkalmazhatnátok a Holland elder által mondottakat, amikor a
Mormon könyve hitelességének megkérdőjelezésével találkoztok? (A tanulók
több választ is felvethetnek, te viszont hangsúlyozd ki a következő tantételt:
Amikor az evangéliummal kapcsolatos kérdésekkel vagy kételyekkel
találkozunk, ragaszkodjunk ahhoz, amiről már tudjuk, hogy igaz, és
bízzunk abban, hogy további tanulmányozás által erre is választ
kaphatunk, vagy Isten később ki fogja nyilatkoztatni nekünk a választ.)

• Milyen igazságokat tudtok már most a Mormon könyvéről és az abban lévő
tantételekről? Ezt a tudást hogyan nyertétek el?

A lecke befejezéseként tedd ki a következő idézetet Ezra Taft Benson elnöktől, és
kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Minden utolsó napi szentnek élethosszig tartó tevékenységgé kellene tennie e
könyv tanulmányozását. Különben kockára teszi a lelkét, és elhanyagolja azt, ami
lelki és szellemi egységet hozhatna egész életébe. Különbség van azon megtért
között, aki a Mormon könyvén keresztül Krisztus sziklájára épít, és folyamatosan
fogja azt a vasrudat, és aközött, aki nem (“The Book of Mormon Is the Word of
God,” Ensign, Jan. 1988, 5).

• Hogyan véd meg benneteket a Mormon könyve rendszeres tanulmányozása
azokkal szemben, akik le akarják rombolni a hiteteket?

Tegyél bizonyságot a Mormon könyve igaz voltáról! Kérd meg a tanulókat, hogy
gondolják át, milyen hatással volt eddig a Mormon könyve az életükre. Abba is
gondoljanak bele, hogy mit tehetnének, amivel előbbre hoznák saját fontossági
sorrendjükben a Mormon könyve tanulmányozását. Emlékeztesd a tanulókat
Moróninak a Moróni 10:3–5-ben található ígéretére, mely szerint akik meg
szeretnék erősíteni a bizonyságukat a Mormon könyvéről, azok a könyv
tanulmányozása és igazságáról való imádkozás által megtehetik ezt.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 17:6; 19:26; 20:5–12.

• Jeffrey R. Holland: Biztonság a lélek számára. Liahóna, 2009. nov. 88–90.

4.  LECKE

21



5. LECKE

A papság visszaállítása
Bevezetés
1829. május 15-én Keresztelő János megjelent Joseph
Smithnek és Oliver Cowderynek, és visszaállította az ároni
papságot. Nem sokkal később Péter, Jakab és János, az ősi
apostolok megjelentek Josephnek és Olivernek, és
visszaállították a melkisédeki papságot. A melkisédeki

papságnak van felhatalmazása az egyház minden hivatala
felett, és irányít minden lelki dolgot. Ez a lecke segíteni fog a
tanulóknak megérteni, hogyan működik a melkisédeki
papság irányítása alatt az egyház.

Háttérolvasmányok
• Thomas S. Monson: A papság: egy szent ajándék. Liahóna, 2007. máj. 57–60.

• Dallin H. Oaks: A papság kulcsai és felhatalmazása. Liahóna, 2014. máj. 49–52.

• Larry C. Porter, “The Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,”
Ensign, Dec. 1996, 30–47.

Javaslatok a tanításhoz
Joseph Smith története 1:68–71; Tan és a szövetségek 13:1
Keresztelő János visszaállította az ároni papságot
Tedd ki egy keresztelő képét (lásd Egy
fiatal férfi megkeresztelkedik
[Evangéliumi művészeti könyv (2009).
103. sz.; lásd még LDS.org]) és egy
olyan képet, melyen az úrvacsora
szertartása látható (lásd Az úrvacsora
megáldása [Evangéliumi művészeti könyv.
107. sz.; lásd még LDS.org]). Kérd meg
a tanulóktól, hogy mondják el, miben
lenne más az életük, ha nem állnának
rendelkezésükre ezek a szent
szertartások. Emlékeztesd őket, hogy
ezek a szertartások azon áldások
némelyikét példázzák, amelyekben az
ároni papság visszaállítása okán van
részünk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Joseph Smith története 1:68-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget és nézze meg, mit csinált éppen Joseph Smith és
Oliver Cowdery, aminek következtében a keresztelkedésről kérdezték az Urat.
Mondják el, mit fedeztek fel.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története 1:69-et. Mutass rá,
hogy a hírnök – Keresztelő János – szavait a Tan és a szövetségek 13 is feljegyzi.
Kérdezd meg az osztálytól:
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• Miért kellett Joseph Smithnek és
Oliver Cowderynek mennyei
hírnöktől megkapni a papságot?
(Abban az időben senki nem volt a
földön, aki rendelkezett volna a
papság kulcsaival [lásd Hittételek
1:5].)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el
a Joseph Smith története 1:70–71-et.
Mondd el, hogy ezek a versek
nyilvánvalóvá teszik, hogy Joseph
próféta volt az első, aki ebben az
adományozási korszakban gyakorolta a
papságot. Vannak, akik felteszik a
kérdést, hogy miért nem keresztelte
meg Keresztelő János Joseph Smitht és
Oliver Cowderyt, és miért ők ketten
kaptak parancsot arra, hogy ismételten
ruházzák rá egymásra a papságot. Elmagyarázhatod, hogy míg a papsági
felhatalmazás földre történő visszaállításához egy új adományozási korszakban
szükség volt megfelelő felhatalmazással rendelkező mennyei hírnökre, addig a
felhatalmazás visszaállítása után már minden földi szertartást, a keresztelést és az
elrendelést is el tudtak végezni halandó lények. Ezen kívül pedig Keresztelő János
azon utasítása, mely szerint Joseph és Oliver ruházzák rá egymásra újra a papságot,
„megfelelő kapcsolatot [vagyis sorrendet] teremtett az elrendelés és a keresztelés
között” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3
vols. [1954–56], 3:91).

Írd fel a táblára a következő kérdést:

Hogyan bocsátja rendelkezésünkre az ároni papság Jézus Krisztus engesztelésének
az áldásait?

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át ezt a kérdést, míg te felolvasod a következő
idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Mit jelent az, hogy az ároni papság viseli »az angyalok szolgálattételének« és
»a bűnbánat és a megkeresztelkedés, valamint a bűnök bocsánatának« a
kulcsait? A jelentését megtaláljuk a keresztelés szertartásában és az
úrvacsorában. A keresztelés a bűnök bocsánatára történik, az úrvacsora pedig a
keresztelés szövetségeinek és áldásainak megújítására szolgál. Mindkettőt
bűnbánatnak kell megelőznie. […]

[Egyikőnk] sem élt bűn nélkül a keresztelése óta. Anélkül, hogy gondoskodnánk valamilyen
további megtisztulásról a keresztelésünket követően, mindegyikünk elveszett lenne a lelki dolgok
[tekintetében]. […]

5.  LECKE

23



Parancsolatot kaptunk, hogy bánjuk meg bűneinket, megtört szívvel és töredelmes lélekkel
jöjjünk az Úrhoz, és vegyünk az úrvacsorából annak szövetségei szerint. Amikor így megújítjuk a
keresztelkedéskor kötött szövetségeinket, az Úr megújítja keresztelésünk megtisztító
hatását. […]

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé az ároni papság jelentőségét e téren. Ezek a létfontosságú lépések
mind a bűnök bocsánatára vonatkoznak, ami a keresztelés megszabadító és az úrvacsora
megújító szertartásán keresztül valósul meg” (lásd Az ároni papság és az úrvacsora. Liahóna,
1999. jan. 43–44).

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit válaszolnának a táblán lévő kérdésre.
Tegyél bizonyságot arról, hogy az ároni papság szertartásai teszik lehetővé Jézus
Krisztus engesztelésének sok áldását, például a bűnök bocsánatára történő
keresztelkedést.

Joseph Smith története 1:72; Tan és a szövetségek 84:19–22; 107:8, 18–19
Péter, Jakab és János visszaállították a melkisédeki papságot
Kérd meg az osztályt, hogy kövessék a szöveget, miközben az egyik tanuló
felolvassa a Joseph Smith története 1:72-t. Hogy segíts a tanulóknak jobban
megérteni ennek a versnek a hátterét, magyarázd el, hogy nem sokkal Keresztelő
János látogatása után Joseph Smith és Oliver Cowdery megkapta a melkisédeki
papságot, méghozzá Pétertől, Jakabtól és Jánostól. Erre 1829 májusában került sor,
valahol a Susquehanna-folyó közelében (lásd Larry C. Porter, “The Restoration of
the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,” Ensign, Dec. 1996, 30–47). Az egyház
megszervezése után a Próféta más kinyilatkoztatásokat is kapott a papság tanát és
célját illetően. A papság témája végigvonul a Tan és a szövetségeken.

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák magukban a Tan és a szövetségek
84:19 és 107:8, 18–19-et, és nézzék meg, mit mondanak ezek a versek a
melkisédeki papság felhatalmazásáról. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
készítsenek keresztutalást e részek között. (Megjegyzés: A keresztutalás olyan
szentírás-tanulmányozási eszköz, amely további információt és betekintést nyújthat
az épp tanulmányozott részhez.) Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el, mit tudtak meg a melkisédeki papságról. Miközben válaszolnak,
írd fel a táblára a következő kifejezéseket:

irányítja az evangélium dolgait

rendelkezik a királyság rejtelmeinek kulcsaival

rendelkezik Isten ismeretének kulcsával

rendelkezik az egyház lelki áldásainak kulcsaival

rendelkezik a kinyilatkoztatás elnyerésének kulcsaival

rendelkezik a mennyei seregekkel való társalgás, valamint az Atyával és a Fiúval
lakhatás kulcsaival
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A táblára felírt válaszokat összefoglalhatod a következő igazság
kihangsúlyozásával: A melkisédeki papság rendelkezik minden egyházi
szertartás és lelki áldás kulcsaival. Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a
táblán lévő kifejezéseket, beszéljétek meg az alábbi kérdések némelyikét vagy
mindegyikét:

• Milyen módokon „irányítja az evangélium dolgait” a melkisédeki papság (T&Sz
84:19)? (A válaszok közé tartozhatnak a konkrét szertartások példái, illetve az
egyház feletti elnöklés és igazgatás.)

• Szerintetek mit jelent az, hogy a melkisédeki papság „rendelkezik a királyság
rejtelmeinek kulcsaival” (T&Sz 84:19)? (Elmagyarázhatod, hogy „Isten rejtelmei
olyan lelki igazságok, amelyek csak kinyilatkoztatás által tudhatók” [Kalauz a
szentírásokhoz: Isten rejtelmei. scriptures.lds.org]. Egyéb rejtelmek mellett ez a
vers azokra a templomi szertartásokra is utal, amelyek ezután hamarosan ki
lettek nyilatkoztatva Joseph Smithnek, valamint annak tényére, hogy ezeket a
melkisédeki papság felhatalmazása által kell elvégezni. A templomban az
egyház arra érdemes tagjai az ott végzett szertartásokban való részvétel,
valamint az azokhoz kötődő szövetségek betartása által megismerhetik „Isten
rejtelmei[t]”.)

• Hogyan segít nekünk a melkisédeki papság elnyerni „Isten ismereté[t]” (T&Sz
84:19)? (Isten ismeretét a melkisédeki papság által végzett szertartásokban való
részvétel által nyerjük el.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni az „Isten ismerete” kifejezést, felolvashatod a
következő idézetet James E. Faust elnöktől (1920–2007) az Első Elnökségből:

„De mi is Isten ismeretének kulcsa, és vajon bárki elnyerheti-e azt? A papság
nélkül nem lehetséges Isten ismeretének teljességével rendelkezni. Joseph Smith
próféta azt mondta: »A melkisédeki papság… az a csatorna, amelyen keresztül
minden tudás, tan, a szabadulás terve és minden fontos ügy kinyilatkoztatik a
mennyből« [Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 111.]” (lásd
Isten ismeretének kulcsa. Liahóna, 2004. nov. 52.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 84:20–22-t, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen módokon élvezheti az egyház
minden tagja a melkisédeki papság által rendelkezésre álló lelki áldásokat. Azután
tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen szertartások végezhetők kizárólag a melkisédeki papság felhatalmazása
által? (A konfirmálás, a melkisédeki papság valakire történő ráruházása, a
templomi szertartások, a csecsemők megáldása, a betegek szolgálata, a
pátriárkai áldások, egy elhíváshoz kapcsolódó elválasztás.)

• Hogyan segíthetnek a papsági szertartások abban, hogy valaki megtapasztalja
„az istenség hatalm[át]”, vagyis annak hatalmát, hogy Istenhez
hasonlóvá váljon?

• Hogyan segíthet nekünk a melkisédeki papság felkészülni Isten arcának
meglátására?
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• Nektek hogyan segítettek a papsági szertartások hasonlóbbá válni Istenhez?

• Milyen egyéb élmények járultak még hozzá ahhoz, hogy értékeljétek a papságot
és bizonyságotok legyen róla?

Saját bizonyságodat is megoszthatod a papság áldásairól. Buzdítsd a tanulókat,
hogy gondolják át, mit tehetnének azért, hogy még inkább összhangba hozzák
magukat a papsági vezetőiktől érkező útmutatásokkal.

Tanulói olvasmányok
• Joseph Smith története 1:68–72; Tan és a szövetségek 13:1; 84:18–22; 107:1–19.

• Thomas S. Monson: A papság: egy szent ajándék. Liahóna, 2007. máj. 57–60.
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6. LECKE

Az egyház megszervezése
Bevezetés
Az Úr egy kinyilatkoztatásban, melyet Joseph Smith
prófétának adott, megparancsolta, hogy 1830. április 6-án
szervezzék meg az egyházát (lásd T&Sz 20, szakaszfejléc;
T&Sz 20:1). Ez a kinyilatkoztatás a Szabadító küldetésére és
tanításaira is nagyobb rálátást biztosított az egyháztagoknak.

A Tan és a szövetségek 1:30-ban az Úr azt mondta, hogy a
visszaállított egyház „az egyetlen igaz és élő egyház… az
egész föld színén”, és ez kihangsúlyozza, milyen fontos
szerepet játszik az egyház az utolsó napokban és az
életünkben.

Háttérolvasmányok
• Henry B. Eyring: Az igaz és élő egyház. Liahóna, 2008. máj. 20–24.

• “Organization of the Church of Jesus Christ,” chapter 6 in Church History in the
Fulness of Times Student Manual, 2nd ed. (Church Educational System manual,
2003), 67–68.

• Boyd K. Packer, “The Only True Church,” Ensign, Nov. 1985, 80–83.

• Jeffrey G. Cannon, “ ‘Build Up My Church’: D&C 18, 20, 21, 22,” Revelations in
Context series, Jan. 3, 2013, history.lds.org.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 20:1–3
Jézus Krisztus egyházának visszaállítása
A lecke kezdéseként kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit tudnak a Jézus
Krisztus által az újszövetségi időkben megalapított egyházról, azután kérdezd meg:

• Mit tudtok, mi történt Jézus Krisztus egyházával az apostolok halála után?

• Hogyan szolgál ez magyarázattal arra, hogy miért volt szükség Jézus Krisztus
egyházának visszaállítására?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet, az osztály pedig nézze
meg, miben állította vissza Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
megszervezése a Jézus Krisztus által az újszövetségi időkben megalapított egyház
fontos jellemzőit.

„1830. április 6-án, csak tizenegy nappal a Mormon könyve megjelenésének nyilvánosságra
hozatalát követően, egy körülbelül 60 emberből álló társaság gyűlt össze id. Peter Whitmer
faházában a New York állambeli Fayette-ben. Itt Joseph Smith hivatalosan megszervezte az
egyházat, amelyet később egy kinyilatkoztatás alapján Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházának neveztek el (lásd T&Sz 115:4). Örömteli alkalom volt ez, a Lélek bőséges
kiáradásával. Úrvacsorát osztottak, a hívők megkeresztelkedtek, a Szentlélek ajándékát
adományozták, a férfiakat pedig elrendelték a papságba. Az összejövetel alatt kapott
kinyilatkoztatásban az Úr Joseph Smitht jelölte ki az egyház vezetőjének: »látnoknak, fordítónak,
prófétának, Jézus Krisztus apostolának, az egyház elderének, az Atyaisten akarata, és a ti Uratok,
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Jézus Krisztus kegyelme által« (T&Sz 21:1). Jézus Krisztus egyháza újra megalapíttatott a földön”
(Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 10–11.).

Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel Jézus Krisztus visszaállított egyházának
azon jellemzőit, melyek hasonlítanak az újszövetségi egyház jellemzőihez.

Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek olvasásakor hasznunkra válhat, ha a
szakaszfejléceket is elolvassuk, mert ezek megadják a kinyilatkoztatások történelmi
hátterét. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 20
szakaszfejlécét. (Rámutathatsz, hogy a Tan és a szövetségek legújabb kiadásának
szakaszfejlécei olyan további történelmi tájékoztatást is tartalmaznak, amely a
2005-ös kiadásban még nem volt benne.) Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Tan és a szövetségek 20:1–3-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressen
meglátásokat az evangélium visszaállításáról. Kérdezd meg:

• Milyen igazságokat tanítanak ezek a versek az evangélium visszaállításáról? (A
tanulók fogalmazzák meg többek között azt az igazságot, hogy Joseph Smitht
Isten hívta el és Ő parancsolta meg neki Jézus Krisztus egyházának a
megszervezését.)

Olvasd fel a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910-2008):

„Joseph Smith és társai egy jelentéktelen kis faházban gyűltek össze Peter
Whitmer farmján a csendes New York állambeli faluban, Fayette-ben, és
megszervezték az egyházat. […]

A kezdeti hat [tag] egy hatalmas[, rengeteg] hívőből álló [családdá] növekedett.
Abból a csendes faluból egy olyan mozgalom fejlődött[ ki], amely ma a föld 160
nemzetében [elterjedt]. […] Jelentős fejlődés ez. Az egyház több tagja él a[z

országon] kívül, mint ebben a[z országban]. Ez is rendkívüli dolog. Nincs még egy olyan egyház,
amelyik Amerika földjén látta volna meg a napvilágot, és ily gyorsan vagy ily széles körben
terjedt volna el. […] Példátlan jelenség ez” (Az egyház előre halad. Liahóna, 2002. júl. 4.).

• Ti mit találtok figyelemre méltónak az egyház gyors növekedésében az utolsó
napokban?

• Az egyének hogyan segíthetik elő napjainkban az Úr egyházának további
növekedését?

Tan és a szövetségek 20:17–37, 68–69
Jézus Krisztus egyházának tana és a megkeresztelt tagok kötelességei
Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek 20. szakaszát a korai egyháztagok az egyház
tételei és szövetségei néven ismerték. Ebben a szakaszban az Úr sok utasítást ad
Jézus Krisztus egyházának tana, valamint tagjainak kötelességei vonatkozásában.
Ezt a kinyilatkoztatást több korai egyházi konferencián is felolvasták.

A tanulók képzeljék el, hogy új tagjai az egyháznak 1830-ban, és tudni szeretnék,
hogy Jézus Krisztus egyházának tagjaiként miben higgyenek. Az osztály egyik fele
olvassa el magában a Tan és a szövetségek 20:17–28-at, a másik fele pedig a
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29–36-os verseket, és keressenek olyan tanokat, melyeket az Úr visszaállított
egyháza minden tagjának tudnia kell. Javasolhatod, hogy jelöljék meg, amit
találnak.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, milyen
igazságokat találtak, és magyarázzák el, hogy miért jelentősek ezek számukra. A
táblára felírhatod a következő igazságot: Az Úr kinyilatkoztatás által tisztázta,
milyen tan és tantételek képezik evangéliuma alapját.

Megkérheted az osztály egyik felét, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek
20:37-et, és nézzék meg, milyen követelmények vonatkoznak azokra, akik meg
szeretnének keresztelkedni. Az osztály másik felét pedig megkérheted, hogy
olvassák el a Tan és a szövetségek 20:68–69-et, és nézzék meg, mit vár el tőlünk az
Úr a keresztelésünk után. Mutass rá, hogy ezen versek utasításai egyértelműen
felvázolják az egyháztagok teendőit.

Beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Miről kell tanúbizonyságot tennie valakinek ahhoz, hogy meg tudjon
keresztelkedni? (A tanulók fogalmazzák meg a következőket: Mielőtt valaki
megkeresztelkedhetne, alázatosnak és bűnbánónak kell lennie,
hajlandónak magára venni Jézus Krisztus nevét, és elhatároznia, hogy
mindvégig szolgálni fogja Őt.)

• Mit vár el tőlünk az Úr, miután megkeresztelkedtünk? (A tanulók különböző
válaszokat is adhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot:
Keresztelkedés után azzal mutatjuk ki az Úrnak az érdemességünket,
hogy Isten útján járunk és aszerint beszélünk.)

• Mit jelent szerintetek annak kinyilvánítása, hogy Isten útján járunk és aszerint
beszélünk (lásd T&Sz 20:69)?

• Milyen áldásokat kaphatnak az egyház azon tagjai, akik „szentségben jár[nak]
az Úr előtt” (T&Sz 20:69)?

Ha az idő engedi, akkor rámutathatsz, hogy az egyháznak a Tan és a szövetségek
20-ban felvázolt tanairól és cselekedeteiről a Mormon könyve is szót ejt, és ez segít
nekünk meglátni, hogy Jézus Krisztus egyháza alapvetően minden adományozási
korszakban ugyanaz. Például a Tan és a szövetségek 20:17–36-ban felvázolt tanok a
Mormon könyvében is szerepelnek. Hasonlóképpen, a Tan és a szövetségek
20:73–80-ban feljegyzett szertartásokat és cselekedeteket a Mormon könyve is
feljegyzi.

Tan és a szövetségek 1:30
„Az egyetlen igaz és élő egyház”
Magyarázd el, hogy napjainkban sokan úgy hiszik, hogy mindegyik egyház igaz és
egyformán helyénvaló Isten szemében. Azonban mintegy másfél évvel Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megszervezése után az Úr fontos dolgot
mondott az egyházról. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és
a szövetségek 1:30-at, majd kérdezd meg:

6.  LECKE

29



• Mit mondott az Úr a visszaállított egyházról? (A tanulók fogalmazzák meg a
következő igazságot:Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
az egyetlen igaz és élő egyház a földön.)

• Mit jelent számotokra az, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza „az egyetlen igaz és élő egyház” a földön? (Mielőtt a tanulók
válaszolnának, emlékeztetheted őket, hogy ez a tan nem azt jelenti, hogy
mások felett valónak kellene éreznünk magunkat.)

Tedd ki a következő idézeteket Henry B. Eyring elnöktől az Első Elnökségből és
David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel ezeket. A többiek kövessék a szöveget, és nézzék meg, miért
számít „egyetlen élő és igaz” egyháznak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza.

„Ez az igaz egyház, az egyetlen igaz egyház, mert megtalálhatóak benne a
papság kulcsai. Az Úr csak ebben az egyházban adta meg a hatalmat arra, hogy
pecsételést végezzünk a földön és a mennyben, ahogyan azt Péter apostol
idejében tette. E kulcsok Joseph Smithen keresztül lettek visszaállítva, aki akkor
felhatalmazást kapott rá, hogy a Tizenkettek Kvórumának tagjaira ruházza
azokat” (Henry B. Eyring: Az igaz és élő egyház. Liahóna, 2008. máj. 20.).

„Az Úr kijelentette, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az
»egyetlen igaz és élő egyház az egész föld színén« (T&Sz 1:30). Ez a visszaállított
egyház igaz, mert a Szabadító egyháza. Ő »az út, az igazság és az élet« (János
14:6). Ugyanakkor élő egyház, a Szentlélek munkálkodásai és ajándéka miatt”
(David A. Bednar: Fogadd be a Szentlelket! Liahóna, 2010. nov. 97.).

• Miben különböztetik meg az Eyring elnök és a Bednar elder által
megfogalmazott igazságok Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházát minden más egyháztól a földön? (Ez a Szabadító egyháza, a
Szentlélek munkálkodásaival és ajándékaival, valamint a papság kulcsaival.
Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezen felvetések némelyikét a szentírásuk
margójára a Tan és a szövetségek 1:30 mellé.)

Mondd el, hogy Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából a Tan és a
szövetségek 1:30-at idézve magyarázta el, miért olyan fontos az, hogy Isten ezt
mondta az egyházról. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet
Packer elnöktől:

„Ha engedtek ebből a tanból, akkor nem tudjátok megindokolni a
visszaállítást. […]

Nem a mi kútfőnkből pattant ki az egyetlen igaz egyház tana. Az Úrtól kaptuk.
Mindegy, mit észlelnek velünk kapcsolatban mások, milyen önteltnek tűnünk
ezzel, vagy milyen kritikákat fogalmaznak meg velünk szemben, nekünk
mindazoknak tanítanunk kell ezt, akik meghallgatják. […]
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Nem állítjuk, hogy másoknál nincs igazság. Az Úr mondta róluk azt, hogy megvan náluk „az
isteniség látszata”. Az egyházba térők magukkal hozhatják mindazt az igazságot, amivel
rendelkeznek, és mi gyarapítani fogjuk azokat” (“The Only True Church,” Ensign, Nov. 1985, 82).

• Hogyan teszi nyilvánvalóvá ez a tan a visszaállítás szükségességét?

Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, hogyan tudhatja meg valaki, hogy Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza igaz.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.

• Henry B. Eyring: Az igaz és élő egyház. Liahóna, 2008. máj. 20–24.

6.  LECKE

31



7. LECKE

Hirdesd az örök
evangéliumot!

Bevezetés
A Tan és a szövetségekben vannak az Úrnak bizonyos
egyháztagokhoz szóló, Joseph Smith prófétán keresztül adott
kinyilatkoztatásai, melyekben azt a parancsot adja, hogy
hirdessenek bűnbánatot és gyűjtsék össze a választottait.
Joseph Smith misszionáriusokat hívott el, akik eszközökké

váltak az Úr kezében, és így az egyház gyorsan növekedett.
Az egyház tagjai ma is áldásokat kapnak a misszionáriusi
munkából, ha felismerik és teljesítik az evangélium
megosztásának elősegítésére vonatkozó feladatukat.

Háttérolvasmányok
• Neil L. Andersen: Ez egy csoda! Liahóna, 2013. máj. 77–80.

• L. Tom Perry: „Hozzatok lelkeket énhozzám”. Liahóna, 2009. máj. 109–112.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 29:4–7; 33:2–7
Az Úr szolgákat hív el, hogy segítsenek összegyűjteni a gyermekeit
Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910-2008), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel:

„A misszionáriusi munka az egyház vérkeringése. Elsődlegesen ez által növekszik.
Ezen szolgálat révén érte el az egyház jelenlegi méretét” (“Missionary Service,”
First Worldwide Leadership Training Meeting, Jan. 11, 2003, 17).

• Mit gondoltok, milyen tekintetben lehet a misszionáriusi munka „az egyház
vérkeringése”?

Mondd el, hogy a visszaállítás elején sokan fordultak a Prófétához, hogy kérjen
számukra kinyilatkoztatást, és tudhassák, hogyan járulhatnának hozzá az Úr
munkájához. Ezek a kinyilatkoztatások időnként egy bizonyos személy számára,
néha pedig többeknek érkeztek. Magyarázd el, hogy a Tan és a szövetségek 33
olyan kinyilatkoztatást példáz, melyet két személy kapott: Ezra Thayer (vagy
Thayre) és Northrop Sweet.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
33:2–7-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressenek olyan szavakat,
kifejezéseket vagy jelképeket, melyeket az Úr a mi szerepünkre vonatkoztatott a
misszionáriusi munkában, illetve amelyek kihangsúlyozzák az evangélium utolsó
napokban történő hirdetésének fontosságát.
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• Milyen jelképeket használt az Úr? (Miközben a tanulók válaszolnak, válaszaikat
felírhatod a táblára.)

• Hogyan szemléltetik ezek a jelképek a misszionáriusi munkában játszott
szerepünket és hangsúlyozzák ki az evangélium hirdetésének fontosságát?

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák alaposan a 6. verset, és nézzék meg,
mit eredményez, ha hirdetjük az evangéliumot, majd saját szavaikkal mondják el,
mit találtak. (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésével segítünk
összegyűjteni az Úr kiválasztottait. Elmondhatod, hogy e kinyilatkoztatás után
Ezra Thayer „megtöltötte a csűrjét” emberekkel, hogy hallják, amint Joseph Smith
és mások prédikálják az evangéliumot [Documents, Volume 1: July 1828–June 1831,
vol. 1 of the Documents series of The Joseph Smith Papers (2013), 206].)

Olvasd fel a tanulóknak, hogyan határozta meg Bruce R. McConkie elder
(1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórumából Izráel összegyűjtését:

„Izráel összegyűjtése abból áll, hogy az emberek elhiszik, elfogadják és
összhangban élnek mindazzal, amit az Úr egykor felajánlott ősi választott
népének. […] Azt jelenti, hogy hisznek az evangéliumban, csatlakoznak az
egyházhoz és a királyságba jönnek” (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 515).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő beszámolót néhány olyan
misszionáriusról, aki az egyház megszervezése után az elsők között kaptak elhívást.
Az osztály figyelje meg, hogyan gyűjtötték össze ezek a korai misszionáriusok az Úr
választottait.

„[1830 őszén] az Úr kinyilatkoztatást adott Joseph Smithnek, hogy Oliver Cowdery, ifj. Peter
Whitmer, Parley P. Pratt és Ziba Peterson »menj[enek] el a lámánitákhoz, és prédikál[ják] nekik az
evangéliumomat« (T&Sz 28:8; 30:5–6; 32:1–3). Ezek a misszionáriusok körülbelül 2400
kilométert utaztak, röviden tanítva a különböző indián törzseket… A misszionáriusok
legnagyobb sikerrel azonban akkor jártak, amikor megálltak az Ohio állambeli Kirtland vidékén.
Ott 130 megtértet kereszteltek meg, főképpen Sidney Rigdon Megreformált Baptista
közösségéből, megnyitva ezzel a rákövetkező évben az egyháztagok százainak gyülekező helyét.
A misszionáriusok Missouri állam Jackson megyéjének telepesei között is találtak megtérteket,
ahol később Sion városát alapítják meg” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith
[2007]. 155.; lásd még Richard Dilworth Rust, “A Mission to the Lamanites: D&C 28, 30, 32,”
Revelations in Context series, Feb. 22, 2013, history.lds.org).

Mondd el, hogy ezek az Ohio állam északi részén lakó megtértek ekkoriban több
mint megkétszerezték az egyház taglétszámát.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
29:4–7-et, és keressék ki, hogyan jellemzi az Úr kiválasztottait.

• Hogyan jellemezte a Szabadító a kiválasztottait?
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Magyarázd el a tanulóknak, hogy az Észak-Amerikán kívül szolgáló első
misszionáriusok munkája drámai példáját is hozza annak, hogy mi módon
használja az Úr szolgáit kiválasztottai összegyűjtésére. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő összegzést, az osztály pedig kövesse a szöveget és nézzék
meg, mit tanácsolt Joseph Smith próféta Heber C. Kimball eldernek (1801–1868).

„Heber C. Kimball, a Tizenkettek Kvórumának egyik tagja így emlékezett vissza: »1837
júniusának első napja tájékán Joseph próféta odajött hozzám, miközben Kirtlandben a
templomban… ültem, és suttogva ezt mondta nekem: ’Heber testvér, az Úr Lelke ezt súgta
nekem: „Engedd, hogy Heber szolgám elmenjen Angliába, és hirdesse az evangéliumomat, és
megnyissa azon nemzet számára a szabadulás ajtaját.”’« Kimball elderen erőt vett egy ilyen
vállalkozásnak a gondolata: »Úgy éreztem, én vagyok Isten egyik leggyengébb szolgája.
Megkérdeztem Josephet, mit mondjak, amikor odaérek; Ő azt mondta, hogy forduljak az Úrhoz,
és Ő majd irányítani fog engem, és rajtam keresztül fog beszélni ugyanazon lélek által, amely őt
[irányította]«.

A próféta további elhívásokat adott át Orson Hyde-nak, Willard Richardsnek és Joseph
Fieldingnek Kirtlandben, továbbá Isaac Russellnek, John Snydernek és John Goodsonnak a
kanadai Torontóban. E testvéreknek csatlakozniuk kellett Kimball elderhez az angliai misszióján.
A New York Cityben való gyülekezésüket követően a Garrick nevezetű hajón hajóztak át
Nagy-Britanniába 1837. július 1-jén. Az Észak-Amerikán kívül eső első misszió 2000 megtértet
hozott az egyházba a misszionáriusok Angliában töltött első évében. Kimball elder ezt írta
boldogan a prófétának: »Dicsőség az Istennek, Joseph, az Úr velünk van a nemzetek között!«

Az Angliába vezető második apostoli missziót, amelyen Brigham Young vezetése alatt a
Tizenkettek legtöbb tagja részt vett, a próféta irányította Nauvooból. A Tizenkettek 1839 őszén
indultak, és 1840-ben érkeztek meg Angliába. Ott nekiláttak a munkának, amely 1841-re 6000
megtértet hozott az egyházba” (Tanítások: Joseph Smith. 345–346.).

• Milyen tanácsot kapott Heber C. Kimball Joseph Smith prófétától?

• Mesélj egy olyan időszakról, amikor megtapasztaltad az Úr segítségét az
evangélium megosztására irányuló erőfeszítéseidben.

Tan és a szövetségek 4:1–7; 18:10–16; 31:1–12; 34:5–6; 39:20–23; 88:81
Akiket figyelmeztettek, azok figyelmeztessék a felebarátaikat
Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek ismételten emlékezteti az egyház tagjait a
misszionáriusi munkában való részvétel feladatára és áldásaira. A Tan és a
szövetségekben feljegyzett kinyilatkoztatások visszatérő mintája és alapeszméje az,
hogy feladatunk megosztani másokkal az evangéliumot. A minták és alapeszmék
felismerésének megtanulása lehetővé teszi az olvasók számára, hogy még jobban
lakmározzanak Krisztus szavain (lásd David A. Bednar: Az élő víz tározói [Brigham
Young University fireside, Feb. 4, 2007], speeches.byu.edu).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek 88:81-et,
majd foglalják össze saját szavaikkal, hogy miként vonatkozik az egyház jelenlegi
tagjaira. (A tanulók által adott válaszok között lehet az, hogy mindenkinek, aki
elfogadta Jézus Krisztus evangéliumát, kötelessége megosztani azt
másokkal.)
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Tedd ki vagy másold fel a táblára a következő táblázatot. Oszd három csoportra az
osztályt, és mindegyik csoportnak adj ki egy-egy szentírásköteget. A tanulók
olvassák el a nekik adott szentírásrészeket, és keressenek bennük az evangélium
megosztásával kapcsolatos feladatokat és ígért áldásokat.

feladatok áldások

Tan és a szövetségek 4:1–7

Tan és a szövetségek 18:10–16

Tan és a szövetségek 31:1–12

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg az osztállyal, mit
találtak.

Tedd ki a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel, az osztály pedig figyelje
meg, mit mond Bednar elder az evangélium megosztásának egyéni felelősségéről.

„Jézus Krisztus elkötelezett tanítványai mindig is bátor misszionáriusok voltak és
lesznek. A misszionárius Krisztus követője, aki bizonyságot tesz arról, hogy Ő a
Megváltó, és hirdeti evangéliuma igazságait.

Jézus Krisztus egyháza mindig is misszionáriusi egyház volt és lesz. A Szabadító
egyházának tagjai felvállalták azt a szent kötelességet, hogy segítenek eleget
tenni az Úrtól az apostolainak adott isteni megbízatásnak, amint azt az

Újszövetségben olvashatjuk:

»Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!« (Máté 28:19–20).

Az utolsó napi szentek komolyan veszik ezt a felelősséget, hogy minden nemzet minden tagját
tanítani kell az Úr Jézus Krisztusról és az Ő visszaállított evangéliumáról. […]

Valóban komoly felelősséget érzünk az iránt, hogy ezt az üzenetet eljuttassuk minden nemzethez,
nemzetséghez, nyelvhez és néphez” (Jöjjetek, és lássátok meg! Liahóna, 2014. nov. 107.).

• Miért tekintsenek a Szabadító egyházának tagjai szent kötelezettségként a
misszionáriusi munkára?

Tedd ki a következő idézetet L. Tom Perry eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából,
és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
gondolják át, miért akarnak esetleg szorgalmasabbakká válni az evangélium
megosztásában.
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„Az evangélium középpontjában a mi Urunk és Szabadítónk engesztelése áll. Az
engesztelés hatalma képes megtisztítani a bűntől, képes meggyógyítani és örök
életet nyújtani. Az engesztelés felfoghatatlan áldásait csak azok kaphatják meg,
akik az evangélium tantételei szerint élnek, és elnyerik annak szertartásait –
hisznek Jézus Krisztusban, megbánják a bűneiket, megkeresztelkednek, elnyerik a
Szentlelket, és mindvégig kitartanak. Nagyszerű misszionáriusi üzenetként azt

mondjuk a világnak, hogy az egész emberiség megmenthető, és csatlakozhat a Jó Pásztor,
méghozzá Jézus Krisztus nyájához.

Misszionáriusi üzenetünket megerősíti a visszaállításról való tudásunk. Tudjuk, hogy Isten ma is
szól a prófétáihoz, éppen úgy, ahogyan az ősi időkben. Azt is tudjuk, hogy az evangélium
munkáját a visszaállított papság hatalmával és felhatalmazásával végzik. Nincs még egy olyan
üzenet, amely ily nagy örökkévaló jelentőséggel bírna mindazok számára, akik ma a földön
élnek” („Hozzatok lelkeket énhozzám”. Liahóna, 2009. máj. 110–111.).

• Szerintetek miért kell mindannyiunknak szorgalmasabbá válnunk az
evangélium megosztásában? (A válaszok között legyen ott a következő:
Amikor megosztjuk az evangéliumot, mások rendelkezésére bocsátjuk
Jézus Krisztus engesztelésének áldásait.)

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a Tan és a szövetségek 34:5–6;
39:20–23-at, és keressenek még egy fontos okot arra, amiért az Úr megparancsolta
nekünk az evangélium megosztását. (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzák meg a következő igazságot: Az evangélium üzenetének
megosztásával segítünk másoknak felkészülni Jézus Krisztus második
eljövetelére.)

• Miért motivál benneteket az evangélium örök jelentőségének megértése annak
megosztására azokkal, akik nem a mi hitünket vallják?

• Meséljetek egy olyan élményről, melyben akkor volt részetek, amikor
megosztottátok az evangéliumot.

Adj néhány percet a tanulóknak, hogy átgondolják és leírják, mit tehetnének azért,
hogy részt vegyenek az evangélium megosztásában. Leírhatják például egy olyan
ismerősük nevét, aki jelenleg nem tagja az egyháznak, és elkötelezhetik magukat
amellett, hogy megosztják vele az evangéliumot. Kérj meg néhány tanulót, hogy
mondja el, mit tervez. Buzdítsd a tanulókat, hogy cselekedjenek a kapott
sugalmazások szerint, és naponta imádkozzanak az evangélium megosztásának
lehetőségéért.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 4:1–7; 18:10–16; 29:4–7; 31:1–12; 33:2–7; 34:5–6; 39:20–23;

88:81.

• Neil L. Andersen: Ez egy csoda! Liahóna, 2013. máj. 77–80.
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8. LECKE

Az utolsó napi Izráel
összegyűjtése

Bevezetés
Az Úr az egyház megalapítása után egy éven belül azt
parancsolta a szenteknek, hogy gyülekezzenek Ohio
területére (lásd T&Sz 37:3). Attól kezdve az utolsó napi
szentek különböző helyekre gyűlve igyekeztek követni az élő
prófétát és biztonságos helyeket teremteni, ahol lakhatnak.

Ebből a leckéből a tanulók megtudják, hogy az Úr azért gyűjti
össze népét, hogy megerősítse, valamint felkészítse őket még
nagyobb áldások, például a templom áldásainak elnyerésére
(lásd T&Sz 84:4).

Háttérolvasmányok
• Russell M. Nelson: A szétszórt Izráel összegyűjtése. Liahóna, 2006. nov. 79–82.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 38:31–33; 39:15; 95:8; 110:9
Az Ohióba gyülekezésre szólító elhívás
Tedd ki a következő térképet: New York, Pennsylvania és Ohio vidéke, USA
(Egyháztörténeti térképek, 3.), mely a Tan és a szövetségek végén található, vagy
egy másik térképet erről a vidékről.

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg a visszaállítás következő jelentős
eseményeinek helyszíneit: az első látomás (Manchester, New York), a papság
visszaállítása (Harmony, Pennsylvania), és az egyház megszervezése (Fayette,
New York),

majd egymást váltva olvassák fel a következőket:

„Sidney Rigdon, egy korábbi lelkész és újonnan megtért egyháztag a kirtlandi területről, és egy
Edward Partridge nevezetű nem egyháztag barátja izgatottan várta, hogy a prófétával
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találkozhasson, és többet tudhasson meg az egyház tanításairól. 1830 decemberében több mint
400 kilométert utaztak a New York állambeli Fayette-be, hogy Joseph Smitht meglátogassák. Arra
kérték, tudakolja meg az Úr akaratát velük, és a kirtlandi szentekkel kapcsolatban. Válaszként az
Úr kinyilatkoztatta, hogy a New York-i szentek »gyűljenek össze Ohióban« (T&Sz 37:3). Az
egyház harmadik és utolsó New York-i konferenciáján, amelyet a Whitmer farmon tartottak 1831.
január 2-án, az Úr megismételte az egyháztagoknak adott utasítását [mely szerint az egyház
tagjai költözzenek Ohióba]. […] Ebben az adományozási korszakban ez volt az első felhívás a
szentek gyülekezésére. […]

1831 április közepéig körülbelül 68 Colesville-i egyháztag kelt útra Ohióba. Ugyanígy
engedelmeskedett az Úr parancsának 80 szent a Fayette-i gyülekezetből, és 50 a manchesteri
gyülekezetből, akik 1831 májusának elején hagyták el otthonaikat. […] Május közepére az
egyháznak minden New York-i gyülekezete hajón utazva átkelhetett az Erie tavon az Ohio
állambeli Fairport kikötőbe, ahol más szentekkel, társaikkal találkozva Kirtland és Thompson
községeinek irányába vették útjukat. Kezdetét vette az utolsó napi Izráel nagyszerű
összegyűjtése” (lásd Örökségünk: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza rövid
története [1996]. 17–19).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 38:31–33-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, milyen áldásokban lesz részük a
szenteknek, ha engedelmeskednek az Ohióba gyülekezésre szólító parancsolatnak.
A tanulók nevezzenek meg négy áldást: (1) megmenekülhetnek „az ellenség
hatalmától”; (2) igazlelkű népként Istenhez gyűjtetnek; (3) megkapják Isten
törvényét; és (4) felruháztatnak „hatalommal a magasságból”. Javasolhatod, hogy a
tanulók számozzák be a szentírásukban ezt a négy áldást. (Megjegyzés:A
szentírásokban lévő felsorolások megtalálása segíthet a tanulóknak jobban
megérteni az Úr vagy a próféta által hangsúlyozott fő pontokat.)

Írd fel a táblára a következőt: Az Úr azért gyűjti össze a népét, hogy védje és
lelkileg erősítse őket. Rámutathatsz, hogy a szentírásokban az összegyűjtés tana
gyakran összefügg a védelemmel. „Az összefüggés kapcsolatot vagy összeköttetést
jelent fogalmak, emberek, tárgyak vagy események között, és a szentírások tele
vannak összefüggésekkel” (David A. Bednar: Az élő víz tározói (Brigham Young
University fireside, Feb. 4, 2007), 4, speeches.byu.edu).

Magyarázd el, hogy miként az Úr a Sinai-hegyhez vitte az ősi Izráelt, és ott adta
meg nekik a törvényét, az utolsó napi szenteknek is azt parancsolta, hogy gyűljenek
Ohióba, és ebben az adományozási korszakban ott fogják megkapni a törvényét
(lásd T&Sz 38:32). Ohióban az Úr elkezdte kinyilatkoztatni törvényét az egyháznak
(lásd a T&Sz 42 szakaszfejlécét). Kérdezd meg:

• Hogyan véd titeket a Sátán hatalmától az, hogy összegyűltök azokkal, akik
osztják a hitelveiteket és a normáitokat?

• Hogyan erősít meg bennünket lelkileg Isten törvényeinek elnyerése?

• Szerintetek mit jelent az, hogy Ohióban a szentek felruháztatnak „hatalommal
a magasságból”?

Magyarázd el, hogy a „felruháztattok hatalommal a magasságból” megígért áldása
akkor kezdett beteljesedni, amikor öt évvel a szentek Ohióba gyülekezése után
befejeződött a Kirtland templom építése. A befejezett templomot mennyei
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hírnökök látogatták meg, hogy szent szertartások végzéséhez szükséges kulcsokat
és felhatalmazást állítsanak vissza Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek. A
templom felszentelésének idején sok szentre lelki megnyilvánulások áradtak ki, és
a szentek egy kis része templomi megmosásban és felkenésben is részesült a
templomban. Néhány évvel később Nauvooban tovább folytatódott a hatalommal
való felruházás ígéretének beteljesülése, amikor a szentek megismerték a templomi
felruházás szertartásait. Tedd ki a következő, Nauvooban elhangzott szavakat
Joseph Smith prófétától, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Mi volt Isten népe… összegyűjtésének a célja a világ bármely korában? […] A
fő célja az volt, hogy építsenek az Úrnak egy házat, ahonnan kinyilatkoztathatja
népének háza szertartásait és királyságának dicsőségeit, és megtaníthatja
népének a szabadulás útját” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith
[2007]. 438–439.).

• Mit vettetek észre, hogyan áldja meg Isten az utolsó napi szenteket, ha
utasításai szerint összegyűlnek és templomokat építenek?

Tan és a szövetségek 45:62–67
Az Úr leírja, milyen az Új Jeruzsálem, vagyis Sion
Mondd el, hogy nem sokkal a New York-i szentek Ohióba gyülekezése után sok
hamis újságcikk és mendemonda téves és becsmérlő képet festett az egyházról.
Ebben az időszakban kapott Joseph Smith próféta kinyilatkoztatást a béke és a
biztonság kijelölt gyülekezőhelyéről.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 45:62–67-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen céllal parancsolta meg az
Úr a szenteknek azt, hogy gyűljenek „a nyugati országrészekbe” (T&Sz 45:64).
Felteheted a következő kérdéseket:

• Mit mondott az Úr, mi van „méghozzá az ajtótoknál”? Mit jelent számotokra a
„méghozzá az ajtótoknál” kifejezés?

• Mit akart az Úr, mit tegyenek a szentek, amikor a nyugati országrészekbe
gyűlnek?

• Miért kellett összegyűjteni a kincseiket? (Magyarázd el, hogy az örökség szó
megvásárolandó földekre utal, ahol letelepedhetnek és az Úrnak hódolhatnak.)

• Milyen nevet adjanak a szentek örökségük földjének?

Magyarázd el, hogy a Sion szó sok mindent jelenthet. Időnként Sion népére utal,
akiket úgy nevez: „a tisztaszívűek” (T&Sz 97:21). Máshol Sion az egész egyházra és
cövekjeire utal (lásd T&Sz 82:14). A Sion szó azonban konkrét földrajzi helyeket is
jelölhet. A Tan és a szövetségek 45:66–67-ben Sion egy bizonyos városra utal,
melyet a szentek fognak megalapítani és oda gyülekezni. Időnként Új
Jeruzsálemnek is nevezik (lásd még 3 Nefi 20:22; 21:23; Ether 13:1–8; Kalauz a
szentírásokhoz: Sion). Beszéljétek meg a következő kérdéseket:
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• Hogyan jellemezte az Új Jeruzsálemet, vagyis Siont az Úr? (A tanulók
fogalmazzák meg a következő tant: Az Új Jeruzsálem a békesség, a menedék
és a biztonság helye lesz, ahol jelen lesz az Úr dicsősége.)

• Milyen szempontból biztosított számotokra Sionban fellelhető biztonságot és
békességet az, hogy az egyház tagjai vagytok?

Mondd el, hogy az egyház negyedik konferenciájának végén, melyet 1831
júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben tartottak, az Úr megparancsolta Joseph
Smithnek és más eldereknek, hogy párosával, útközben prédikálva menjenek el a
majdnem 1500 kilométerre lévő Missouri államba (lásd T&Sz 52, versek
összegzése). Megérkezésük után a Próféta kinyilatkoztatást kapott, mely azt
mondta Missouri államról, hogy „megígért föld, és Sion városának helye”, melyben
a „központi hely” Independence (T&Sz 57:1–3). A következő évek során Sion
felépítését türelmetlenül váró utolsó napi szentek százai költöztek Missouri állam
Jackson megyéjének körzetébe. Sajnos az egyháztagok és a terület más polgárai
között összetűzésekre került sor, és a helyzet végül elmérgesedett. 1833
novemberében és decemberében a szentek otthonaik elhagyására kényszerültek
Jackson megyében.

Tan és a szövetségek 115:5–6
Isten népe ma Sion cövekjeiben gyülekezik
A szenteknek a biztonság és a békesség helyeire való gyülekezésre tett erőfeszítései
szemléltetésére tedd ki a következő térképet: Az egyház nyugat felé tartó útja
(Egyháztörténeti térképek, 6.), mely a Tan és a szövetségek hátsó részén található.

Mondd el, hogy a szentek végül az Ohio állambeli Kirtland, valamint
nyugat-Missouri egyéb településeinek elhagyására kényszerültek. 1839-ben
kezdtek az Illinois állambeli Nauvooba gyülekezni, ahol egy nagy várost
alapítottak, azonban nem sokkal Joseph Smith próféta halála után az egyház tagjai
újra otthonaik elhagyására kényszerültek. A Sziklás-hegységbe mentek, és
Észak-Amerika egész nyugati részén településeket hoztak létre, az egyház
központja pedig Salt Lake City lett.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 115:5–6-ot, azután
kérdezd meg:
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• E versek szerint milyen áldások ígéretét kapják azok, akik Sion cövekjeibe
gyűlnek? (A válaszok között szerepeljen a következő igazság: A gonosz elleni
védelemért és menedékért gyűlünk Sion cövekjeibe.)

• Milyen szempontból biztosítanak Sion cövekjei védelmet és menedéket az
egyház tagjai számára saját szülőföldjükön?

• Mikor éreztétek, hogy erőt és védelmet ad nektek az, hogy saját
egyházközségetekben vagy gyülekezetekben összegyűltök a szentekkel?

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, ma mit jelent az egyház tagjainak Sion
cövekjeibe gyűlni, tedd ki a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„E mostani, utolsó [adományozási korszak] korai éveiben Sion összegyűjtésének
számos hely részese volt az Egyesült Államokban: Kirtland, Missouri, Nauvoo,
valamint a hegyek teteje. Ezek a gyülekezések mindig leendő templomok helyén
történtek. Most, amikor cövekek alakulnak és templomok épülnek a legtöbb
olyan nemzetben, ahol a hithűek szép számmal vannak, a parancsolat nem az,
hogy egy helyen gyűljünk össze, hanem hogy a saját hazánkban álló cövekekbe

gyülekezzünk, ahol a hithűek az örökkévalóság minden áldását élvezhetik majd az Úr házában.
[…] Így Sion minden cöveke »védelemmé [lesz], és menedékké a zivatar, valamint a harag elől,
amikor az elegyítetlenül kiömlik az egész földre«(T&Sz 115:6)” (lásd Felkészülés a második
eljövetelre. Liahóna, 2004. máj. 8.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Spencer W. Kimball
elnöktől (1895–1985):

„Most Izráel összegyűjtése abból áll, hogy az emberek csatlakoznak az igaz
egyházhoz és megismerik az igaz Istent. […] Tehát bárki, aki elfogadja a
visszaállított evangéliumot, és arra törekszik, hogy saját nyelvén és abban a
nemzetben hódoljon a szentekkel, ahol lakik, eleget tett Izráel összegyűjtése
törvényének, és minden olyan áldás örököse, amely a szenteknek ígértetett
ezekben az utolsó napokban” (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed.

Edward L. Kimball [1982], 439).

• Mit figyeltetek meg, hogyan alakult azon templomok száma, melyeket a ti
életetek során épített fel az egyház?

• Milyen áldásokban részesített titeket az, hogy Sion cövekének vagy kerületének
tagjai vagytok? Milyen áldásban részesített benneteket a szent templom?

Befejezésül kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének azért, hogy
segítsenek másoknak elnyerni azt a lelki védelmet és erőt, mely a Sion cövekjeiben
való hithű részvételből és a szent templomban való hódolatból fakad. Intézz
felhívást a tanulókhoz, hogy cselekedjenek a Lélektől kapott sugalmazásoknak
megfelelően.
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Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 37:1–3; 38:31–33; 39:15; 45:62–67; 95:8; 110:9; 115:5–6.

• Russell M. Nelson: A szétszórt Izráel összegyűjtése. Liahóna, 2006. nov. 79–82.
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9. LECKE

Kövesd az élő prófétát!
Bevezetés
Az egyház megszervezésének napján az Úr lelki biztonságot
ígért azoknak, akik megszívlelik a próféta szavát (lásd T&Sz
21:4–6). Hogy segítsen az egyháztagoknak elkerülni a
megtévesztést, az Úr nem sokkal később azt is
kinyilatkoztatta, hogy csak a prófétának van felhatalmazása

az egész egyházra vonatkozó kinyilatkoztatás elnyerésére
(lásd T&Sz 28:1–7). A prófétának a szentírások tisztázására is
felhatalmazása van. Ezen igazságok megértése további lelki
biztonságot jelent ezekben az utolsó napokban.

Háttérolvasmányok
• Russell M. Nelson: A próféták támogatása. Liahóna, 2014. nov. 74–77.

• Ezra Taft Benson, “Fourteen Fundamentals in Following the Prophet” [Brigham
Young University devotional, Feb. 26, 1980], speeches.byu.edu; lásd még
Tambuli, June 1981, 1–8.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 21:1–6
Szívleljétek meg a próféta szavát!
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy időnként milyen megnevezésekkel illetjük az
egyház elnökét. Írd fel a tanulók válaszait a táblára, majd kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 21:1-et, a többiek pedig kövessék a
szöveget. Egészítsd ki a táblára felírt megnevezéseket, azután kérdezd meg:

• Mit árulnak el az ezekben a versekben szereplő egyes megnevezések az egyház
elnökének munkájáról?

Segítsd a tanulóknak megérteni a Tan és a szövetségek 21 hátterét annak
elmagyarázásával, hogy az ebben feljegyzett kinyilatkoztatást az egyház
megszervezésének napján kapták. (Megjegyzés: Ha a tanulók megtanulják átlátni a
szentírások hátterét, akkor valószínűbb, hogy érteni fogják az olvasottak jelentését
és fontosságát.) Kérdezd meg:

• Miért lehetett fontos a korai egyháztagoknak felismerni azt, hogy Joseph Smith
prófétai elhívása jelentősen különbözött más egyházak vezetőinek
szerepkörétől?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 21:4–5-öt, miközben
az osztály követi a szöveget, majd beszéljétek meg a következőket:

• Miért van szükség időnként türelemre és hitre a próféta tanácsának
megszívleléséhez?

Szükség szerint oszd meg a tanulókkal a következő idézetet Harold B. Lee elnöktől
(1899–1973):
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„Meg kell tanulnunk hallgatni azokra a szavakra és parancsolatokra, amelyeket
prófétáján keresztül ad az Úr. […] Lehet, hogy nem tetszik majd nektek, ami az
egyház felhatalmazottjától [érkezik]. Lehet, hogy ellentétes lesz a politikai
nézeteitekkel. Lehet, hogy ellentétes lesz a társadalmi nézeteitekkel. Lehet, hogy
nem lesz összeegyeztethető a társadalmi életetek egy részével. Ám ha úgy
hallgattok ezekre a tanításokra, türelemmel és hittel, mintha magának az Úrnak

a szájából hangzanának el, akkor az ígéret szerint »a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni
felettetek; igen, és az Úristen eloszlatja előletek a sötétség erőit, és megrázza az egeket
tiérettetek és az ő nevének dicsőségéért« (T&Sz 21:6)” (Az egyház elnökeinek tanításai: Harold B.
Lee [2001]. 84.).

A Lélek késztetései szerint elmagyarázhatod a következőket:

1. Utolsó napi szentekként nem gondoljuk azt, hogy a próféták tökéletes emberek.
Az Úr azonban soha nem fogja megengedni nekik, hogy tévútra vigyék az
egyházat (lásd 1. hivatalos nyilatkozat, „Részletek Wilford Woodruff elnök
három beszédéből a manifesztumot illetően”).

2. Hiszünk a folyamatos kinyilatkoztatásban és örvendünk annak. Voltak olyan
alkalmak az egyház történetében, amikor valamelyik próféta egyértelműbbé tett
egy korábbi prófétai tanácsot, illetve felhívta a figyelmet olyan, korábban széles
körben elfogadott tanításokra vagy gyakorlatokra, amelyeken változtatni kellett.
Az egyház korai napjaiban például arra buzdították az egyháztagokat, hogy
gyűljenek egy bizonyos központi helyre, például az Ohio állambeli Kirtlandbe
vagy a Missouri állambeli Jackson megyébe. Ma viszont arra buzdítják az
egyház tagjait, hogy gyűljenek a helyi cövekükbe vagy kerületükbe.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 21:6-ot, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, milyen ígéretek adatnak azoknak, akik
megszívlelik a próféta szavát. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit
találnak, azután kérdezd meg:

• Hogyan foglalnátok össze az azoknak adott ígéreteket, akik megszívlelik a
próféta szavát? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg
a következő tantételt: Ha megszívleljük a próféta szavát, akkor védve
leszünk az ellenségtől. A tanulók válaszai között elmagyarázhatod, hogy a
megráz itt meglazításra, illetve egy edényből történő kirázásra is utalhat. A 6.
vers egyik lehetséges értelmezése tehát az, hogy ha megrázza miérettünk az
egeket, akkor kinyilatkoztatásokat és áldásokat áraszt ki ránk.)

Tedd ki a következő idézetet Henry B. Eyring elnöktől az Első Elnökségből, és kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Az erős hittel rendelkezők számára ésszerű dolognak tűnik a próféták
tanácsában keresni a biztonsághoz vezető ösvényt. Amikor a próféta szól, lehet,
hogy a kevés hittel rendelkezők azt gondolják, hogy csupán egy bölcs ember jó
tanácsát hallják. […]

Azonban ha úgy döntünk, hogy nem fogadjuk meg a prófétai tanácsot, akkor az
rögtön más talajra helyez minket, mely sokkal veszélyesebb. Ha nem fogadjuk

9.  LECKE

44



meg a prófétai tanácsot, akkor a jövőben már kevésbé leszünk nyitottak a sugalmazott tanács
megfogadására” (“Finding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 25).

• Miért veszélyesebb az a „talaj”, ahol akkor állunk, ha elutasítjuk a próféták
tanácsait? Milyen példák bizonyítják, hogy ez igaz?

• Ti vagy az ismerőseitek kaptatok már áldást az élő próféták tanácsainak
megszívleléséért? Mikor?

• Hogyan vonatkozik napjaink vallási, erkölcsi és társadalmi kérdéseire a prófétai
tanács megszívlelésének tantétele?

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének a Tan és a szövetségek
21:6-ban található ígéretek elnyeréséért. Biztosítsd őket arról, hogy ha őszintén
megszívlelik az élő próféták szavát, akkor most és az örökkévalóságban is hatalmas
áldásokat kapnak. Magyarázd el, hogy a próféták tanácsának megszívlelése nem
jelenti azt, hogy vakon engedelmeskedünk a szavaiknak.

Olvasd fel a következő idézetet Harold B. Lee elnöktől:

„Nem elég az nekünk, utolsó napi szenteknek, ha követjük vezetőinket és
elfogadjuk a tanácsaikat, hanem még ennél is nagyobb kötelezettségünk az,
hogy önmagunk számára rendíthetetlen bizonyságot kapjunk ezen emberek isteni
kinevezéséről, és tanúbizonyságot arról, hogy amit eddig mondtak, az Mennyei
Atyánk akarata” (Tanítások: Harold B. Lee. 44.).

Tan és a szövetségek 28:2, 6–7; 43:1–7
Az Úr rendezetten ad kinyilatkoztatásokat
Mondd el, hogy nem sokkal az egyház megszervezése után voltak olyan
egyháztagok, akiket megtévesztettek az ellenség arra irányuló erőfeszítései, hogy
hamis prófétai útmutatást adjon. Kéj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a
szövetségek 28 szakaszfejlécét, miközben az osztály követi a szöveget (lásd még
Jeffrey G. Cannon, “All Things Must Be Done in Order: D&C 28, 43,” Revelations
in Context series, Apr. 4, 2013, history.lds.org). Azután kérdezd meg:

• Milyen gondokat okozott volna az, ha az egyháztagok továbbra is hisznek a
Hiram Page-től kapott állítólagos kinyilatkoztatásokban?

Adj egy percet a tanulóknak a Tan és a szövetségek 28:2, 6–7 tanulmányozására,
majd kérdezd meg:

• Miben tisztázta ez az Úrtól érkező üzenet az egyház elnökének szerepkörét? (A
tanulók értsék meg a következő tant: Az egyház elnöke rendelkezik az egész
egyházra vonatkozó kinyilatkoztatás elnyerésének kulcsaival.)

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni ezt a tant, kérj meg valakit, hogy
olvassa fel a Tan és a szövetségek 43 következő történelmi hátterét:
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1831 februárjában egy bizonyos Hubble asszonyság jött a szentek közé az Ohio állambeli
Kirtlandben. Azt állította, hogy prófétaasszony, hogy kinyilatkoztatásokat kapott az egyház
részére, hogy tudja: a Mormon könyve igaz, és hogy tanítónak kellene lennie az egyházban.
Voltak, akiket meg tudott téveszteni a szentek közül. Joseph Smith és mások aggódtak az
asszony befolyása és a szentek között keringő egyéb hamis kinyilatkoztatások miatt. A Próféta
úgy döntött, hogy megkérdezi az Urat, mi a teendő, és kinyilatkoztatást kapott, melyet a Tan és a
szövetségek 43 jegyez fel (lásd Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, vol. 1 of the
Documents series of The Joseph Smith Papers [2013], 257).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
43:1–7-et, és keressék meg, milyen tanokat fejtett ki ez alkalommal az Úr.
Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak. Azt is javasolhatod, hogy
készítsenek keresztutalást ezen versek és a Tan és a szövetségek 28:2 között.
Mutass rá, hogy a 28. szakaszban feljegyzett kinyilatkoztatás a New York államban
lévő szenteknek szólt, míg a 43. szakaszban feljegyzett a Kirtlandben lévőknek.
Kérdezd meg:

• A Tan és a szövetségek 43-ban feljegyzett kinyilatkoztatás idején ki volt kijelölve
arra, hogy parancsolatokat és kinyilatkoztatásokat kapjon az egyház egésze
számára?

• Milyen tanokat tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tanokat: Egyszerre csak
egyvalaki van kijelölve arra, hogy az egész egyház részére
kinyilatkoztatást kapjon. Akik hallgatnak az egyház elnökére, azok nem
lesznek megtévesztve.)

Megoszthatod a következő idézetet L. Tom Perry eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Az Úr egy bizonyos rend szerint nyilvánítja ki akaratát az emberiségnek.
Mindannyiunknak jogában áll megkérdezni az Urat és sugalmazást kapni az Ő
Lelke által a saját sáfárságunk határain belül. A szülők kinyilatkoztatást
kaphatnak a saját családjuk számára, a püspökök a számukra kijelölt
gyülekezetek számára, egészen fel az Első Elnökségig, akik az egész egyház
számára kapnak kinyilatkoztatást. […] Joseph Smith próféta kijelentette:

»Isten rendjének ellentmond az, hogy bármely egyháztag, vagy bárki más utasításokat kapjon
egy nála magasabb felhatalmazással bíró személy részére« [Az egyház elnökeinek tanításai:
Joseph Smith (2007). 205]” (lásd Hisszük mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott. Liahóna, 2003.
nov. 86.).

• Hogyan segít nektek elkerülni a megtévesztést annak tudata, hogy az Istentől
kapott kinyilatkoztatás mindig az ismert papsági csatornákon keresztül érkezik?
Hogyan hozhat békességet az életetekbe ez a tudás?

• Hogyan tart rendet az egyházban az a mód, amelyen az Úr kinyilatkoztatást ad?
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Tan és a szövetségek 90:1–6
Az Úr meghatározta az egyház rendjét
Mondd el, hogy az egyház növekedésével az Úr azt az utasítást adta Joseph Smith
prófétának, hogy szervezze meg az egyház papságát és tagságát.

Olvasd fel vagy foglald össze a következőket:

„Az egyháztagság növekedésével a próféta további kinyilatkoztatásokat kapott a papsági
hivatalokról. Az Úr útmutatása szerint megszervezte az Első Elnökséget, mely saját magából,
mint elnökből, azon kívül Sidney Rigdon és Frederick G. Williams tanácsosokból állt. A Tizenkét
Apostol Kvórumát is megszervezte, és a Hetvenek Első Kvórumát. Elhívott és elrendelt
püspököket és tanácsosokat, főpapokat, pátriárkákat, főtanácsokat, hetveneseket és eldereket.
Megszervezte az Egyház első cövekeit” (Örökségünk: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza rövid története [1996]. 26.).

Mondd el, hogy az Első Elnökség különleges helyet foglal el az egyházban. Kérd
meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a Tan és a szövetségek 90:1–6-ot, és nézzék
meg, milyen konkrét feladatai vannak az Első Elnökségnek. (Az Első Elnökség viseli
a „királyság… kulcsait” [2. vers], és általa adatnak „kijelentések” az egyháznak [4.
vers]). Miközben a tanulók válaszolnak, elmagyarázhatod, hogy a „kijelentések”
szó itt az Istentől prófétáin keresztül érkező kinyilatkoztatásokra utal.

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet D. Todd Christofferson eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérd meg az osztályt, hogy figyeljék meg, melyik az
a két mód, amelyek által valamilyen tant kap az egyház.

„J. Reuben Clark elnök, aki akkor tanácsosként szolgált az Első Elnökségben,
kifejtette, hogyan terjed el az egyházban a tan, és milyen fontos szerepet játszik
ebben az egyház elnöke. Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjait
illetően azt mondta: »Ne felejt[sük] el, hogy az általános felhatalmazottak
némelyike különleges elhívást kapott; különleges ajándékkal bírnak;
prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatjuk őket, ami

különleges lelki adottsággal ruházza fel őket az emberek tanítását illetően. Joguk, hatalmuk és
felhatalmazásuk van Isten szándékának és akaratának kijelentésére e nép előtt, alávetve
magukat az egyház elnöke mindenek feletti hatalmának és felhatalmazásának.« […]

Az egyház elnöke jelenthet be vagy értelmezhet tanokat, a neki adott kinyilatkoztatások alapján
(lásd például T&Sz 138). Tanbéli kifejtésre sor kerülhet az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol
Kvóruma közös tanácskozása által is (lásd például 2. hivatalos nyilatkozat)” (Krisztus tana.
Liahóna, 2012. máj. 86–88.).

• Miért fontos szem előtt tartani azt, hogy kinek van felhatalmazása kijelenteni a
világnak Isten szándékát és akaratát?

Befejezésként kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tanultak az élő próféták
és apostolok üzeneteiből. Intézz felhívást hozzájuk, hogy osszák meg a
bizonyságukat arról, ahogyan ezek az üzenetek megáldották őket.
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Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 21:1–6; 28:2, 6–7; 43:1–7; 90:1–6, 16.

• Russell M. Nelson: A próféták támogatása. Liahóna, 2014. nov. 74–77.
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10. LECKE

Keresd az igazságot!
Bevezetés
Isten azt mondta gyermekeinek, hogy „törekedje[nek] a
tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is” (T&Sz
88:118). Ennek a mintának a követése segít kiérdemelnünk a
Szentlélek segítségét a tanulás folyamatában. Ma az internet
és egyéb források bőséges tájékoztatással szolgálnak az
egyház tanáról, történetéről és társadalmi kérdésekben

elfoglalt álláspontjáról. Ezek egy része igaz, de van köztük
hamis és félrevezető is, ezért különösen fontos, hogy a
Szentlélekre támaszkodva segítséget kapjunk az igaznak a
hamistól való megkülönböztetésében. Ennek a folyamatnak
részét képezi az, hogy megtanuljuk felismerni és használni az
információ megfelelő forrásait.

Háttérolvasmányok
• Dieter F. Uchtdorf: Mi az igazság (Egyházi Oktatási Szervezet Áhítata fiatal

felnőtteknek, 2013. jan. 13.), lds.org/broadcasts.

• “Gospel Learning,” [Evangéliumi tanulás] Gospel Topics, [Evangéliumi témák]
lds.org/topics.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 88:118, 121–26
A tanulás módja
Olvasd fel a következő leírást az Ohio állambeli Kirtlandben szervezett Próféták
Iskolájáról:

„1833-ban a prófétának és a kirtlandi szentek egy csoportjának különleges alkalma nyílt az
evangélium tanulmányozására. Az év januárjában, az Úr parancsának megfelelően (lásd T&Sz
88:127–41), a próféta megszervezte a Próféták Iskoláját, hogy képezze a papságviselőket a
szolgálatban végzett munkájukra, és felkészítse őket arra, hogy prédikálják az evangéliumot. Az
iskolát a Newel K. Whitney bolt második emeletén tartották, ahol a próféta élt. Körülbelül 25
testvér vett részt rajta, akik közül néhányan több száz kilométert tettek meg azon kiváltságért,
hogy tanulmányozhassák az evangéliumot egy nem nagyobb, mint 3,35 m x 4,27 m alapterületű
szobában. Közülük később sokan apostolok, hetvenesek és más egyházi vezetők lettek. Bár a
próféta és a többi testvér alkalmanként nyelvet is tanult, elsősorban az evangélium tanainak
tanulására összpontosítottak, és kora reggeltől késő délutánig szorgalmasan tanultak. Ez az
iskola négy hónapig tartott, és később hasonló iskolákat tartottak Kirtlandben és Missouriban,
amelyeken több száz ember vett részt” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007].
275.).

Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek 88 az Úr azoknak szóló utasításait
tartalmazza, akik részt vettek a Próféták Iskolájában. Kérd meg a tanulókat, hogy
olvassák el magukban a Tan és a szövetségek 88:118-at, és nézzék meg, a tanulás
mely módját nevezte meg az Úr, majd beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Szerintetek mit jelent „tanulmányozás és hit által is” törekedni a tanulásra?

• Hogyan fokozhatná a tanulási képességeteket, ha ti is ily módon tanulnátok? (A
tanulók több különféle választ is adhatnak, de mindenképp legyen egyértelmű

49



az, hogy ha a hitet is belevesszük a tanulás folyamatába, akkor
kiérdemeljük az Úr segítségét.)

Kérj meg jó néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a
szövetségek 88:121–126-ot, mely feljegyzi az Úr további utasításait a Próféták
Iskolájának. Az osztály kövesse a szöveget és keressen olyan tantételeket, amelyek
segíthetnek nekünk megérteni, hogyan tanuljunk hit által. Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg, amit találnak. A tanulók által említett tantételeket fel is
sorolhatod a táblán. Javasolhatod, hogy a tanulók e versek mellé írják oda a
szentírásuk margójára: „a hit általi tanulás alapelvei”. (Megjegyzés: Ha a tanulók
megjegyzéseket írnak a szentírásuk margójára, akkor könnyebben meg tudnak
találni fontos tantételeket, és jobban tudnak azokra emlékezni.) Ha van rá idő,
akkor megkérheted a tanulókat, hogy keressenek további tantételeket az Alma
32:28, 41–43 és a János 7:17-ben.

• Hogyan segít nekünk tanulmányozás és hit által tanulni az, ha az ezekben a
versekben szereplő tantételek szerint élünk? (Miközben a tanulók válaszolnak,
kihangsúlyozhatod, hogy ezen tantételek követése segíteni fog nekünk
kiérdemelni a Lélek segítségét.)

• Ha kiérdemeljük, hogy velünk legyen az Úr Lelke, akkor milyen hatással van ez
a Lélek az igazságkeresésünkre?

Tan és a szövetségek 91:1–6
Különbséget tenni igaz és hamis között
Tedd ki a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből, és
kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„…a történelem folyamán soha nem volt könnyebb több információhoz
hozzáférnünk, mint most. Ezek néha igazak, néha hamisak, a legtöbb pedig csak
részigazság.

Ebből adódóan a történelem folyamán soha nem volt fontosabb megtanulni azt,
hogy miképpen tegyünk megfelelően különbséget az igazság és a tévhitek
között” (Mi az igazság? [Egyházi Oktatási Szervezet Áhítata fiatal felnőtteknek,

2013. jan. 13.]. 3. lds.org/broadcasts).

• Milyen következményekkel járhat az, ha nem tanulunk meg különbséget tenni
az igazság és a tévhitek között?

Írd fel a táblára a következő kérdést:

Hogyan tudjuk jól megkülönböztetni az igazat a hamistól?

Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek 91-ben feljegyzett kinyilatkoztatás
megtanította Joseph Smithnek, hogyan tudhatja meg, hogy igaz-e az, amit az
apokrifekben olvas. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 91. szakasz fejlécét,
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miközben az osztály követi a szöveget, majd a tanulók gondolják át a táblára felírt
kérdést, miközben a Tan és a szövetségek 91-et tanulmányozzák.

Magyarázd el, hogy az apokrifek a zsidó nép szent könyveit tartalmazzák. Ezek a
könyvek eredetileg nem voltak benne a zsidó Bibliában (az Ószövetségben),
azonban nem sokkal Krisztus után belekerültek a Biblia görög fordításába. Amikor
a korai keresztények évszázadokkal később összeállították a Biblia könyveit,
függelékként hozzáillesztették az apokrif könyveket. Vannak olyan keresztény
vallások, amelyek szentírásnak tartják az apokrif könyveket, más vallások azonban
nem hiszik, hogy ezek sugalmazott írások lennének. A Bibliának az a példánya,
melyet Joseph Smith sugalmazott fordításának elkészítéséhez használt, tartalmazta
az apokrifeket. Joseph megkérdezte az Úrtól, hogy az ő bibliafordításába
belevegye-e ezeket a könyveket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 91:1–3-at.

• Mit tudott meg Joseph az apokrifekről? (Elmagyarázhatod, hogy a közbevetések
szó itt olyan anyagokra utal, amelyeket később szúrtak be a kéziratba, időnként
elferdítve ezzel az eredeti szöveget.)

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 91:4–6-ot.

• Hogyan segíthet nekünk a 4–6. versek tanácsa megkülönböztetni az igazat a
hamistól, és eldönteni, hogy mennyire bízhatunk az olvasottakban? (A tanulók
más szavakat is használhatnak, de mindenképp fogalmazzák meg a következő
igazságot: A Szentlélek segíthet nekünk tudni, hogy igaz-e, amit
olvasunk.)

Mondd el, hogy az interneten rendelkezésre álló rengeteg információ egyre inkább
szükségessé teszi azt, hogy rendelkezzünk a tisztánlátás lelki ajándékával (lásd
T&Sz 46:23), és tudhassuk, hogyan különböztessük meg az igazat a hamistól.
(További tudnivalókért azzal kapcsolatban, hogy miért olyan fontos az életünkben a
tisztánlátás ajándéka, lásd David A. Bednar elder cikkét: “Quick to Observe,”
Ensign or Liahona, Dec. 2006, 31–36.)

Adj minden tanulónak egy példányt a következő idézetből Steven E. Snow
eldertől, a Hetvenektől. Kérd meg a tanulókat, hogy az első két bekezdést

áttanulmányozva nézzék meg, milyen tanácsot adott Snow elder azon információk
kiértékelésével kapcsolatban, amelyeket az egyház történetéről és tanításairól
olvashatunk.

Az egyháztörténet kiegyensúlyozása
Steven E. Snow elder a Hetvenektől ezt mondta:

„Az interneten csak egy kattintásra kerültek tőlünk mindenféle tudnivalók –
jók, rosszak, szavahihetőek, valótlanok – az egyház történetével kapcsolatban
is. Nagyon sok mindent olvashattok a történelmünkről, de fontos mindent
annak hátterével együtt olvasni és megérteni. Az online információ egy részével
az a gond, hogy ki van ragadva a környezetéből, és igazából nem látszik a
teljes kép.
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Az egyházat lejáratni próbáló közlések általában nagyon szubjektívek és méltánytalanok. Olyan
forrásokat kell keresnünk, amelyek tárgyilagosabban ismertetik a hitelveinket és a történelmünket.
Vannak nagyon komisz lelkületű honlapok, melyek esetleg szenzációként tálalnak bizonyos
információkat. Keressetek elismert és köztiszteletben álló történészektől származó forrásokat,
függetlenül attól, hogy tagjai-e az egyháznak.

A fiatalok között vannak, akiket meglep és ledöbbent az interneten található mormonellenes anyag,
mert nem erősítették meg magukat ezzel szemben. Talán nem töltöttek elég időt a lelki oldalon
ahhoz, hogy felkészüljenek és megerősítsék magukat bármire, ami csak érheti őket. Amikor az élet
kirántja a lábuk alól a talajt, fontos azon alapvető dolgok mellett dönteniük, amelyekről mindig is
beszélünk: a szentírások folyamatos tanulmányozása, és jelentőségteljes ima Mennyei Atyánkhoz.
Ezek az alapvető dolgok mindenféle csapásra felkészítik az embert, azokat a mormonellenes cikkeket
is beleértve ebbe, amelyekre online rábukkanhatnak” (“Balancing Church History,” New Era, June
2013, 21–22).

• Tudjuk, hogy gondosan fel kell mérnünk az egyház történetéről és tanításairól
szóló információforrások megbízhatóságát. Hogyan vehetnétek hasznát a Snow
elder által tanítottaknak abban, hogy felmérjétek, vajon megbízható-e az, amit
az egyházról olvastok?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Snow eldertől származó idézet
harmadik bekezdését, azután beszéljétek meg a következő kérdést:

• Hogyan lesz segítségetekre Snow elder tanácsa akkor, ha a hitelveiteket
megkérdőjelező információkra bukkantok?

Hithűnek maradni, ha kérdések merülnek fel
Mondd el, hogy az egyháztagoknak időnként vannak kérdéseik, vagy akár kételyeik
is az egyház bizonyos tanai, története, vagy egy társadalmi kérdést illető
állásfoglalása kapcsán. Oszd meg a tanulókkal a következő idézetet Dieter F.
Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből:

„Természetes, hogy kérdések merülnek fel – az őszinte kutatás makkjából
gyakran sarjadt és nőtt hatalmasra a megértés tölgye. Kevés olyan tagja van az
egyháznak, akik valamikor ne küszködtek volna komoly vagy érzékeny
kérdésekkel. Az egyház egyik célja a hit magjának táplálása és gondozása – még
a kétely és a bizonytalanság olykor homokos talajában is” (Jöjj, tarts velünk!
Liahóna, 2013. nov. 23.).

Adj minden tanulónak egy példányt Az igaz megkülönböztetése a
hamistól kiosztandó anyagból, melyen az egyház vezetői tanácsokat adnak

azoknak, akiknek kérdéseik vagy kételyeik vannak. Kérd meg a tanulókat, hogy
magukban olvassák el a kiosztott anyagon található idézeteket, és keressenek olyan
tantételeket, melyek segíthetnek valakinek hittel hozzáállni a kérdésekhez vagy
kételyekhez. Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el,
hogyan segíthet valami, amit a kiosztott anyagon olvastak, valakinek, akinek
kérdése vagy kételye van az egyház valamely tanával, történetével vagy társadalmi
kérdést illető állásfoglalásával kapcsolatban.
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A lecke befejezéseként hangsúlyozd ki, hogy bár lehetnek olyan kérdések,
amelyekre életünkben nem találunk választ, a legfőbb kérdéseinkre választ
kaphatunk, ha engedelmeskedünk a parancsolatoknak, megfelelő
információforrásokhoz fordulunk – különösen az élő próféták szavaihoz –,
ima által útmutatás elnyerésére törekszünk, valamint türelmet és hitet
gyakorlunk.

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek róla, milyen élményekben volt részük,
amikor érezték, hogy az Úr utat mutat nekik, hogy igazságot, illetve a kérdéseikre
válaszokat találhassanak.

Buzdítsd a tanulókat, hogy nézzék át a kiosztott anyagon található idézeteket, és az
óra folyamán elhangzott tanácsnak megfelelően tanulmányozás és hit által is
törekedjenek a tanulásra.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 88:118–26; 91:1–6.

• Dieter F. Uchtdorf: Mi az igazság? (Egyházi Oktatási Szervezet Áhítata fiatal
felnőtteknek, 2013. jan. 13.), lds.org/broadcasts.

Különbséget tenni igaz és hamis között
A gonosz erői minden evangéliumi adományozási korszakban szembefordultak Istennel és az Ő
munkájával. Azonban Isten munkája nem fog meghiúsulni. Ezekben az utolsó napokban a hegyből
kivágott kő továbbgördül, „mígnem az egész földet betölti” (T&Sz 65:2). Azonban mivel az egyház
egyes tagjai megtéveszthetők, mindannyiuknak mindig ébereknek kell lennünk és imádkoznunk kell
(lásd 3 Nefi 18:18).

„Ebben a felvilágosult korban, mikor az evangélium teljessége
visszaállíttatott, sem nektek, sem nekem nincs szükségünk arra, hogy
feltérképezetlen tengerek felé hajózva vagy jelöletlen ösvényekre lépve
induljunk az igazság keresésére. Szerető Mennyei Atyánk már megtervezte
az utunkat, és gondoskodott egy hibátlan térképről, amely nem más, mint
az engedelmesség. Az igazságról való tudásra, valamint a legnagyobb

kérdésekre adott válaszokra akkor teszünk szert, amikor engedelmeskedünk Isten
parancsolatainak” (Thomas S. Monson: Az engedelmesség áldásokat eredményez. Liahóna,
2013. máj. 89.).

„[K]edves barátaim –, arra kérlek, hogy vonjátok először kétségbe a
kételyeiteket, mielőtt kétségbe vonnátok a hiteteket! Soha nem szabad
hagynunk, hogy a kétség rabul ejtsen és távol tartson bennünket attól az
isteni szeretettől, békességtől és ajándékoktól, amelyek az Úr Jézus
Krisztusba vetett hit révén adatnak” (Dieter F. Uchtdorf: Jöjj, tarts velünk!
Liahóna, 2013. nov. 23.).
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„Sátán a nagy megtévesztő, »atyánkfiainak vádolója« [Jelenések 12:10],
minden hazugság atyja [lásd János 8:44], aki állandóan arra törekszik,
hogy megtévesszen minket, hogy legyőzhessen bennünket [lásd T&Sz
50:3]. […]

Azok esetében pedig, akik már befogadták az igazságot, az a stratégiája,
hogy elhintse bennük a kétkedés magjait. Hatására például sok egyháztag

megtorpan, mikor olyan információt fedeznek fel az egyházzal kapcsolatban, mely
látszólag ellentmond annak, amit korábban tanultak.

Ha részetek lesz ilyen pillanatokban, ne feledjétek, hogy az információ eme korában sokan
vannak, akik bármiről és mindenről, bármikor és mindenhol képesek kétséget
ébreszteni. […]

Mindig jó észben tartani azt, hogy csak azért, mert valamit papírra nyomtattak, felbukkan
az interneten, sokszor elismétlik vagy befolyásos követőcsoportja van, attól az még nem
válik igazzá.

Néha úgy tálalják számunkra a hamis információt, hogy az nagyon is hitelesnek tűnik. […]

Ami most ellentétesnek tűnhet, talán tökéletesen érthetővé válik, ha utánanézünk, és még
megbízhatóbb információkat szerzünk” (Dieter F. Uchtdorf: Mi az igazság? [Egyházi
Oktatási Szervezet Áhítata fiatal felnőtteknek, 2013. jan. 13.], lds.org/broadcasts).

„Ha elkezdjük a modern szokásokat és indítványokat az Isten tervéről való
tudásunkhoz és azokhoz az elvekhez mérni, melyeket Isten szava és az Ő
élő prófétái jelentenek ki, akkor… tudjuk, hogy mindez örökre biztonságos
talajra helyez bennünket” (Dallin H. Oaks: Amilyen a szíve, olyan ő. [Egy
est Dallin H. Oaks elderrel, 2013. febr. 8.], lds.org/broadcasts).

„A félelem, a kétely, a zűrzavar idején tartsátok meg a már meghódított
területet, akármilyen csekély is legyen! […] Amikor ez a pillanat elérkezik,
és különféle gondjaink támadnak, melyek megoldása talán nem azonnal
nyilvánvaló, kapaszkodjatok erősen abba, amit már tudtok, és álljatok
szilárdan, míg további tudást nem kaptok!” (Jeffrey R. Holland: „Hiszek
Uram!” Liahóna, 2013. máj. 94.).

„Emlékeztethetjük az őszinte kérdezőt, hogy az internetes információkon
nincsen »igazságszűrő«. Bizonyos információk – bármennyire is
meggyőzőek – egyszerűen nem igazak” (Neil L. Andersen: Joseph Smith.
Liahóna, 2014. nov. 29.).
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„Lelki kérdésekre azok kapnak válaszokat, akik nem keményítik meg a
szívüket; akik hittel kérnek, híve abban, hogy kapni fognak; és akik
szorgalmasan betartják a parancsolatokat” (Paul V. Johnson, “A Pattern for
Learning Spiritual Things” [Church Educational System address to religious
educators, Aug. 7, 2012], si.lds.org).

„Ha az egyháztól elpártolók szemén keresztül tanulmányozzuk az
egyházat, az olyan, mintha Júdással készítve interjút próbálnánk megérteni
Jézust” (Neal A. Maxwell, “All Hell Is Moved” [Brigham Young University
devotional, Nov. 8, 1977], 3, speeches.byu.edu).
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11. LECKE

Az Úr hangja a Tan és a
szövetségekben

Bevezetés
A Tan és a szövetségek bizonyítékát képezi annak, hogy Isten
szól prófétákhoz ezekben az utolsó napokban, és hogy
felkészíti a világot Jézus Krisztus második eljövetelére. A Tan
és a szövetségekben található kinyilatkoztatásokat olvasva

Jézus Krisztus hangját hallhatjuk. Ha megértjük, mennyire
fontos a Tan és a szövetségek, akkor a föld minden kincsénél
többre értékeljük majd annak tanításait.

Háttérolvasmányok
• Ezra Taft Benson: A Mormon könyve és a Tanok és szövetségek. Liahóna, 2005.

jan. 24–28.

Javaslatok a tanításhoz
Bevezetés a Tan és a szövetségekhez
Az Úr hangja a Tan és a szövetségekben
Tedd ki a következő idézetet Ezra Taft Benson elnöktől (1899–1994), és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel, miközben az osztály követi a szöveget.

„A Mormon könyve Krisztushoz hozza az embereket. A [Tan és a szövetségek]
Krisztus királyságába viszi az embereket, vagyis Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházába, mely az »egyetlen igaz és élő [egyház] az egész föld
színén« [T&Sz 1:30]. Ezt tudom.

A Mormon könyve vallásunk »záróköve«, a [Tan és a szövetségek] pedig a
csúcskő, a folytatódó utolsó napi kinyilatkoztatásokkal. Az Úr mind a zárókőre,

mind a csúcskőre rányomta jóváhagyásának pecsétjét” (A Mormon könyve és a Tanok és
szövetségek. Liahóna, 2005. jan. 26.).

• Találtatok-e már olyan valamit a Tan és a szövetségekben, ami megmutatja,
milyen fontos ez a könyv az egyház és tagjai számára? Mit?

Kérd meg a tanulókat, hogy nyissák ki a szentírásukat a Tan és a szövetségek
bevezetésénél, mely a Tan és a szövetségek elején található. Kérj meg néhány
tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel az első három bekezdést, míg a többiek
követik a szöveget. Az osztály keressen olyan dolgokat, amiben a Tan és a
szövetségek különbözik más szentírásoktól, és figyeljék meg, milyen hangsúlyt
fektet a bevezetés az Úr hangjának meghallására. Kérdezd meg:

• Miben különbözik a Tan és a szövetségek a többi alapműtől?

• Mit mond a bevezetés „az Úr Jézus Krisztus hangjá[ról]”? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy a Tan és a szövetségeket tanulmányozva megtanulhatjuk
felismerni az Úr Jézus Krisztus hangját. Mondd el, hogy „az Úr hangja”
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kifejezés vagy annak valamilyen változata 40-nél több alkalommal fordul elő a
Tan és a szövetségekben [lásd például T&Sz 1:2; 18:35–36; 76:30]; az „így szól
az Úr” kifejezés pedig 60-nál is többször is fordul elő a Tan és a szövetségekben
[lásd például T&Sz 36:1; 56:14].) Az Úr hangjának meghallása fontos alapeszme
a Tan és a szövetségekben.

Tedd ki a következő kijelentést Neal A. Maxwell eldertől (1926–2004) a Tizenkét
Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel, a többiek pedig
kövessék a szöveget.

„Ha feltennénk a kérdést, hogy a szentírások közül melyik ad a legtöbb
lehetőséget az Úr beszédének »meghallására«, legtöbben először az
Újszövetségre gondolnának. Az Újszövetség valóban csodálatos gyűjteménye a
Messiás tetteinek és tanai nagy részének. Azonban a Tan és a szövetségekben az
Úr hangját is halljuk, nem csupán az Úr szavát kapjuk meg. Szinte »halljuk«,
ahogy szól” (“The Doctrine and Covenants: The Voice of the Lord,” Ensign, Dec.

1978, 4).

• Miben változtathatja meg az életeteket az, ha a Tan és a szövetségek
tanulmányozása által megtanuljátok meghallani és felismerni az Úr hangját?

Adj néhány percet a tanulóknak a Tan és a szövetségek bevezetése nyolcadik
bekezdésének tanulmányozására. Kérd meg őket, hogy keressenek olyan tanokat,
amelyeket feljegyez a Tan és a szövetségek. Elegendő idő eltelte után kérdezd meg:

• Mi teszi a Tan és a szövetségeket az egyház számára „értékesebbé az egész föld
kincseinél”?

Megoszthatod, mit mondott Steven E. Snow elder a Hetvenektől a Tan és a
szövetségekben található kinyilatkoztatásokról:

„A Tan és a szövetségek ezen sugalmazással és felemeléssel szolgáló
kinyilatkoztatásokon keresztül fontos tant tanít és ismételget. […] John A.
Widtsoe (1872–1952) elder azt írta: »Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza által tanított minden egyes tan megtalálható – felvázolva vagy
előrevetítve – a Tan és a szövetségek könyvében. Amennyire tudom, az egyház
nem tanít olyan tant, amely így vagy úgy ne lenne megtalálható ebben a

könyvben.« Azt is hozzátette, hogy a Tan és a szövetségek azért nélkülözhetetlen, mert »szent
könyveink egyike sem állíthatja hozzá hasonlóan azt, hogy az egyház minden tanát szemlézi«
[The Message of the Doctrine and Covenants (1969), 117]” (“Treasuring the Doctrine and
Covenants,” Ensign, Jan. 2009, 52).

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, milyen áldásokat hozott az életükbe a Tan
és a szövetségek tanulmányozása.

Tan és a szövetségek 1:1–17; 5:10
A Tan és a szövetségek háttere
Mondd el a tanulóknak, hogy a Tan és a szövetségek 1-ben feljegyzett
kinyilatkoztatást eredetileg a Joseph Smith kinyilatkoztatásait először összeállító
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Parancsolatok könyvének bevezetéseként adta az Úr. A kinyilatkoztatások ezen
gyűjteménye, valamint a Próféta számos további kinyilatkoztatása és a Lectures on
Faith [Tanítások a hitről] később a Tan és a szövetségekként került kiadásra. Az 1.
szakasz arról szól, milyen nagy szükség van napjainkban erre a szentírásra. Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 1 szakaszfejlécét. A
következő kérdés feltevésével segíts a tanulóknak a szakaszfejléc elemzésében:

• Milyen döntés született az elderek ezen rendkívüli konferenciáján? (Könyv
formájában kiadják a Joseph Smith által ez idáig kapott kinyilatkoztatásokat.
Emlékeztesd a tanulókat, hogy bár ez a könyv eredetileg a Parancsolatok könyve
címet kapta, később a Tan és a szövetségeknek nevezték.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
1:1–5-öt, azután kérdezd meg az osztálytól:

• Kikhez szólt Jézus Krisztus ezekben a versekben?

• Hogyan foglalnátok össze az ezekben a versekben feljegyzett központi
üzenetet?

• Mit mondott az Úr, hogyan juttatja el figyelmeztetéseit minden emberhez? (A
tanulók fogalmazzák meg a következő tant: Az Úr figyelmeztetései
kiválasztott tanítványain keresztül jutnak el mindenkihez.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 1:12-t, azután
kérdezd meg:

• A 12. vers szerint mit akar az Úr, milyen eseményre készüljön fel a világ?
(Elmagyarázhatod a tanulóknak, hogy a „közel van az Úr” kifejezés Jézus
Krisztus második eljövetelére utal.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
1:14–16-ot, és nézzék meg, hogyan jellemzi az Úr a világot, amelyben élünk.
Miután a tanulók elmondták, mit találtak, kérd meg őket, hogy olvassák el a 17.
verset és magyarázzák el, mit tett az Úr a 14–16. versekben leírt probléma
kezelésére.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 5:10-et, miközben az
osztály követi a szöveget, azután beszéljétek meg a következőket:

• Mit tudtok meg ebből a részből Joseph Smith egyedülálló elhívásáról? (A
tanulók fogalmazzák meg a következő igazságot: Az Úr elhívta Joseph
Smitht, hogy az Ő szavát átadja a világnak.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Mindabban, amit megtett…, Joseph mindenek felett ránk hagyta az isteni
kinyilatkoztatás határozott örökségét – nem csak egyetlen, elszigetelt
kinyilatkoztatást bizonyíték és következmény nélkül, és nem egy »lágy
sugalmazást, ami minden jó ember elméjébe beszivárog« mindenhol, hanem
konkrét, feljegyzett, folyamatos utasításokat Istentől. Ahogy azt egy jó barát és
hithű UNSZ tudós tömören megfogalmazta: »Egy olyan időszakban, amikor a

kereszténység eredetét a felvilágosodás racionalista erői támadták, Joseph Smith [egyértelműen
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és egymagában] visszaállította a kereszténységet annak eredetéhez kinyilatkoztatás által.«
[Richard L. Bushman, “A Joseph Smith for the Twenty-First Century,” in Believing History
(2004), 274]” (Próféták, látnokok és kinyilatkoztatók. Liahóna, 2004. nov. 8.).

• Hogyan mélyítette el ez a lecke azt, amit a Tan és a szövetségek céljáról és
jelentőségéről tudtok?

• Hogyan erősítette meg a Tan és a szövetségek a bizonyságotokat Joseph Smith
mennyei elhívásáról Isten prófétájaként?

Befejezésül kérdezd meg, hogy a tanulók közül meg szeretné-e osztani valaki a
bizonyságát a Tan és a szövetségekben feljegyzett tanokról, tantételekről és
igazságokról.

Tanulói olvasmányok
• Bevezetés a Tan és a szövetségekhez; Tan és a szövetségek 1:1–39; 5:10.

• Ezra Taft Benson: A Mormon könyve és a Tanok és szövetségek. Liahóna, 2005.
jan. 24–28.
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12. LECKE

További szentírások
napjainkban

Bevezetés
Az Úr továbbra is isteni útmutatásban részesít minket azáltal,
hogy a Szentlelken keresztül kinyilatkoztatja szavát és
akaratát a szolgáinak. Mivel Isten még mindig szól a mai
prófétákhoz, a szentírások kánonja nincs lezárva. A mi

időnkben napvilágra került további szentírások – például a
Biblia Joseph Smith fordítása, valamint Ábrahám könyve –
megerősítik, egyértelműsítik és kibővítik evangéliumi
ismereteinket.

Háttérolvasmányok
• Jeffrey R. Holland: „Az én szavaim… soha nem szűnnek meg”. Liahóna, 2008.

máj. 91–94.

• “Translation and Historicity of the Book of Abraham,” [Ábrahám könyvének
fordítása és történelmisége] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

• Elizabeth Maki, “Joseph Smith’s Bible Translation: D&C 45, 76, 77, 86, 91,”
Revelations in Context series, Mar. 20, 2013, history.lds.org.

Javaslatok a tanításhoz
Utolsó napi szentírások
A tanulók képzeljék el, hogy egy barátjuk őszintén ezt kérdezi tőlük: Miért van a
mormonoknak a Biblián kívül más szentírása is? Én úgy tudtam, hogy a Biblia Isten
összes igéjét tartalmazza. Kérd meg a tanulókat, hogy emeljék fel a kezüket, ha már
tettek fel nekik ehhez hasonló kérdést. Kérd meg néhányukat, hogy mondják el,
hogyan válaszoltak, és milyen érzés volt bizonyságot tenni a szentírásokról.

Írd fel a táblára a kánon szót. Tedd ki a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg két tanulót, hogy egymást
váltva olvassák fel, az osztály pedig figyelje meg, mit jelenthet ennek tükrében a
kánon szó.

„Néhány keresztény, főleg a Biblia iránt érzett őszinte szeretete miatt,
kijelentette, hogy a Biblián kívül nem lehet több szentírásként elfogadott írás. Így,
lezártnak nyilvánítva a kinyilatkoztatásokat, a más hitet valló barátaink bezárták
azt az ajtót az isteni megnyilatkozás előtt, melyet mi, Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, oly nagy becsben tartunk – vagyis a Mormon
könyvét, a Tan és a szövetségeket, a Nagyértékű gyöngyöt és Isten felkent

prófétáitól és apostolaitól kapott folyamatos iránymutatást” (Jeffrey R. Holland: „Az én
szavaim… soha nem szűnnek meg”. Liahóna, 2008. máj. 91.).
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„A legtöbb keresztény azt hiszi, hogy nem sokkal Krisztus halála után Isten
lezárta a kánont – a szentírásként használt szent könyvek hivatalos gyűjteményét
–, és hogy attól kezdve nem is voltak ahhoz fogható kinyilatkoztatások. Joseph
Smith azt tanította, és meg is mutatta, hogy a szentírás-kánon nyitott [lásd Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 202–203.]. […]

Joseph Smith azt tanította, hogy Isten vezetni fogja gyermekeit azáltal, hogy új
könyvekkel egészíti ki a szentírás-kánont. A Mormon könyve egy ilyen kiegészítés, mint ahogy a
Tan és a szövetségek és a Nagyértékű gyöngy kinyilatkoztatásai is” (Dallin H. Oaks: Hitünk
alaptételei. Liahóna, 2011. jan. 29.).

• Mit jelent „a szentírás-kánon” kifejezés? („Szent könyvek elismert, hiteles
összeállítása. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a kánon
könyveit alapműveknek nevezzük” [Kalauz a szentírásokhoz: kánon.
scriptures.lds.org].)

• Mit jelent az, hogy az utolsó napok szentjei nyitott szentírás-kánonban
hisznek? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de mindenképp értsék a
következő igazságot: Isten mérvadó szavait nem csak a Biblia tartalmazza.
[lásd Hittételek 1:9].)

• Min változtat az abba vetett hit, hogy az Úr még most is nyilatkoztat ki
szentírást utolsó napi prófétáknak?

Tan és a szövetségek 42:56; 45:60–62; 76:15–19; 93:53; 94:10
A Biblia Joseph Smith fordítása
Írd fel a táblára a következő igazságot:

Joseph Smith prófétán keresztül az Úr további szentírásokat
nyilatkoztatott ki, melyek megerősítik, egyértelműsítik és kibővítik azt,
amit az igazságról tudunk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 35 szakaszfejlécét, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit csinált éppen Joseph Smith
próféta és Sidney Rigdon, amikor megkapták az ebben a szakaszban található
kinyilatkoztatást.

• Mivel foglalatoskodott éppen Joseph Smith próféta és Sidney Rigdon, amikor
megkapták ezt a kinyilatkoztatást?

Hogy segíts elmagyarázni, mi a Biblia Joseph Smith fordítása, kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a következő két bekezdést:

1830 nyara környékén az Úr megparancsolta Joseph Smithnek, hogy fordítsa le a Bibliát. Joseph
Smith nem egyik nyelvről a másikra készített fordítást, és nem volt nála eredeti bibliai kézirat
sem, melynek alapján dolgozhatott volna. Ehelyett Joseph a Jakab király változatú (angol nyelvű)
Biblia verseit olvasta és tanulmányozta, majd a Szentlélek késztetésére helyesbítéseket és
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kiegészítéseket tett. A fordítás tehát inkább egy ihletett átnézés volt, nem hagyományos
értelemben vett fordítás.

A Joseph Smith fordítás a Jakab király változatú Biblia bő 3000 versét érintette. A változtatások
között vannak kiegészítések (a jelentés vagy a háttér egyértelműsítése, vagy a próféta írásainak
visszaállítása végett, mint Mózes könyve esetében), törlések, versbéli sorrend-rendezés, valamint
egyes fejezetek teljes átrendezése. A Joseph Smith fordítást illető további információkért lásd
Kalauz a szentírásokhoz: Joseph Smith fordítás (JSF).

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot:

Tan és a szövetségek 45:60–62

Tan és a szövetségek 42:56, a.
lábjegyzet

Tan és a szövetségek 76:15–19

Tan és a szövetségek 93:53

Tan és a szövetségek 35; 76; 77; 86; 91
szakaszfejlécek

Tan és a szövetségek 94:10, a. lábjegyzet

Oszd két csoportra az osztályt. Kérd meg mindkét csoportot, hogy az egyik oszlop
hivatkozásainak tanulmányozásával keressenek információkat a Biblia Joseph
Smith fordításáról. Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják
el, mit tudtak meg, majd tedd fel a következő kérdést:

• Szerintetek milyen hatással volt a fordítás munkája Joseph Smith lelki okítására
és evangéliumi igazságok visszaállítására?

Hogy segíts a tanulóknak értékelni, milyen hatással volt az egyházra Joseph
Smithnek a Biblia fordításában végzett munkája, kérd meg őket, hogy lapozzák fel
A tartalom kronológiai rendje elnevezésű részt (a Tan és a szövetségek elején), és
magyarázd el, hogy a Próféta főleg 1830 júniusa és 1833 júliusa között dolgozott a
fordításon, azután kérdezd meg:

• A Tan és a szövetségek hány szakasza adatott 1830 júniusa és 1833 júliusa
között? (A Próféta ebben az időszakban 74 olyan kinyilatkoztatást kapott, mely
bekerült a Tan és a szövetségekbe.)

Arra is rámutathatsz, hogy Mózes könyve és a Joseph Smith – Máté könyve,
amelyek a Nagyértékű gyöngyben találhatók, szintén részei voltak a „Joseph
Smith”-féle bibliafordításnak, és ebben az időszakban adattak. A Joseph Smith
fordításban található Mózes könyve a Bibliában található 1 Mózes első nyolc
fejezetét fedi le. Joseph Smith az Énókról szóló verseket fordítva figyelt fel rá, hogy
milyen sok minden hiányzik a Bibliából. A „Jakab király”-féle Bibliában 109 szó
vonatkozik Énókra, Mózes könyvében pedig 5240 szó.

• Mit árul el a Joseph Smith fordításnak a visszaállításban betöltött szerepéről az,
hogy ilyen sok kinyilatkoztatás adatott ebben az időszakban?
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• Ha megnézitek a Tan és a szövetségek ezen időszakban kapott szakaszait, mit
láttok, milyen fontos tanok kinyilatkoztatására került sor? (Az ebben az
időszakban kinyilatkoztatott fontos tanok közé sorolhatók például a 29, 42, 45,
76, 88, és 93-as szakaszban találhatók.)

Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„A Próféta Bibliafordítása a saját lelki oktatásának és az evangéliumi igazság kibontakozó
visszaállításának fontos részét képezte. Miközben átdolgozta az Ó- és Újszövetséget, gyakran
kinyilatkoztatásokat kapott, amelyek tisztázták vagy kibővítették a bibliai részleteket. Így a
próféta sok tant kapott az Úrtól, beleértve azokat, amelyek most a Tan és a szövetségek 74., 76.,
77., 86. és 91. szakaszaiban találhatók, illetve a Tan és a szövetségek sok más szakaszának
részeit képezik” (Tanítások: Joseph Smith. 208.).

Tegyél bizonyságot arról, hogy az Úr a Tan és a szövetségek jelentős részét annak
közvetlen eredményeként nyilatkoztatta ki, hogy Joseph Smith dolgozott a Biblia
fordításán. Azt is elmagyarázhatod, hogy a Joseph Smith fordítás bizonyos részei
bekerültek a Jakab király változatú (angol nyelvű) Biblia 1979-es UNSZ-kiadásába,
mely által ezek a fontos kinyilatkoztatások még jobban elérhetők az egyháztagok
számára, és meg tudják áldani az életüket.

Ábrahám könyve
Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át Ábrahám könyve fejezeteinek fejléceit.
Röviden beszéljétek át az osztállyal, mit tartalmaz Ábrahám könyve. Majd mondd
el, hogy 1835. július 3-án egy Michael Chandler nevű férfi négy egyiptomi múmiát
és számos, ősi egyiptomi írásokat tartalmazó papirusztekercset hozott az Ohio
állambeli Kirtlandbe. Az egyház tagjai megvásárolták a múmiákat és a
papirusztekercseket. Bár nem tudjuk, pontosan milyen módszerrel került sor a
fordításra, Joseph Smith próféta az egyiptomi papirusztekercsek megvásárlása utáni
hónapokban fordította le az írások egy részét. 1842 márciusától a Times and Seasons
nevezetű egyházi lap elkezdte leközölni Ábrahám könyvének egyes szakaszait.
Ábrahám könyve később a Nagyértékű gyöngyben jelent meg.

Mondd el a következő összegzést Ábrahám könyvének napvilágra kerüléséről. Kérd
meg a tanulókat, hogy figyeljenek rá, mit tudunk a fordítás folyamatáról.

Gyakori ellenvetés Ábrahám könyvének hitelességével szemben, hogy a kézirat (a papiruszok)
nem elég régi ahhoz, hogy Ábrahám írhatta volna, aki mintegy kétezer évvel Jézus Krisztus előtt
élt. Joseph Smith sohasem állította, hogy a papiruszokra maga Ábrahám írt, és azt sem, hogy
Ábrahám idejéből származnak. „Az ősi kéziratok gyakran másolatok vagy másolatok másolatai
formájában maradnak fenn. Ábrahám könyvét is szerkeszthették… későbbi írók, ahogyan a
Mormon könyve-beli próféta-történészek, Mormon és Moróni is átdolgozták a korábbi próféták
írásait” (“Translation and Historicity of the Book of Abraham,” [Ábrahám könyvének fordítása és
történelmisége] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics).

Fordítás közben Joseph Smith próféta esetleg a papirusztekercsek olyan részeivel is dolgozhatott,
amelyek később megsemmisültek. Tehát „valószínűleg hasztalan próbáljuk megítélni, mennyire
tudta Joseph lefordítani a papiruszokat, amikor az ő birtokában lévő papiruszoknak most csupán
töredéke áll rendelkezésünkre” (“Translation and Historicity of the Book of Abraham” [Ábrahám
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könyvének fordítása és történelmisége]). Az is lehet, hogy Joseph Smith alaposan megvizsgálta
az írásokat, majd „kinyilatkoztatást kapott Ábrahám életének fő eseményeiről és tanításairól,
miként korábban, a Biblia tanulmányozása során kinyilatkoztatást kapott Mózes életéről”
(“Translation and Historicity of the Book of Abraham”). Habár nem tudjuk, pontosan milyen
módszerrel fordította le Joseph Smith Ábrahám könyvét, azt tudjuk, hogy a fordítás Isten
ajándéka és ereje által történt.

• Milyen példákat tudtok mondani arra, ahogyan a Joseph Smith próféta által
rendelkezésünkre bocsátott további szentírások hozzájárulnak ahhoz, hogy
értsük Isten gyermekei számára alkotott tervét?

Bizonyságot tehetsz a tanulóknak arról, hogy Ábrahám tanbélileg fontos könyvét
tanulmányozva a Szentlélek tanúbizonyságot fog tenni nekik annak fontosságáról
és hitelességéről.

Tan és a szövetségek 1:38; 68:3–5
Folytonos kinyilatkoztatás érkezik az élő prófétákon keresztül
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 1:38-at, és egy
másikat, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 68:4-et. Kérdezd meg az osztálytól,
hogy mit tudtak meg ezekből a versekből. (A tanulók fogalmazzák meg a
következő tantételt: Amikor az Úr szolgái a Szentlélek hatalma által szólnak,
akkor szavaik az Úr akaratát közvetítik.)

• Milyen élmények segítettek nektek abban, hogy hálásak legyetek azért, mert az
Úr továbbra is áraszt ki ránk kinyilatkoztatásokat?

Mondd el a tanulóknak, hogy az egyházban a közös megegyezés törvényén
keresztül (lásd T&Sz 26:1–2) kerül sor az utolsó napi prófétáknak adott bizonyos
kinyilatkoztatások kanonizálására (szentírásként való elfogadására). Az egyház
tagjait arra kérik, hogy támogassák a prófétát és az apostolokat, amikor új
kinyilatkoztatás kerül a szentírásokba. Például az egyház tagjai az 1978. októberi
általános konferencián támogatták a prófétát és az apostolokat abban, hogy a 2.
hivatalos nyilatkozat, mely minden arra érdemes férfi egyháztagnak biztosítja a
papságot, bekerüljön a szentírás-kánonba.

Kérd meg a tanulókat, hogy forduljanak oda valakihez, aki a közelükben ül, és
röviden beszéljék meg vele, hogy mit mondhatnának valakinek, aki szerint a
szentírás-kánon le van zárva, és nem kaphatunk további szentírásokat Istentől.

Befejezésül kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének bizonyságuk
megerősítéséért arról, hogy a mennyek nyitva vannak, és hogy az Úr továbbra is
kinyilatkoztatja nekünk a szavait.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 1:38; 42:56; 45:60–62; 68:3–5; 76:15–19; 93:53; 94:10.

• Jeffrey R. Holland: „Az én szavaim… soha nem szűnnek meg”. Liahóna, 2008.
máj. 91–94.
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13. LECKE

„A látomás”
Bevezetés
A Joseph Smith prófétának adott látomás, melyet most a Tan
és a szövetségek 76 jegyez fel, alapvető ismereteket ad
nekünk a halál utáni életről és a dicsőség fokozatairól.

Megtudjuk belőle, mit kell tennünk azért, hogy újra Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus jelenlétében élhessünk.

Háttérolvasmányok
• L. Tom Perry: A szabadulás terve. Liahóna, 2006. nov. 69–72.

• Matthew McBride, “‘The Vision’: D&C 76,” Revelations in Context series,
Mar. 11, 2013, history.lds.org.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 76
Alapvető ismeretek a halál utáni életről
Mondd el, hogy az 1830-as években a keresztények nagy része két elképzelés
egyikében hitt a menny és a pokol vonatkozásában, melyekre a „hagyományos”,
illetve az „egyetemes” elképzelés megnevezéseket is használjuk. A „hagyományos”
elképzelés egyszerűen annyi, hogy menny jár az igazlelkűeknek és pokol az
engedetleneknek. Az „egyetemes” elképzelés szerint Isten nem bünteti
végérvényesen a bűnösöket, hanem végül mindenki megszabadul Isten
királyságában. Ebben az időben Jézus Krisztus egyházának tagjai nem sokkal
tudtak többet más keresztényeknél a mennyről és a pokolról. 1832 februárjában
Joseph Smithnek és Sidney Rigdonnak egy olyan látomásban volt része, amely
jelentősen megváltoztatta az utolsó napi szentek ismereteit és hitelveit a halál utáni
állapotokról. Ez a látomás, melyet a Tan és a szövetségek 76 jegyez fel, összetett
keverékét fedi fel Isten szeretetének, irgalmának, igazságosságának és ítéletének, és
kitárja az ajtót, hogy még jobban ráláthassunk Mennyei Atyánk tervére. A korai
egyháztagok éveken át egyszerűen „A látomás” megnevezéssel illették ezt a
látomást. (Lásd Matthew McBride, “‘The Vision’: D&C 76,” Revelations in Context
series, Mar. 11, 2013, history.lds.org.)

Kérj meg egy tanulót, hogy mondja el röviden, mi mindent jegyez fel a Tan és a
szövetségek 76. Tedd ki a következő idézetet Wilford Woodruff elnöktől
(1807–1898), és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Úgy tartom, hogy a [Tan és a szövetségek], a mi testamentumunk, a
legfennköltebb, legistenibb kijelentések gyűjteményét tartalmazza, mely valaha is
adatott az emberiségnek. Most csak a [76. szakaszban található] »látomásra«
fogok utalni, olyan kinyilatkoztatásként, mely több világosságot, több igazságot
és több alapelvet nyújt, mint bármely más kinyilatkoztatás bármely más
könyvben, amit valaha is olvashatunk. Világossá teszi értelmünk számára jelen

állapotunkat, azt, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová tartunk. E kinyilatkoztatás
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révén minden ember tudhatja, miben lesz része, és milyen helyzetben lesz majd” (Az egyház
elnökeinek tanításai: Wilford Woodruff [2005]. 123.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 76 szakaszfejlécét.
Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 76:15–19-et.

• Mivel foglalatoskodott éppen Joseph és Sidney, aminek eredményeként
megkapták ezt a kinyilatkoztatást?

• Tapasztalatukból mit tudhatunk meg a szentírások tanulmányozásának és a
róluk való elmélkedésnek a fontosságáról? (Győződj meg róla, hogy a tanulók
felismerik a szentírásokról való elmélkedés és a kinyilatkoztatás elnyerése
közötti kapcsolatot.)

Megjegyzés: Hangsúlyozd ki, hogy a szentírásokról való elmélkedés megtanulása
olyan értékes szentírás-tanulmányozási készség, mely nagyobb lehetőséget ad a
Szentlélek számára, hogy igazságokat nyilatkoztasson ki nekünk.

Tan és a szövetségek 76:1–10
A hithűeknek szóló ígéretek
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 76:1–4-et, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressen Jézus Krisztust jellemző szavakat és
kifejezéseket. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak. Magyarázd
el, hogy a Szabadítónak ezekben a versekben leírt tulajdonságai egy szentírásbeli
felsorolást alkotnak. A szentírásokban a „felsorolás egymáshoz kapcsolódó
gondolatok, ötletek vagy utasítások sorozata. Ha felsorolásokat keresnek a
szentírásokban, a tanítók és a tanulók könnyebben beazonosíthatják azokat a
kulcsfontosságú dolgokat, melyeket az író hangsúlyozni kíván” (Az evangélium
tanítása és tanulása [2012]. 24.). Mutass rá, hogy a Tan és a szövetségek 76 számos
ilyen felsorolást tartalmaz.

• Jézus Krisztusnak az 1–4. versekben említett mely tulajdonságai jelentenek
számotokra a legtöbbet? Miért?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
76:5–10-et, és keressék ki az Úr hithűeknek szóló ígéreteit. Hívd fel a figyelmüket a
6–10. versekben felsorolt ígéretekre. Javasolhatod, hogy a tanulók az Úr ígéretének
kihangsúlyozásaképp jelöljék meg a felsorolásban szereplő dolgokat.

• A 5. vers szerint mit kell tennünk, hogy megtapasztaljuk a Szabadító irgalmát,
könyörületességét és megtiszteltetését?

Segíts a tanulóknak e versek tanulmányozása alapján megfogalmazni a következő
tantételt: Ha féljük az Urat és igazlelkűségben szolgáljuk Őt, akkor Ő
megtisztel bennünket és irgalmas lesz velünk. Emlékeztesd a tanulókat, hogy
ebben a szövegösszefüggésben az Urat félni annyit tesz, mint mélyen tisztelni Őt.

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni ezt a tantételt, tedd fel a
következő kérdéseket:
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• Az 5–10. versekben talált ígéretek közül melyiket szeretnétek különösen
megkapni? Miért?

• Szerintetek mit kell tennetek ennek az áldásnak az elnyeréséhez?

Adj a tanulóknak egy percet annak átgondolására, hogy miért éri meg törekedni
ezekre az áldásokra, valamint annak kiértékelésére, hogy mennyire tisztelik az Urat
és szolgálják Őt igazlelkűségben és igazságban.

Mutass rá, hogy a 11. verssel kezdődően a 76. szakasz hátralevő része feljegyzi, mit
nyilatkoztatott ki az Úr „királyságának rejtelmei[ről]”, melyek „dicsőség…
tekintetében minden értelmet meghaladnak” (114. vers). A kinyilatkoztatás elénk
tárja az örökkévalóság csodáit, az eljövendő életről tanít minket, és tudatja velünk
azt, ami korábban ismeretlen volt.

Tan és a szövetségek 76:19–24
Látomás az Atyáról és a Fiúról
Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek 76 látomások egész sorát tartalmazza. Hogy
áttekintést adj a tanulóknak arról, amit Joseph Smith és Sidney Rigdon ezekben a
látomásokban látott, tedd ki az alábbi ábrát, vagy adj minden tanulónak egy
példányt belőle. Mondd el, hogy az ábra egyes részei egy-egy látomásra
összpontosítanak.

Mutass rá, hogy az ezen a napon Joseph Smith és Sidney Rigdon elé táruló egyik
látomás az Atyáról és Fiáról, Jézus Krisztusról való látomás volt. Tedd ki a
következő kérdéseket, vagy írd fel őket a táblára:

Milyen igazságokat tudunk meg Jézus Krisztusról ebből a kinyilatkoztatásból?

Ezen igazságok közül melyekről tudnátok bizonyságot tenni? Honnan tudjátok,
hogy igazak?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
76:19–24-et, és gondolják át, mit válaszolnának a táblán lévő kérdésekre. Elegendő
idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a kérdésekre adott
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válaszaikat. A tanulók többféle választ is adhatnak, de mindenképp értsék a
következő tantételeket. Jézus Krisztus egy élő, megdicsőült lény. Jézus Krisztus
az Atya Egyszülöttje. Jézus Krisztus ezen világ és más világok Alkotója. Ezen
és más világok lakói Istennek született fiak és leányok.

Megoszthatod bizonyságodat a Szabadítóról.

Tan és a szövetségek 76:25–113
A szabadulás terve
Mondd el, hogy a 76. szakasz 25–113-as versei csodálatos igazságokat tanítanak a
szabadulás tervéről. Kérd meg a tanulókat, hogy válasszák ki az ábrán felsorolt
versek egyik csoportját, és gyorsan olvassák át ezeket a verseket. Oszd őket
párokra, és kérd meg őket, hogy beszéljék meg, mit tanultak, és mit találtak
lelkesítőnek az olvasott versekben. Azután közösen beszéljétek meg a következő
kérdést:

• Milyen alapvető tanokat segít nekünk megérteni a Tan és a szövetségek 76 az
életről és a halálról? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de mindenképp
értsék, hogy a Tan és a szövetségek 76 alapvető ismereteket tár elénk a
halál utáni életről és arról, hogy mit kell tennünk azért, hogy újra
Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus társaságában éljünk.)

Mondd el, hogy a Joseph Smith és Sidney Rigdon elé táruló látomások egyik
legfontosabbika a celesztiális királyságról szólt. Kérd meg a tanulókat, hogy
olvassák el a Tan és a szövetségek 76:50–53-at, és keressék ki a celesztiális
királyságba való belépés követelményeinek felsorolását. Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg vagy számozzák be ezeket a követelményeket a
szentírásukban. Miután a tanulók elmondták, mit találtak, tegyél fel a
következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Szerintetek mit jelent „befogad[ni] Jézus tanúbizonyságát”? (Hinni a Szabadító
megváltó küldetésében és a parancsolatai szerint élni.)

• Mit jelent „hit által győz[ni]”? (Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlásával
legyőzni a kísértéseket és a bűnöket, és mindvégig hűségesen kitartani.)

• Mit jelent az, hogy „megpecsétel az ígéret Szent Lelke”? (A Szentlélek, aki az
ígéret Szent Lelke is, tanúbizonyságot tesz az Atyának arról, hogy megfelelő
módon részesültünk evangéliumának szabadító szertartásaiban, és hűségesen
betartottuk az általunk megkötött szövetségeket.)

A Tan és a szövetségek 76:54–70 összefoglalásaként mondd el, hogy ezek a versek
sok olyan áldást felsorolnak, melyekben a celesztiális királyság felmagasztosult
lakóinak lesz része. Adj egy kis időt a tanulóknak, hogy ezen verseket átolvasva
olyan megígért áldásokat vagy körülményeket keressenek, amelyek különösen
jelentőségteljesek a számukra.

• Az igazlelkűeknek ígért áldások közül melyiknek van számotokra különös
jelentősége? Miért?

• Hogyan segít nekünk a 69. vers megérteni a Szabadító szerepét azok életében,
akik a celesztiális királyságot öröklik? (Nem számít, mily nagyon próbálkozunk,
egyikünk sem tud minden szükséges dolgot megtenni ahhoz, hogy a celesztiális

13.  LECKE

68



királyságot örököljük. Csak a Szabadító engesztelő áldozata által tisztulhatunk
meg a bűneinktől és lehetünk tökéletessé.)

• Hogyan segítenek nekünk jobb döntéseket hozni az életünkben a szabadulás
tervére vonatkozó azon igazságok, melyeket a Tan és a szövetségek 76
jegyez fel?

Tedd ki a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől, és kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel:

„Az evangéliumi terv ismerete nélkül a vétkek természetesnek, ártatlannak, akár
igazoltnak is tűnnek. Nincs nagyobb védelem az ellenségtől számunkra az
igazság ismereténél – a terv ismereténél!” (Our Father’s Plan [1994], 27).

• Hogyan segíthet minket megvédeni a Sátán befolyásától a Tan és a
szövetségek 76-ban található igazságok ismerete?

• Titeket eddig hogyan védett és áldott meg Mennyei Atyánk tervének ismerete?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 76:114–117-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék ki, milyen áldás adatik azoknak, akik
megtisztítják magukat. Kérd meg a tanulókat, hogy foglalják össze ennek a versnek
az ígéretét.

Miután a tanulók válaszoltak, tedd ki a következő idézetet Joseph Smith prófétától
(1805–1844) a Tan és a szövetségek 76-ban feljegyzett látomás vonatkozásában:

„Százszor ennyit is mondhatnék a nekem kinyilvánított királyságok dicsőségeiről,
ha szabadna, és ha az emberek készen állnának befogadni” (in History of the
Church, 5:402).

Hogy segíts a tanulóknak az osztályban tanultak alkalmazásában, tedd ki vagy írd
fel a táblára a következő befejezetlen mondatokat:

A Tan és a szövetségek 76 tanulmányozása után

tudom, hogy…

szeretnék…

a következő lépésem az lesz, hogy…

Kérd meg a tanulókat, hogy egy papírlapon egészítsék ki ezeket a mondatokat.
Buzdítsd őket, hogy gondolják át, vajon az általuk meghozott döntések
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feljogosítják-e őket a celesztiális királyság öröklésére, és segítenek-e nekik
érdemessé válni a Tan és a szövetségek 76-ban megígért többi áldásra. Oszd meg
bizonyságod a mai órán megbeszélt igazságokról.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 76.

• L. Tom Perry: A szabadulás terve. Liahóna, 2006. nov. 69–72.
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14. LECKE

A Kirtland templom és a
papsági kulcsok

Bevezetés
Három évnyi küszködés és pénzügyi áldozatok után 1836.
március 27-én sor került a Kirtland templom felszentelésére.
A felszentelést csodálatos események kísérték, és egy héttel
később mennyei hírnökök papsági kulcsokat állítottak vissza

Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek. Ezek a kulcsok
megkülönböztető jegyei az egyháznak, és az egyházba gyűlő
emberek millióinak életét áldották már meg.

Háttérolvasmányok
• Jeffrey R. Holland: Ami a leginkább megkülönböztet minket. Liahóna, 2005.

máj. 43–45.

• David A. Bednar: Tisztességgel viselj nevet és tisztet! Liahóna, 2009.
máj. 97–100.

• “Glorious Days in Kirtland, 1834–1836,” chapter 13 in Church History in the
Fulness of Times Student Manual, 2nd ed. (Church Educational System manual,
2003), 153–68.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 109:1–28
A szentek áldozatokat hoztak a Kirtland templom felépítéséért
Mutass a tanulóknak egy képet a Kirtland templomról (lásd Evangéliumi művészeti
könyv [2009]. 117. sz.; lásd még LDS.org). Mondd el, hogy a szentek majdnem
három éven át fáradoztak és hoztak áldozatokat a Kirtland templom felépítéséért.
Mindezek során tanúi voltak az Úr ígérete beteljesedésének, mely szerint ha
betartják a parancsolatait, akkor hatalmukban áll majd felépíteni a templomot (lásd
T&Sz 95:11). Az 1836. március 27-én tartott felszentelésen majdnem ezer ember
vett részt. A felszentelő imát, melyet Joseph Smith kinyilatkoztatás által kapott, a
Tan és a szövetségek 109 jegyzi fel.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
109:1–5-öt, az osztályt pedig buzdítsd, hogy kövessék a szöveget és figyeljenek fel
azokra a kifejezésekre, melyek leírják, hogy milyen áldozatokat hoztak a szentek a
templom felépítése végett. Azután tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen kifejezésekkel jellemezte Joseph Smith a szentek áldozatát?

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni a szentek által hozott áldozatokat,
kérj meg egy tanulót a következő összegzés felolvasására:
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1833 júniusa és 1836 márciusa között férfiak és nők vállvetve dolgoztak az Úr házának
felépítésén és befejezésén. Voltak, akik kőművesmunkát végeztek, mások fonalat sodortak és
ruhákat kötöttek a munkásoknak, megint mások pedig az Úr házának függönyein dolgoztak.
Mindezt azért tették, „hogy legyen olyan hely az Ember Fiának, ahol kinyilváníthatja magát a
népének” (T&Sz 109:5). Voltak olyan utolsó napi szentek, például John Tanner, akik vagyonuk
nagy részét a templom felépítésére áldozták. Összességében a templom felépítése akár 40 000
amerikai dollárba is belekerülhetett, ami akkoriban nagyon nagy összeg volt. Nem számított,
milyen árat és áldozatot követelt, a szentek hűségesen dolgoztak, hogy engedelmeskedjenek az
Úr ezen parancsolatának (lásd T&Sz 95:11). A Kirtland templom a szeretet munkája, valamint az
engedelmesség, az áldozathozatal és a hit megnyilvánulása volt.

• Ma milyen áldozatokat kell hozni azért, hogy élvezhessük a templom áldásait?

• Milyen áldások érkeznek az életünkbe, ha áldozatot hozunk az Úr munkájának
végzéséért?

Hogy segíts megválaszolni ezt a kérdést, tedd ki a következő idézetet Carol B.
Thomas nőtestvértől a Fiatal Nők Általános Elnökségéből. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel:

„Az áldozathozatal bámulatos tantétel. Amikor készségesen adunk az időnkből, a
tehetségeinkből és mindabból, amink van, ez hódolatunk egyik legigazibb
formájává válik. Mély szeretetet fejleszthet ki bennünk egymás iránt, valamint
[Szabadítónk], Jézus Krisztus iránt. Az áldozathozatal által megváltozhat a
szívünk; közelebb élünk a [Lélekhez], és kevésbé vágyunk a világ dolgaira” (Az
áldozathozatal: örök befektetés. Liahóna, 2001. júl. 79.).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
109:12–13 és 20–21-et, és nézzék meg, hogyan utal ez az ima a templom szentséges
voltára. Kérdezd meg a tanulókat, hogy mi ragadta meg leginkább a figyelmüket
ezekben a versekben.

Mondd el nekik, hogy a felszentelő imában Joseph Smith konkrét áldásokért
fohászkodott az Úrhoz. Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel
a Tan és a szövetségek 109:12–15, 22–28-at, az osztályt pedig buzdítsd, hogy
kövessék a szöveget, és figyeljék meg, milyen áldások érhetik azokat, akik arra
érdemesen hódolnak a templomban. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg a
figyelmüket megragadó fontos szavakat és kifejezéseket, azután beszéljétek meg a
következő kérdéseket:

• Az általatok megnevezett áldások közül melyik jelent a legtöbbet
számotokra? Miért?

• Milyen tant vagy tantételt tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók
mindenképp fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha hithűen hódolunk a
templomban, akkor fokozott védelmet és hatalmat nyerhetünk a világ
gonoszságával szemben.)

Tedd ki a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:
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„Kérlek benneteket, gondoljátok át [a Tan és a szövetségek 109:24–28-at] a
jelenleg is tomboló ellenség… és annak fényében, …hogy magunkra vegyük
Jézus Krisztus nevét, illetve a védelem áldás[a vonatkozásában], melyet azoknak
ígértek, akik tisztességgel viselnek nevet és tisztet a szent templomban. Ezek a
szövetséges áldások minden nemzedéknek és az egész örökkévalóságra szólnak.
Arra buzdítalak benneteket, hogy gyakorta tanulmányozzátok, és imádságos

lélekkel gondoljátok végig, hogy miképpen vonatkoznak ezek a szentírások rátok és családotok
életére.

Ne csodálkozzunk azon, hogy Sátán igyekszik meghiúsítani vagy elértékteleníteni a templomi
hódolatot és a templomi munkát. Az ördög megveti az Úr házában honoló tisztaságot és annak
hatalmát. A templomi szertartások és szövetségek által mindannyiunk számára elnyerhető
védelem hatalmas akadályt jelent Lucifernek gonosz céljai beteljesítésében” (Tisztességgel viselj
nevet és tisztet! Liahóna, 2009. máj. 99–100).

• Ti hogyan éreztétek lelki erőtök növekedését a templomi hódolat
eredményeképp?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének azért, hogy még többet
elnyerjenek az azoknak ígért áldásokból, akik hűségesen hódolnak a templomban.
Emlékeztesd a tanulókat, hogy a szentírásokon és a próféták szavain elgondolkozva
szívük és elméjük nyitottabb lesz az Úrtól érkező sugalmazásokra.

Tan és a szövetségek 110
A Kirtland templomban megjelent Jézus Krisztus, Illés és Éliás
Mondd el, hogy az Úr a Kirtland templom felszentelését övező napokban lelki
megnyilvánulások kiáradásával jutalmazta a szentek áldozathozatalát. Ha az idő
engedi, röviden mesélj el néhány beszámolót a 13. fejezetből (“Glorious Days in
Kirtland, 1834–36”) innen: Church History in the Fulness of Times Student Manual,
2nd ed. [Egyháztörténet az idők teljességében tanulói kézikönyv, 2. kiadás] (Church
Educational System manual, 2003), különösen a “A Pentecostal Season” elnevezésű
részből (164–167. oldal). Mondd el a tanulóknak, hogy ezen események talán
legjelentősebbikére 1836. április 3-án került sor, egy héttel a templom
felszentelése után.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 110 szakaszfejlécét, az
osztály pedig kövesse a szöveget, majd kérdezd meg:

• Kiknek adatott ez a látomás? Mivel foglalatoskodott éppen Joseph Smith és
Oliver Cowdery, mielőtt sor került erre a látomásra?

Mondd el a tanulóknak, hogy a Tan és a szövetségek 110 első tíz verse egy
dicsőséges látomásról szól, mely Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek adatott a
Szabadítóról, aki annak kijelentése végett jelent meg nekik, hogy elfogadja a
Kirtland templomot. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban ezeket a
verseket, és keressenek fontos igazságokat a Szabadító és a templom
vonatkozásában. Elegendő idő után kérdezd meg:

• E versekben mit találtok jelentőségteljesnek? Miért?

• A 6. vers szerint a Szabadító azt mondta: „örvendjen népem egészének szíve”.
Szerintetek miért volt okuk a szenteknek ez alkalommal az örvendezésre?
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Mondd el, hogy a Szabadító látomásának végeztével látomások egész sora
következett. Ezekben a látomásokban Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek
egymás után megjelent Mózes, Éliás és Illés.

Írd fel a táblára a következőket:

Mózes: Tan és a szövetségek 110:11

Éliás: Tan és a szövetségek 110:12

Illés: Tan és a szövetségek 110:13–15

Oszd három csoportra az osztályt. Mindegyik csoportnak jelöld ki valamelyik nevet
a tábláról. Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a hozzá tartozó
szentírásrészt, és tudjanak meg többet a visszaállított papsági kulcsokról. Elegendő
idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

A következő magyarázatok elmélyíthetik a tanulók által olvasottak megértését. Kérj
meg egy tanulót, hogy a hozzájuk tartozó szentírásrész megbeszélése után olvassa
fel az egyes idézeteket:

Mózes: Izráel összegyűjtésének kulcsai felhatalmazást adnak az evangélium a föld négy
szegletében történő prédikálásának irányítására. „Helyénvaló, hogy Mózes, aki először elvezette
Isten gyermekeit örökségük földjére, legyen az, aki átadja Izráel összegyűjtésének kulcsait a
visszaállított egyháznak” (Russell M. Nelson: A szétszórt Izráel összegyűjtése. Liahóna, 2006.
nov. 82., 28. lábjegyzet).

Éliás: „Úgy tűnik, Ábrahám napjaiban élt a halandóságban egy Éliás nevű ember, aki 1836.
április 3-án Ábrahám evangéliumának adományozási korszakát Joseph Smithnek és Oliver
Cowderynek adta a Kirtland templomban” (Bible Dictionary a Biblia angol nyelvű UNSZ
kiadásában: “Elias”). „Éliás »Ábrahám evangéliumát« [hozta vissza], a nagy ábrahámi
szövetséget, mely által a hithűek az örök gyarapodás ígéreteit kapják, olyan ígéreteket, melyek
szerint celesztiális házasságuk által az örökkévalóságban utódaik száma annyi lesz, mint
homokszemé a tengerparton vagy csillagé az égen” (Bruce R. McConkie, “The Keys of the
Kingdom,” Ensign, May 1983, 22).

Illés: „Ez az Illésre ruházott pecsételő hatalom az a hatalom, mely férjet és feleséget egymáshoz,
valamint a gyermekeket a szülőkhöz köt az időre és az örökkévalóságra. Olyan egymáshoz kötő
erő, mely minden evangéliumi szertartásban jelen van. […] Ezen hatalom által köttetik, vagyis
pecsételtetik meg minden olyan szertartás, melynek köze van a szabadításhoz, és Illés küldetése
volt az, hogy eljöjjön és visszaállítsa” (Joseph Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission
[1957], 5).

Olvasd fel a Tan és a szövetségek 110:16-ot, a tanulókat pedig buzdítsd, hogy
kövessék a szöveget. Kérd meg őket, hogy mondják meg, mi adatott át ekkor
Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek („ennek az adományozási korszaknak a
kulcsai”), majd kérdezd meg:

• A 16. vers szerint mit tudhatunk ezen kulcsok visszaállításának köszönhetően?
(Azt, hogy közel van a második eljövetel.)
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• A 16. verset szem előtt tartva miért volt szükség a Mózes, Éliás és Illés által
visszaállított kulcsoknak még „az Úr nagy és félelmetes napja” előtti
visszaállítására?

• Milyen áldásokban részesített már benneteket ezen papsági kulcsok
visszaállítása? (A tanulók válaszai után foglald össze ezen kulcsok
visszaállításának fontosságát a következő tantétel leszögezésével: A
misszionáriusi munka, az örökkévaló családok és a templomi munka
kulcsai segítenek felkészíteni magunkat és a világot Jézus Krisztus
második eljövetelére.)

Tedd ki a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Isten papsága, annak kulcsaival, szertartásaival, isteni eredetével és azon
képességével, hogy megköti a mennyben, ami a földön köttetett, annyira
nélkülözhetetlen Isten igaz egyháza számára, mint amennyire egyedülálló, és…
nélküle nem lenne Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza” (Ami a
leginkább megkülönböztet minket. Liahóna, 2005. máj. 43.).

Mondd el, milyen áldásokat kaptál már az életedben ezen papsági kulcsok
visszaállítása miatt. Tegyél bizonyságot arról, hogy a papság kulcsai az egyház
megkülönböztető jegyei, a földön lévő minden más egyháztól elkülönítik Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 109:1–28; 110:1–16.

• David A. Bednar: Tisztességgel viselj nevet és tisztet! Liahóna, 2009.
máj. 97–100.
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15. LECKE

Erő az ellenállás közepette
Bevezetés
1837 és 1838 között a hibakeresés, a viszálykodás és a
hitehagyás lelkülete terjedt el az egyház vezetőinek és
tagjainak egy része között az Ohio állambeli Kirtlandben és
Észak-Missouriban. A problémák egyre fokozódtak, és voltak,

akik nyíltan ellenszegültek Joseph Smith prófétának. A korai
szentek tapasztalataiból megtudhatjuk, hogy ellenállással
szembesülve lelki erőt kaphatunk, ha igazlelkűen élünk és
támogatjuk az Úr szolgáit.

Háttérolvasmányok
• Óvakodjatok a hitehagyás keserű gyümölcseitől. 27. fejezet itt: Az egyház

elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 331–343.

• Jeffrey R. Holland: Leckék a Liberty börtönből. (EOSZ Áhítatok, 2008. szept. 7.),
lds.org/broadcasts.

• Neil L. Andersen: Hitetek próbája. Liahóna, 2012. nov. 39–42.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 112:10–15
Hitehagyás az Ohio állambeli Kirtlandben
Írd fel a táblára a következő szavakat: dühös, megbántott, féltékeny. Kérd meg a
tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor esetleg ilyen érzéseket
tapasztaltak.

Tedd ki a következő beszámolót, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel, az
osztály pedig nézze meg, milyen helyzet miatt alakulhattak ki Thomas B. Marshban
a táblára felírt érzések.

Nem sokkal azután, hogy Thomas B. Marsht 1835-ben apostolnak hívták el,
kinevezték a Tizenkét Apostol Kvóruma elnökének. 1837 tavaszán Marsh elnök
megtudta, hogy a Tizenkét Apostol egyike, Parley P. Pratt elder az ő utasítása nélkül
missziót tervez Angliába. Marsh elnök, aki éppen Missouriban volt, írt Pratt
eldernek és a Tizenkettek többi tagjának, és megkérte őket, hogy 1837. július 24-én
gyűljenek össze az Ohio állambeli Kirtlandben, és jussanak közös nevezőre a
missziós terveiket illetően. Azonban a gyűlés időpontja előtt egy hónappal a
Tizenkettek másik két tagja, Heber C. Kimball elder és Orson Hyde elder is elindult
Angliába, miután misszionáriusi elhívást kapott Joseph Smith prófétától. Marsh
elnök feldúltnak látszott amiatt, hogy a Tizenkettek tagjai az ő bevonása nélkül
láttak hozzá az evangélium prédikálásához Angliában.

• Ebben a helyzetben mit tehetett volna Marsh elnök a táblán felsorolt érzések
elkerüléséért?

• Milyen veszélyekkel jár az, ha engedjük, hogy ilyen érzések uralják a
gondolatainkat és a tetteinket? (Mutass rá, hogy az ilyesfajta érzések sértik a
Szentlelket és gyakran vezetnek még súlyosabb bűnökhöz.)

Kérj meg egy tanulót, hogy folytassa az olvasást:
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Marsh elnök elmondta aggodalmait Joseph Smith prófétának, és tanácsot kért tőle.
Erre adta válaszként az Úr a Tan és a szövetségek 112-ben feljegyzett
kinyilatkoztatást.

1837 júliusában, amikor az Úr ezt a kinyilatkoztatást adta, az egyházban széthúzás,
viszálykodás és hitehagyás volt. A kevélység és a kapzsiság arra késztetett néhány
egyháztagot, hogy nyíltan kritizálják Joseph Smith prófétát és megkérdőjelezzék a
felhatalmazását. Voltak olyan egyháztagok, a Tizenkét Apostol Kvórumának
néhány tagját is beleértve, akik el akarták távolítani Joseph Smitht az egyház elnöki
posztjáról.

• Milyen érzések vették rá az egyháztagok némelyikét arra, hogy figyelmen kívül
hagyják a bizonyságukat és nyíltan Joseph Smith próféta ellen szegüljenek?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 112:10–12, 15-öt, és
keressék ki, milyen tanácsot adott az Úr Marsh elnöknek és a Tizenkettek Kvóruma
többi tagjának, mely segíthet az egyháztagoknak elkerülni azt, hogy kritikussá
váljanak a vezetőikkel szemben.

Kérd meg őket, hogy mondják el, mit találtak, azután kérdezd meg:

• Hogyan segíthet az ezekben a versekben található tanács az egyháztagoknak
elkerülni azt, hogy kritikussá váljanak az egyházi vezetőkkel szemben?
(Miközben a tanulók elmondják válaszaikat, segíts nekik megérteni a következő
tantételeket: Ha alázatosak vagyunk, akkor az Úr vezetni fog minket és
választ ad az imáinkra. Az úr megköveteli tőlünk az egyház feletti
elnöklés kulcsait viselő vezetők támogatását. Javasolhatod, hogy a tanulók
készítsenek keresztutalást a 15. vers és a Tan és a szövetségek 84:35–38 között.
Rámutathatsz, hogy a tanács, mely szerint intse a Tizenkettek tagjait, a Tizenkét
Apostol Kvóruma elnökének szól, és nem vonatkozik az egyes egyháztagokra.)

Adj minden tanulónak egy példányt a lecke végén található kiosztandó
anyagból. Kis csoportokra is oszthatod az osztályt, és kérd meg őket, hogy

olvassák el a csoportjukkal együtt a „Hitehagyás Kirtlandben: Az egyházi vezetők
hű követésének szükségessége” című részt. Kérd meg tanulókat, hogy a
csoportjukkal beszéljék meg az adott rész végén található kérdéseket.

A leckének ezt a részét befejezheted azzal, hogy kiteszed és megbeszélitek a
következő idézetet Heber C. Kimball elnöktől (1801–1868) az Első Elnökségből:

„Adok nektek egy kulcsot, amit Joseph Smith testvér azelőtt gyakran adott
Nauvooban. Azt mondta, hogy a hitehagyás azzal a lépéssel kezdődik, hogy az
ember elveszti bizalmát ennek az egyháznak és királyságnak a vezetőiben, és
hogy ha bármikor felismeritek ezt a lelket, tudhatjátok, hogy annak birtokosát a
hitehagyás útján fogja vezetni” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith
[2007]. 334.).

A próféta és más egyházi vezetők hű követése fontosságának kihangsúlyozásaként
olvasd fel a következő tapasztalatot Brigham Young (1801–1877) életéből, aki
akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának volt a tagja:
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„Míg Kirtlandben voltak, Brigham Young elnök egy csoport hitehagyottra talált,
akik nem máshol, mint a Templom falain belül szőttek összeesküvést Joseph
Smith próféta ellen. Young elnök kijelentette: »Felálltam, majd egyszerűen és
erőteljesen kijelentettem nekik, hogy Joseph próféta, és én meg vagyok győződve
erről. Szitkozódhatnak és rágalmazhatják őt tetszésük szerint, de nem
semmisíthetik meg Isten prófétájának a kinevezését, csak a saját

felhatalmazásuknak vethetnek véget. Elvághatják a szálat, mely a prófétához és Istenhez köti
őket, és lesüllyedhetnek a pokolba«” (Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young
[1997]. 79.).

Tan és a szövetségek 121:1–10, 16–17; 122:1–9
Ellenállás Észak-Missouriban
A tanulók maradhatnak kis csoportokban. Kérd meg őket, hogy olvassák el a
kiosztott anyag második részét, melynek címe: „Összetűzés Észak-Missouriban:
Megtanulni jól tűrni az ellenállást”. Magyarázd el, hogy ez a rész leírja a szentek
azon tetteinek némelyikét, melyek ahhoz vezettek, hogy kiűzték őket
Észak-Missouriból, a Prófétát pedig bezárták a Liberty börtönbe. Kérd meg
tanulókat, hogy a csoportjukkal beszéljék meg az ennek a résznek a végén található
kérdéseket.

Miután a tanulók végeztek a kiosztott anyaggal, mondd el, hogy a Tan és a
szövetségek 121–123 egy olyan levél részleteit tartalmazza, melyet Joseph Smith
próféta a Liberty börtönben való fogva tartásának vége felé írt a szenteknek.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
121:1–6-ot, a többiek pedig figyeljék meg, milyen kérdéseket tett fel a Próféta
az Úrnak.

• Milyen kérdéseket találtatok?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 121:7–10, 16–17;
122:7–9-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és gondolják át, hogyan erősíthette
meg Josephet az, amit az Úr a könyörgéseire válaszolt, hogy szembe tudjon nézni
ellenségei szüntelen ellenállásával.

A tanulók mondják meg, milyen tanokat és tantételeket ismertek meg az olvasott
versekből. (A válaszok között ott lehetnek a következők: Ha a halandóságban jól
viseljük az ellenállást, akkor Isten most és az örökkévalóságba is megáld
bennünket. Akik az Úr szolgáit vádolják, azok a bűn szolgái. Erőt kaphatunk
a próbatételeinkben, ha a Szabadító engesztelésére támaszkodunk és szem
előtt tartjuk az Ő hűséges kitartásának példáját.)

Tedd ki a következő idézetet Neil L. Andersen eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:
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„A próbatételnek értelemszerűen próbára kell tennie bennünket. Járhat
gyötrelemmel, zavarodottsággal, álmatlan éjszakákkal és könnyesre áztatott
párnákkal. A próbatételeinknek azonban nem kell lelkileg halálosaknak lenniük.
Nem kell elvonniuk bennünket a szövetségeinktől és Isten háza népétől. […]

A vasat acéllá változtató heves tűzhöz hasonlóan, ha hűek maradunk saját hitünk
tüzes próbájában, akkor lelkileg kifinomodunk és megerősödünk” (Hitetek

próbája. Liahóna, 2012. nov. 41.).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, ők mit tesznek vagy fognak megtenni
annak szem előtt tartásáért, hogy Isten meg tudja erősíteni őket, amikor
próbatételeket vagy hitükkel szembeni ellenállást tapasztalnak. Adj időt a
tanulóknak ahhoz fűződő élményeik vagy gondolataik megosztására, hogy a nehéz
időkben támaszkodhatunk Istenre.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 112:10–15; 121:1–10, 16–17; 122:1–9.

• Neil L. Andersen: Hitetek próbája. Liahóna, 2012. nov. 39–42.

Erősnek maradni az ellenállás idején
Hitehagyás Kirtlandben: Az egyházi vezetők hű követésének
szükségessége
1837-ben az Ohio állambeli Kirtlandben lakó szentek pénzügyi gondokkal néztek szembe. Joseph
Smith és más egyházi vezetők létrehoztak egy bank-szerű vállalatot, Kirtland Safety Society [Kirtlandi
Biztonsági Társaság] néven, hogy segítsenek a szenteknek önellátóbbá válni pénzügyileg. Ezt az
időszakot azonban kiterjedt gazdasági válság jellemezte, és az egész Amerikai Egyesült Államokban
sok bank tönkre ment, köztük a Kirtland Safety Society is 1837 őszén. A bank kétszáz befektetője
majdnem mindenét elveszítette; Joseph Smith vesztette a legtöbbet. Bár a Kirtland Safety Societyt
nem az egyház finanszírozta, a szentek egy része mégis egyházi bankként, avagy a Próféta bankjaként
tekintett rá, és Joseph Smitht okolták pénzügyi gondjaikért. Olyanok is voltak, akik bukott prófétának
kezdték nevezni. A bank tönkremenetele ellenére azonban a pénzüket elvesztők közül sokan
kitartottak a hitben és hűek maradtak a Prófétához.

A szentek nagy része között viszont kezdett elterjedni a hitehagyás és a hibakeresés lelkülete. 1838
júniusára mintegy 200–300 hitehagyó hagyta ott az egyházat, négy apostolt, a Mormon könyve
három tanúját, és az Első Elnökség egyik tagját is beleértve. A szentek többsége azonban Brigham
Younghoz hasonlóan hittel reagált erre a próbatételi időszakra, az Úr pedig megerősítette őket, és
hűek maradtak a bizonyságukhoz. Sokan azok közül, akik a hitehagyás ezen időszakában hagyták el
az egyházat, később visszatértek és kérték, hogy újra csatlakozhassanak az Úr egyházához. Oliver
Cowdery, Martin Harris, Luke Johnson és Frederick G. Williams is közöttük volt.

E kirtlandi kihívások közepette néhány hitehagyó Joseph Smith megölésére törekedett. A Lélek
figyelmeztetésére a próféta Sidney Rigdonnal együtt 1838. január 12-e éjszakáján elmenekült.
Ellenségeik napokig üldözték őket, ám az Úr védelme velük volt, és családjukkal együtt 1838. március
14-én megérkeztek a Missouri állambeli Far Westbe.

A csoportoddal beszéljétek meg a következő kérdéseket:
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• Milyen tantételeket tanulhatunk ezekből az eseményekből arról, hogy mi módon reagáljunk
életünkben az ellenállásra? Mit tanulhatunk ezekből az eseményekből arról, hogy mi módon
reagáljunk az egyházzal szembeni ellenállásra?

• Mit tehetünk azért, hogy akkor is hűek maradjunk az egyházi vezetőinkhez, ha halljuk, amint
mások kritizálják őket?

• Titeket milyen áldásokban részesített már a próféta követése?

Összetűzés Észak-Missouriban: Megtanulni jól tűrni az ellenállást
1837-ben és 1838-ban az egyház néhány eltávolodott és kizárt tagja, akik a szentek közt éltek Far
Westben, pereket indított az egyház és vezetői ellen, és zaklatni kezdte az egyházat. 1838 júniusában
Sidney Rigdon heves szónoklatot tartott, mely a „Só prédikáció” néven vált ismertté. Máté 5:13-at
idézve azt mondta, hogy ha a só elveszti ízét, akkor semmire sem jó, és ki kell dobni, arra utalva
ezzel, hogy az egyházat elhagyókat ki kellene űzni a szentek közül. Két héttel később, július 4-én,
Sidney Rigdon beszédet mondott, melyben ígéretet tett rá, hogy a szentek meg fogják védeni
magukat, még ha „halálos ütközetre” kerül is sor. Bár mindkét szónoklat nyilvánvalóan ellentétben
állt az Úr utasításával, mely azt mondja, hogy „folyamodjatok békéért” (T&Sz 105:38), mindkét
beszéd ki lett nyomtatva és nagy rémületet keltett azok között, akik nem voltak utolsó napi szentek.

Ezen időszak alatt egy Sampson Avard nevű megtért titkos eskütételre hívta azokat, akik csatlakozni
kívántak hozzá a Danitáknak nevezett fosztogató banda létrehozásában. Avard Missouri állam
lakosainak fosztogatására biztatta őket, azt hangoztatva, hogy ez Isten királyságának építését segíti
majd elő. Avard meggyőzte követőit arról, hogy utasításai az Első Elnökségtől erednek. Az igazság
később napvilágra került, és Avardot kizárták az egyházból, ám tettei jelentős kárt tettek az egyház jó
hírnevében, és hozzájárultak a Próféta Liberty börtönbe történő bezárásához.

1838 októberében mindkét oldalon halálos áldozatokat követelt egy olyan összecsapás, mely néhány
egyháztag és Missouri állambeli polgárőrök között zajlott le. A csatáról szóló túlzó híresztelések
eljutottak Lilburn W. Boggs kormányzóhoz, aki ezt követően kiadta azt a parancsot, mely a kiirtási
parancsként vált ismertté: „A mormonokat ellenségként kell kezelni, és a közjó érdekében, ha
szükséges, ki kell irtani, vagy ki kell űzni az államból” (idézi History of the Church, 3:175). Far West
városát hamarosan olyan létszámú polgárőrség kerítette be, mely ötszörös túlerőben volt a szentekhez
képest. Joseph Smitht és más egyházi vezetőket bezárták a Liberty börtönbe. Az egész telet ott
töltötték, a többi szentnek pedig el kellett hagynia az államot.

A csoportoddal beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Milyen tantételeket tanulhatunk ezekből az eseményekből, melyek segítenek nekünk jobban tűrni
az ellenállást?

• Miért fontos mindannyiunk számára a Szabadító példájának követése vészhelyzet vagy ellenállás
alkalmával? Mi történt Észak-Missouriban azért, mert a szentek egy része nem így tett?

• Láttátok-e már, hogy valakinek a szavai vagy tettei miatt mások pozitívan ítélték meg az
egyházat? Mikor?
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16. LECKE

A halottak megváltása
Bevezetés
Az idők teljességének adományozási korszakában minden
dolog visszaállításaként az Úr Joseph Smith próféta által
visszaállította a halottak megváltásának tanát. Ennek a
tannak a visszaállítása „sort sorra” történt. A halottak
megváltásának munkája elengedhetetlen az élők és a holtak

szabadulásához is. Joseph Smith próféta a következőket
tanította az e munkában való részvétel fontosságáról: „A
legnagyobb felelősség, amelyet Isten ránk ruházott ebben a
világban, a halottaink felkutatása” (Az egyház elnökeinek
tanításai: Joseph Smith [2007]. 499.).

Háttérolvasmányok
• Richard G. Scott: A halottak megváltásának öröme. Liahóna, 2012. nov. 93–95.

• D. Todd Christofferson: A halottak megváltása és Jézus tanúbizonysága.
Liahóna, 2001. jan. 10–13.

• Szabadítókká válni Sion hegyén. 41. fejezet itt: Az egyház elnökeinek tanításai:
Joseph Smith [2007]. 493–502.

• Matthew S. McBride, “Letters on Baptism for the Dead: D&C 127, 128,”
Revelations in Context series, May 29, 2013; history.lds.org.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 137
Joseph Smith próféta látomása a celesztiális királyságról
Meséld el a tanulóknak a következő történelmi hátteret:

„1823 novemberében Alvin Smith, Lucy Mack Smith és id. Joseph Smith legidősebb fia váratlanul
súlyosan megbetegedett, és közel került a halálhoz. Alvin 25 éves volt, erős és ügyes fiatalember,
akinek kemény munkája nagyban hozzájárult a család pénzügyi stabilitásához. Édesanyja »egy
különösen jóságos hajlammal megáldott fiatalemberként« jellemezte, akinek »nemessége és
nagylelkűsége« mindenkit megáldott körülötte »létezésének minden órájában«. […]

Tudván, hogy haldoklik, Alvin magához hívatta fivéreit és nővéreit, majd mindegyikőjüktől
elbúcsúzott. Josephnek, aki majdnem 18 éves volt, és még nem kapta meg az aranylemezeket,
Alvin ezt mondta: »Légy jó fiú, és tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy megkapd azokat a
feljegyzéseket. Légy hithű az útmutatások követésében és minden parancsolat betartásában,
amit adnak neked. […]«

Amikor Alvin meghalt, a család felkért egy presbiteriánus lelkipásztort a New York állambeli
Palmyrában, hogy végezze el a temetési szertartást. Mivel Alvin nem volt a lelkipásztor
gyülekezetének a tagja, a lelkész kijelentette a beszédében, hogy Alvin nem szabadulhat meg.
William Smith, Joseph öccse, így emlékezett vissza: »[A lelkipásztor]… nagyon világosan célzott
rá, hogy [Alvin] a pokolra jutott, mert Alvin nem volt egyháztag, de jó fiú volt, és ez apámnak
nem tetszett«” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 423, 425.).

• Mivel Alvin halálakor még nem volt visszaállítva a halottak megváltásának tana,
milyen aggodalmai lehettek a Smith családnak Alvin szabadulását illetően?
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Mondd el a tanulóknak, hogy ez a lecke segíteni fog nekik megérteni, hogy az Úr
fokozatosan, sort sorra nyilatkoztatta ki a halottak megváltásának tanát. Kérd meg
a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek 137 szakaszfejlécét.
Mondd el, hogy ez a kinyilatkoztatás mindössze néhány hónappal előzte meg a
Kirtland templom felszentelését. (Rámutathatsz, hogy a Tan és a szövetségek
legújabb kiadása tartalmaz néhány változtatást a 137. szakasz fejlécében.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 137:1–6-ot, és
beszéljétek meg a következőket:

• Kiket látott Joseph Smith a celesztiális királyságban? (A tanulókat esetleg
érdekelheti, hogy Joseph Smith apja és anyja e kinyilatkoztatás elnyerésének
idején még élt; sőt, Joseph édesapja ott volt vele a szobában e látomás idején.)

• A 6. vers szerint miért csodálkozott Joseph Smith azon, hogy fivére, Alvin, a
celesztiális királyságban van? (Emlékeztetheted a tanulókat, hogy erre a
látomásra több évvel azt megelőzően került sor, hogy Joseph Smith megismerte
volna a halottak megváltásának tanát.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 137:7–9-et, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressenek egy olyan tant, amely segített a szenteknek
jobban megérteni Isten gyermekei szabadítására vonatkozó tervét.

• Milyen kitételt tartalmaz Isten terve azok számára, akik Alvin Smithhez
hasonlóan anélkül haltak meg, hogy lehetőségük lett volna elfogadni Jézus
Krisztus evangéliumát vagy a keresztelkedés szertartását? (Miközben a tanulók
elmondják az elképzeléseiket, segíts nekik megfogalmazni a következő tant:
Mindazok, akik az evangélium ismerete nélkül halnak meg, de ha
hallották volna, akkor elfogadták volna ezt a tudást, örökölni fogják a
celesztiális királyságot.)

• Mit tanít ez a tan Mennyei Atyánk jelleméről és gyermekei iránti szeretetéről?

• Nektek jelentett-e már vigaszt ez a tan? Mikor? Láttátok-e már, amint
másoknak, például azoknak, akiket misszionáriusként tanítottatok, vigaszt
jelent ennek a tannak a megértése? Mikor?

Tan és a szövetségek 124:30–34; 127:5–8; 128:1–18; 138:28–37
Helyettes általi szertartások a halottakért
Joseph Smith próféta először 1840. augusztus 15-én, Seymour Brunson temetésén
beszélt a halottakért végzett keresztelés tanáról, nem sokkal azután, hogy a szentek
letelepedtek az Illinois állambeli Nauvooban. Az egyház tagjai meglepetéssel és
izgatottan fogadták ezt a kinyilatkoztatott tant. A szentek a bejelentés után több
hónapig keresztelkedéseket végeztek elhunyt szeretteikért a közeli Mississippi
folyóban (lásd Tanítások: Joseph Smith, 425.; Church History in the Fulness of Times
Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual, 2003], 251).

• Hogyan járult hozzá ez a beszéd ahhoz, hogy jobban megértsük Mennyei
Atyánk gyermekei szabadítására vonatkozó tervét? (Miközben a tanulók
válaszolnak, írd fel a táblára a következő igazságot: A keresztelkedés
szabadító szertartása elvégezhető azokért, akik a halandóságban nem
fogadták el az evangéliumot.)
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• Szerintetek ti hogyan reagáltatok volna, ha hallottátok volna, amint Joseph
Smith próféta ebben az adományozási korszakban először említést tesz a
halottakért való keresztelkedés tanáról?

Mondd el, hogy az egyháznak az Illinois állambeli Nauvooban tartott, 1841.
októberi általános konferenciáján Joseph Smith próféta kijelentette, hogy az Úr azt
akarja, hogy a szentek addig hagyják abba a halottakért végzett keresztelkedéseket,
amíg azokat már az Ő házában végezhetik (lásd T&Sz 124:29–34). 1841. november
8-án Brigham Young, aki akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke volt,
felszentelte a félig kész Nauvoo templom alagsorában található medencét, és az
egyház tagjai kezdtek helyettes általi keresztelkedéseket végezni a halottakért.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 127 szakaszfejlécét,
mely elmagyarázza, hogy a 127. szakasz egy levél Joseph Smith prófétától a
szenteknek, melyben azt az utasítást adja nekik, hogy vezessenek feljegyzéseket a
halottakért végzett keresztelkedéseikről. Mondd el, hogy körülbelül egy héttel
később Joseph írt még egy levelet a halottakért végzett keresztelkedés témájában,
és ez a Tan és a szövetségek 128-ban található.

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat (a zárójelben lévő tartalmat ne írd fel;
ezek neked, az oktatónak szólnak):

Tan és a szövetségek 127:5–7; 128:8 (Ha egy szertartás elvégzésére papsági
felhatalmazás által kerül sor, és megfelelő feljegyzést vezetnek róla,
akkor az a szertartás érvényes lesz a földön és a mennyben is.)

Tan és a szövetségek 128:6–7 (A helyettes általi szertartások feljegyzése
benne lesz azokban a könyvekben, amelyek a halottak megítélésekor
nyittatnak ki.)

Tan és a szövetségek 128:15, 17–18 (Elhunyt őseink szabadulása szükséges
és elengedhetetlen a mi szabadulásunkhoz.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a táblán felsorolt versek mindegyikét, és
keressenek olyan tanokat, melyek által jobban megértjük Istennek a halottak
megváltására vonatkozó tervét. Foglalják össze, milyen tant tanítanak az egyes
szentírásrészek a halottak megváltásáról. Kérj meg néhány tanulót, hogy írja fel
ezeket a tanokat a táblára a hozzájuk tartozó versek mellé. Mutass rá, hogy a Tan és
a szövetségek 127 és 128-ban feljegyzett kinyilatkoztatások az evangélium
visszaállításának egészén átívelő igazságot szemléltetnek: az Úr sort sorra
nyilatkoztat ki, nem mindent egyszerre.

Mondd el a tanulóknak, hogy sok-sok évvel e kinyilatkoztatások elnyerése után az
Úr még több mindent megértetett velünk a halottak megváltására vonatkozó
tervéről. 1918-ban Joseph F. Smith elnök látomást kapott a halottak megváltásáról.
A látomás akkor érkezett, amikor éppen fia, Hyrum M. Smith halálát gyászolta, aki
ebben az évben halt meg, miközben a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként
szolgált.
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Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 138:28–37-et, és
keressenek olyan igazságokat, melyek a halottak megváltásával kapcsolatban
nyilatkoztattak ki Joseph F. Smith elnöknek.

• Milyen igazságokat tanítanak ezek a versek a halottak megváltásáról?
(Miközben a tanulók elmondják, milyen igazságokat találták, győződj meg róla,
hogy értik a következő igazságot: Jézus Krisztus irányítása alatt igazlelkű
hírnökök tanítják az evangéliumot a lelkek börtönében lévőknek.)

• Hogyan segítenek nekünk ezek a további igazságok megérteni azt, hogy mi
módon kaphat örökséget a celesztiális királyságban az, aki Alvin Smithhez
hasonlóan az evangélium szertartásainak elnyerése nélkül halt meg?

Olvasd fel a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Krisztus visszaállított egyházának tagjaiként azonban szövetségben fogadott
felelősségünk, hogy felkutassuk elődeinket, és biztosítsuk számukra az
evangélium szabadító szertartásait. »Nálunk nélkül tökéletességre nem
juthatnak« (Zsidók 11:40; lásd még Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph
Smith, 499.), továbbá »mi sem lehetünk tökéletessé a halottaink nélkül« (T&Sz
128:15)” (A gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. nov. 25.).

• Miért álljon életünkben fontos helyen a halottak megváltásának munkája?

• Hogyan segít nekik és nekünk is tökéletessé válni az, ha szabadító
szertartásokat bocsátunk a halott rokonaink rendelkezésére?

Olvasd fel a következő idézetet Russell M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„A templomi és családtörténeti munkának hatalmában áll, hogy megáldja a
fátyol mögött lévőket, de ugyanígy áldást hoz az élőkre is. Finomító hatással van
azokra, akik részt vesznek benne. Szó szerint segítenek felmagasztalni a
családjaikat” (Szeretetben összekötött nemzedékek. Liahóna, 2010. máj. 94.).

• Hogyan tesz bizonyságot a halottak megváltásának tana Jézus Krisztus
engesztelésének végtelen hatóköréről?

Olvasd fel a következő idézetet Richard G. Scott eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:
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„Az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smithnek a keresztelés szent szertartásának
magasztos tanát. Ezt akkor tette, amikor más keresztény egyházak azt tanították,
hogy a lélek sorsát visszavonhatatlanul, örökre meghatározza az, hogy a halál
idején milyen volt. Azt tanították, hogy a megkeresztelteket végtelen öröm várja,
míg mindenki más örök gyötrelemmel néz szembe, a megváltás reménye
nélkül. […]

Ez a dicső tan egy másik tanúbizonysága Jézus Krisztus engesztelése tökéletes hatókörének. Ő
minden bűnbánó lélek számára rendelkezésre bocsátotta a szabadítást. Engesztelése legyőzte a
halált, Ő pedig megengedi, hogy az elhunytak helyettes által a szabadulás minden
szertartásában részesüljenek” (A halottak megváltásának öröme. Liahóna, 2012. nov. 93.).

• Milyen élmények tanították meg nektek a halottak megváltásáért végzett
munkában való részvétel fontosságát?

• Hogyan növekedett a bizonyságotok azért, mert részt vettetek a halottak
megváltásáért végzett munkában? (Kérj fel pár tanulót, hogy tegyenek
bizonyságot.)

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan vehetnének részt a halottak
megváltásának hatalmas munkájában – akár családtörténeti kutatás vagy a
templomi szertartásokban helyettesként végzett szolgálat által. Tegyél bizonyságot
arról, hogy a mai templomokban végzett munkán keresztül Mennyei Atyánk
minden gyermeke elnyerheti a szabaduláshoz szükséges szertartások összességét.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 124:30–41; 127:1–9; 128:1–18; 137:1–10; 138:28–37.

• Richard G. Scott: A halottak megváltásának öröme. Liahóna, 2012. nov. 93–95.
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17. LECKE

Evangéliumi tanítások
Nauvooban

Bevezetés
Az Illinois állambeli Nauvooban töltött első éveket békesség
és gyarapodás jellemezte. Joseph Smith ebben az időszakban
kapott olyan kinyilatkoztatásokat, majd tanított és
világosabbá tett olyan tanokat, amelyek csak Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában vannak jelen.

Ide tartozik a templomok célja, hogy Mennyei Atyánkhoz
hasonlóvá válhatunk, valamint a Hittételekben tanított
néhány további tan. Ez a lecke segíteni fog a tanulóknak
megérteni Joseph Smith próféta, valamint saját isteni
lehetőségeink nagyszerűségét.

Háttérolvasmányok
• Isten, az Örökkévaló Atya. 2. fejezet itt: Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph

Smith (2007). 39–46.

• “Doctrinal Developments in Nauvoo,” chapter 20 in Church History in the
Fulness of Times Student Manual, 2nd ed. (Church Educational System manual,
2003), 251–62.

• “Becoming Like God,” [Olyanná válni, mint Isten] Gospel Topics, [Evangéliumi
témák] lds.org/topics.

Javaslatok a tanításhoz
Hittételek
Evangéliumi tanokra vonatkozó fontos megállapítások
Mondd el, hogy az Illinois állambeli Nauvooban Joseph Smith írt egy levelet John
Wentworthnek, a Chichago Democrat nevű újság szerkesztőjének, aki információkat
kért tőle a mormonokról. Ebben a levélben a Próféta beszámolt az utolsó napi
szentek történetéről, valamint tömören felsorolt néhány olyan tanbéli hitelvet,
melyek később a Hittételek néven váltak ismertté. (A teljes levél másolata
megtalálható itt: Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 461–469.)

Tedd ki a következő idézetet L. Tom Perry eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából,
és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„[A Hittételek] az egyház legfontosabb és minden bizonnyal legvelősebb tanbéli
kijelentései között foglalnak helyet. Ha útmutatóként használjátok őket, hogy
irányítsanak benneteket Jézus Krisztus evangéliumának tanulmányozásában,
akkor majd úgy találjátok, felkészültetek arra, hogy bizonyságot tegyetek a
visszaállított, igaz egyházról a világnak. Képesek lesztek egyszerűen, világosan és
szívből kijelenteni az alapvető hitelveiteket, melyek Az Utolsó Napok Szentjeinek

Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként oly becsesek számotokra” (A Hittételekben található tanok és
tantételek. Liahóna, 2013. nov. 48.).
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• Hogyan foglalnátok össze a Perry elder által tanítottakat? (Miközben a tanulók
elmondják ezt, segíts nekik megérteni a következő igazságot: Ha megtanuljuk
a Hittételekben tanított tanokat, felkészültebben hirdethetjük másoknak
a hitelveinket.)

• Használtátok-e már a Hittételeket arra, hogy segítsetek másoknak megérteni az
evangéliumot? Mikor?

Kérd meg az osztályt, hogy lapozzák fel és csendben olvassák át a Hittételeket.
Elegendő idő után beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Melyik hittételt értékelitek különösen nagyra és miért?

• Hogyan segítenek a Hittételek abban, hogy útmutatást kapjatok, és
megerősödjön a bizonyságotok arról, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt?

Tan és a szövetségek 124:25–28, 37–42
Templomi szertartások visszaállítása
Mondd el, hogy miután a szentek letelepedtek az Illinois állambeli Nauvooban,
Joseph Smith próféta parancsolatot kapott, hogy építsenek templomot. Az Ohio
állambeli Kirtlandben épített templomhoz hasonlóan ez a feladat is nagy
áldozatokat követelt az utolsó napi szentektől.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
124:25–28, 37–42-t, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit
tanított az Úr, miért van szükségük a szenteknek templomra. E versek elemzése
előtt magyarázd el, hogy a Mózes és népe által felépített hajlékra, avagy a szent
sátorra utalnak. Mózes népe nem végzett keresztelkedéseket a halottakért. Addig
nem volt halottakért végzett munka, amíg a Szabadító be nem vezette azt halála
után a lélekvilágban. Azután kérdezd meg a tanulóktól:

• Az Úrnak e versekben található tanításai szerint miért volt szükségük
templomra a Nauvooban lévő szenteknek? (Miközben a tanulók válaszolnak,
hangsúlyozd ki ezt a tant: Vannak olyan szabadító szertartások, amelyek
csak a templomban végezve fogadhatók el az Úr számára.)

Magyarázd el a tanulóknak, hogy a Kirtland templom „elsősorban a felhatalmazást
jelentő kulcsok visszaállítása miatt épült” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:242). A Nauvoo
templomban ezek a papsági kulcsok arra lettek felhasználva, hogy szabadító
szertartásokat végezzenek az élőkért, és helyettes általi keresztelkedéseket az
elhunytakért. Életének utolsó két évében Joseph Smith hithű egyháztagok egy kis
csoportjának megmutatta a templomi felruházást, és bevezette a férj és a feleség
örökkévalóságra történő egymáshoz pecsételésének szertartását.

• Milyen templomi szertartásokról tesz említést a Tan és a szövetségek 124:39?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet, az osztály pedig
figyelje meg, miért fontosak Mennyei Atyánk tervében a templomi szertartások:
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„Az Úr parancsára válaszolva a próféta és a szentek, amilyen gyorsan csak lehetett, nekiláttak az
Úr háza felépítéséhez. A próféta azonban tudta, hogy az építkezés évekig fog tartani, és azt is
tudta, hogy a szenteknek szükségük van a templom teljes áldásaira. Ezért 1842. május 4-én, bár
a templom még nem volt kész állapotban, Joseph Smith levezette a felruházást a hithű testvérek
egy kis csoportjának.

A társaság a próféta vörös téglából épült kereskedésének felső tágas szobájában gyűlt össze…

A próféta történetében ez található: »A napot az üzlet emeletén töltöttem…, James Adams
tábornokkal Springlfieldből, Hyrum Smith pátriárkával, Newel K. Whitney és George Miller
püspökökkel, Brigham Young elnökkel, valamint Heber C. Kimball és Willard Richards elderekkel
tanácskozva, és a papság tantételeiről és rendjéről tanítottam őket, részt vettünk a
megmosásokban, felkenésekben, felruházásokban, az ároni papságra vonatkozó kulcsokról
beszélve, majd továbbmenve a melkisédeki papság legmagasabb rendjéig, eléjük tárva az Öreg
Korúra vonatkozó rendet, és mindazokat a terveket és tantételeket, amelyek által bárki képessé
válik arra, hogy biztosítsa azoknak az áldásoknak a teljességét, amelyeket az Elsőszülött
egyházának készítettek, továbbá hogy feljöjjenek és Elohim színe előtt éljenek az örökkévaló
világokban«” (Tanítások: Joseph Smith. 435–436.).

Kérdezd meg a tanulóktól:

• Miért volt szükség a templomi szertartások visszaállítására?

Miközben a tanulók válaszolnak, egészítsd ki az általuk megértett dolgokat a
következő idézettel Robert D. Hales eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A templom elsődleges célja az, hogy biztosítsa a celesztiális királyságban való
felmagasztosulásunkhoz szükséges szertartásokat. A templomi szertartások
elvezetnek bennünket a Szabadítónkhoz, és felkínálják azokat az áldásokat,
melyekben Jézus Krisztus engesztelése révén lehet részünk” (A templom áldásai.
Liahóna, 2009. okt. 14.).

• Milyen áldásokat hozott az életetekbe a templomi szertartások visszaállítása?

Kérd meg a tanulókat, hogy a következő héten gondolják át, hogyan tehetnék
fontosabbá életükben az Úr házában történő hódolatot.

Zsoltárok 82:6; Máté 5:48; János 10:32–34; Rómabeliek 8:16–17; 2 Péter
1:3–4; 1 János 3:2–3; Tan és a szövetségek 93:11–20; 132:20
Isteni lehetőségeink
Mondd el, hogy a Biblia feljegyezte isteni lehetőségeinkről író ősi próféták szavait.
Írd fel a táblára a következő szentírás-utalásokat, és kérd meg a tanulókat, hogy
többet elolvasva közülük nézzék meg, mit tanítanak az örök lehetőségeinkről:
Zsoltárok 82:6; Máté 5:48; János 10:32–34; Rómabeliek 8:16–17; 2 Péter 1:3–4;
1 János 3:2–3. Buzdíthatod a tanulókat, hogy tanulmányozás közben készítsenek
keresztutalást e versek között.

Elegendő idő eltelte után kérdezd meg:

17.  LECKE

88



• Mit tanulhatunk ezekből a versekből a lehetőségeinkről? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de értsék ezt a tant: Mennyei Atyánk
gyermekeiként lehetőségünk van rá, hogy olyanná váljunk, mint Ő.)

• Ezekben a versekben mely kifejezések szólnak isteni lehetőségeinkről?

Mondd el, hogy mai szentírások is tanítanak isteni lehetőségeinkről. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 93:11–13, 19–20-at és a Tan és a
szövetségek 132:20-at. Segíts a tanulóknak érteni ezt a tant: A Szabadítóhoz
hasonlóan mi is növekedhetünk kegyelemről kegyelemre, mígnem kapunk
az Atya teljességéből.

Mondd el, hogy Joseph Smith próféta egyik legjelentőségteljesebb beszéde
1844 áprilisában hangzott el az egyház egy általános konferenciáján.

Ebben a beszédben a Próféta a nemrég elhunyt King Follett testvér előtt rótta le
tiszteletét, és a beszéd a King Follett beszéd néven vált ismertté. Minden tanulónak
adj egy példányt a „Szemelvények a King Follett beszédből” elnevezésű kiosztandó
anyagból. Kérd meg őket, hogy olvassák el a szemelvényeket, és húzzák alá azokat
a szavakat és kifejezéseket, melyek elmagyarázzák, hogy miért kell igyekeznünk
megérteni Isten jellemét.

Szemelvények a King Follett beszédből
Joseph Smith próféta (1805–1844) azt tanította:

„Ha az ember semmi mást nem tanul meg, mint enni, inni és aludni, és
nem fogja fel Isten egyetlenegy tervét sem, az állat ugyanennyit tud. Eszik,
iszik és alszik; ennél többet nem tud Istenről; bár ugyanannyit tud, mint mi,
hacsak nem vagyunk képesek felfogni dolgokat a Mindenható
sugalmazásán keresztül. Amennyiben az emberek nem fogják fel Isten
jellemét, akkor önmagukat sem értik. […]

Az első célom az, hogy megismerjük az egyetlen bölcs és igaz Isten jellemét, és azt, hogy
milyen lény is Ő. […]

Isten maga egyszer olyan volt, mint amilyenek mi most vagyunk, és Ő most egy
felmagasztosult ember, aki ama mennyekben trónusán ül! Ez az a hatalmas titok. Ha a
fátyol ma megszakadna, és az a hatalmas Isten, aki ezt a világot a pályáján tartja, és aki
minden világot és minden dolgot hatalmával fenntart, láthatóvá tenné Önmagát – azt
mondom, hogy ha most megpillanthatnátok Őt, emberi formájában látnátok – magatokhoz
hasonlóan az ember személyében, képmásában és pontos alakjában; mert Ádám Isten
pontos alakjára, képmására és hasonlatosságára teremtetett, és utasítást kapott Őtőle,
vele járt és beszélgetett, mint ahogy egyik ember a másikkal beszélget és társalog” (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 42–43.).

„Ebben van tehát az örök élet – ismerni az egyetlen bölcs és igaz Istent; és meg kell
tanulnotok, hogyan válhattok ti magatok is istenekké, Isten királyaivá és papjaivá,
…azáltal, hogy egyik kis fokról a másikra léptek, és egyik kis képességből kifejlesztetek
egy nagyobbat; kegyelemről kegyelemre, felmagasztosulásból felmagasztosulásba, amíg el
nem nyeritek a halottak feltámadását, és képesek nem lesztek örökkévaló tűzben élni,

17.  LECKE

89



dicsőségben ülni, mint ahogy azok teszik, akik örökkévaló hatalommal koronáztattak meg”
(Tanítások: Joseph Smith, 230–231.).

A következő kérdések feltevésével segíts a tanulóknak elemezni ezeket a
tanításokat:

• Miért fontos megismernünk Isten jellemét és természetét, valamint Őhozzá,
mint Mennyei Atyánkhoz fűződő kapcsolatunkat?

• Mi a folyamata annak, hogy olyanná váljunk, mint Mennyei Atyánk?

Hogy a tanulók még alaposabban megértsék isteni lehetőségeiket, tedd ki a
következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910-2008), és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel:

„Az evangélium célja teljes egészében az, hogy előre és felfelé vezessen minket,
egyre nagyobb dolgokat, végül pedig az istenséget érve el. Ennek a nagyszerű
lehetőségnek adott hangot Joseph Smith próféta a King Follett beszédben [lásd
History of the Church, 6:302–17], és ezt hangsúlyozta ki Lorenzo Snow elnök e
páratlanul fenséges mondása: Amilyen most Isten, olyanná válhat az ember!
[Lásd The Teachings of Lorenzo Snow, comp. Clyde J. Williams (1984), 1.]

Ellenségeink kritizálnak minket amiatt, hogy hiszünk ebben. Azt válaszoljuk, hogy ez a nemes
elképzelés semmiképp nem csökkenti Isten, az Örökkévaló Atya értékét. Ő a Mindenható. Ő a
Teremtő, a világegyetem Kormányzója. Ő a leghatalmasabb mindenki között, és ez mindig is így
lesz. Azonban éppen úgy, ahogyan a földi apa minden földi sikert kíván a fiainak és a leányainak,
szerintem a mi Mennyei Atyánk is azt kívánja a gyermekeinek, hogy termetre megközelítsék Őt,
és isteni erőtől és bölcsességtől ragyogva álljanak mellette” (“Don’t Drop the Ball,” Ensign, Nov.
1994, 48).

Összefoglalásként tedd fel a tanulóknak a következő kérdéseket:

• Miben teheti mássá az életünket ezeknek a fontos igazságoknak az ismerete
Mennyei Atyánkról és isteni lehetőségeinkről?

• Ha belegondoltok abba, amiről ma beszélgettünk (Hittételek, templomi
szertartások és isteni lehetőségeink), akkor mit mondtok, hogyan késztethet
benneteket ezen igazságok megértése Joseph Smith próféta méltányolására?
Ezeknek az igazságoknak a megértése hogyan segíthet benneteket abban, hogy
jobban értsétek Isten jellemét, és az Őhozzá, mint Mennyei Atyátokhoz fűződő
kapcsolatotokat? (Adj időt a tanulóknak, hogy írásban is lejegyezzék a
benyomásaikat.)

Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy mondjanak el néhány leírt benyomást,
amennyiben ezek nem túl személyesek. Befejezésként tegyél bizonyságot az ebben
a leckében tanított tanokról, valamint arról, hogy Joseph Smith próféta hatalmas
kinyilatkoztató volt.
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Tanulói olvasmányok
• Zsoltárok 82:6; Máté 5:48; János 10:32–34; Rómabeliek 8:16–17; 2 Péter 1:3–4;

1 János 3:2–3; Tan és a szövetségek 93:11–22; 124:25–28, 37–42; 132:20–24.

• Isten, az Örökkévaló Atya. 2. fejezet itt: Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph
Smith (2007). 39–46.
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18. LECKE

A Segítőegylet és az egyház
Bevezetés
„A Segítőegylet azzal készíti fel a nőket az örök élet
áldásaira, hogy segít nekik hitük és személyes igazlelkűségük
gyarapításában, családjuk és otthonuk megerősítésében, és a
szükséget látók megsegítésében” (“The Purpose of Relief
Society,” lds.org/callings/relief-society/purposes). Ez a lecke

segíteni fog a tanulóknak jobban megérteni a Segítőegylet
megalapítását és céljait. Azt is látni fogják, hogy a nőknek
nagyszerű, egyedi lehetőségeik és feladataik vannak Isten
királyságának felépítésében.

Háttérolvasmányok
• Dallin H. Oaks: A papság kulcsai és felhatalmazása. Liahóna, 2014. máj. 49–52.

• M. Russell Ballard, “Men and Women and Priesthood Power,” Ensign, Sept.
2014, 28–33.

• Julie B. Beck: Próféták látomása a Segítőegyletről: hit, család, segítségnyújtás.
Liahóna, 2012. máj. 83–85.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 25
Az Úr utasításai Emma Smithnek
Tedd ki a következő idézetet Spencer W. Kimball elnöktől (1895–1985), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Az egyház utolsó napokban bekövetkező nagy növekedésének java részét az
idézi majd elő, hogy a világon élő sok jóságos nő… tömegesen vonzódik majd az
egyházhoz. Ez pedig annak függvényében történik majd, hogy az egyház
asszonyai milyen mértékben tanúsítanak igazlelkűséget és tisztaságot életükben,
valamint hogy milyen mértékben látszanak majd különbözőnek és másnak – jó
értelemben – a világ asszonyaitól” (Az egyház elnökeinek tanításai: Spencer W.

Kimball [2006]. 243.).

• Milyen gondolataitok támadtak ezen idézet hallatán?

• Ismertek olyan nőket, akik az igazlelkű életben fellelhető boldogságot
példázzák? Hogyan változtatják meg ismerőseik életét?

Mondd el, hogy ez a lecke arra összpontosít, ahogyan a Segítőegylet megáldja
Mennyei Atyánk leányait és fiait Jézus Krisztus visszaállított egyházában.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a Tan és a szövetségek 25-öt, és a
szakaszfejlécben nézzék meg, kihez szólt az Úr ebben a kinyilatkoztatásban.
Azután olvasd fel a 3. verset. Mondd el a tanulóknak, hogy az Úr szemében Emma
Smith „kiválasztott hölgy” volt. A Nauvooi Női Segítőegylet első gyűlése után
Joseph Smith kifejtette, hogy a „kiválasztott” jelző azt jelenti, hogy „ki van
választva egy bizonyos munkára”. Azt is mondta, hogy az Emma Smithnek adott
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kinyilatkoztatást „beteljesítette Emma nőtestvér kiválasztása a Segítőegylet
Elnökségébe” (in History of the Church, 4:552–53). Oszd két csoportra az osztályt, és
az egyik olvassa el a Tan és a szövetségek 25:4–9-et, a másik pedig a Tan és a
szövetségek 25:10–15-öt. Kérd meg a tanulókat, hogy keressék ki, milyen
feladatokat vagy elhívásokat adott az Úr Emma Smithnek. Ezeket a feladatokat ki is
jegyzetelhetik vagy megjelölhetik a szentírásukban. Elegendő idő eltelte után kérd
meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• Hogyan járul hozzá az egyház növekedéséhez ezeknek a feladatoknak a
teljesítése?

• Milyen áldásokat ígért az Úr Emma Smithnek, ha engedelmeskedik a
parancsolatainak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 25:16-ot.

• Bár ez a kinyilatkoztatás Emma Smithnek adatott, ránk hogyan
vonatkoztathatók az Úr Emmának szóló szavai? (A kinyilatkoztatás
engedelmességre vonatkozó tanításai és egyéb evangéliumi tantételei
mindenkire vonatkoznak. [Megjegyzés: Fejtsd ki, hogy a szentírások saját
tapasztalatainkra vonatkoztatása fontos szentírás-tanulmányozási készség,
mely segít nekünk észrevenni a hasonlóságokat saját tapasztalataink és a
szentírásokban szereplő személyek tapasztalatai között.])

Miközben a tanulók megválaszolják ezt a kérdést, segíts nekik megérteni a
következő igazságot: Amikor hűségesen betartjuk a parancsolatokat és
teljesítjük az Úrtól kapott feladatainkat, elnyerjük az igazlelkűség koronáját.
Bizonyságot tehetsz erről az igazságról.

A Segítőegylet jelentős részét képezi Jézus Krisztus visszaállított
egyházának
Mondd el a tanulóknak, hogy az Úr sort sorra nyilatkoztatta ki az egyház
szervezetét. E folyamat részeként nagyon fontos elhívást adott Emma Smithnek.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő összefoglalót a Segítőegylet
megszervezéséről, a többiek pedig figyeljék meg, hogyan tágította ki Joseph Smith
próféta jövőképe a Segítőegyletről a nők eredeti jövőképét.

Nauvooban az utolsó napi szent nőknek abban az áldásban lett részük, hogy saját
szervezetük lett az egyházon belül. Ez úgy indult, hogy Sarah Granger Kimball
vezetésével jó néhány nőtestvér összefogott, hogy ingeket varrjon a templomon
dolgozó férfiaknak. A nők úgy döntöttek, hogy hivatalosan megszerveződnek, és
megkérték Eliza R. Snowt, hogy írjon nekik alapító okiratot. Amikor tanácsot
kértek Joseph Smith prófétától, ő azt mondta nekik, hogy az alapító okiratuk kiváló,
azonban ő tud egy jobb módot a nők megszervezésére. 1842. március 17-én John
Taylor és Willard Richards elderek társaságában a Próféta vörös téglából épült
kereskedésének felső szobájában gyűlést tartott 20 nő számára, és megszervezte a
Nauvooi Női Segítőegyletet. Emma Smith lett kiválasztva a szervezet elnökének,
mely beteljesítette az őt „kiválasztott hölgy”-nek nevező kinyilatkoztatást (T&Sz
25:3). A Próféta később azt mondta, hogy a szervezet célja „hogy segítsen a
szegényeken” és „hogy lelkeket szabadítson meg” (Az egyház elnökeinek tanításai:
Joseph Smith [2007]. 476.).
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Busath.com

1842. április 28-án a Próféta újra találkozott a nőtestvérekkel. Elmondta nekik,
hogy a papság rendjén keresztül utasításokat fognak kapni, majd ezt a kijelentést
tette: „Most pedig elfordítom számotokra a kulcsot Isten nevében, ujjongani fog ez
az egylet, és tudás és intelligencia árad majd le mostantól fogva” (Tanítások: Joseph
Smith. 474.).

Rámutathatsz, hogy a régi segítőegyleti gyűlések napirendjei elolvashatók itt:
josephsmithpapers.org/paperSummary/Nauvoo-relief-society-minute-book.

• Hogyan tágította ki a Prófétának a Segítőegylet lehetőségeit illető jövőképe
Sarah Kimball eredeti javaslatát?

• Szerintetek mit jelent Joseph Smith próféta ezen kijelentése: „Most pedig
elfordítom számotokra a kulcsot Isten nevében”? (A Segítőegyletet papsági
kulcsokkal rendelkező személyek szervezték meg, a papság irányítása alatt.)

Tedd ki a Segítőegylet céljáról szóló következő idézeteket a Segítőegylet általános
elnökeként szolgált Zina D. H. Young (1821–1901) nőtestvértől és Julie B. Beck
nőtestvértől, és kérj meg három tanulót, hogy olvassa fel ezeket. Az osztály kövesse
a szöveget, és gondolják át, mit tanítanak ezek az idézetek a Segítőegylet céljairól.

„A Segítőegyletet… először Joseph Smith próféta szervezte meg, majdnem fél
évszázaddal ezelőtt, a szent papság mintájára, annak irányítása alatt, hogy fizikai
áldásokban részesítse a szegényeket és a szűkölködőket; hogy buzdítsa a
gyengéket, hogy visszafogja a tévúton járókat, és jobban ki tudjon fejlődni és
utat találjon magának a nőkben lévő együttérzés, vagyis jóindulat, mely
lehetőséget ad nekik arra, hogy lelki erőre tegyenek szert, és még több mindent

elvégezzenek az emberiség családjáért végzett szabadítás munkájában” (Zina D. H. Young, “First
General Conference of the Relief Society,” Woman’s Exponent, Apr. 15, 1889, 172).

„Joseph Smith próféta határozta meg a Segítőegylet célját, és …oktatta a
nőtestvéreket céljukat illetően. […] Olyan szervezet a miénk, amelyet ma is
próféták, látnokok és kinyilatkoztatók vezetnek” (Julie B. Beck: A Segítőegylet:
egy szent munka. Liahóna, 2009. nov. 110–111.).

„Az Úr prófétái nemcsak az eldereket és a főpapokat tanították céljaikról és
kötelességeikről, hanem azt is elmondták, mit látnak a Segítőegylet
nőtestvéreiben. Tanácsaikból nyilvánvalóak a Segítőegylet céljai: a hit és a

személyes igazlelkűség növelése, a családok és otthonok megerősítése, valamint a szükséget
látók felkutatása és megsegítése. Hit, család és segítségnyújtás – ez a három egyszerű szó fejezi
ki legjobban a próféták látomását az egyházban lévő nőtestvérekről” (Julie B. Beck: Próféták
látomása a Segítőegyletről: hit, család, segítségnyújtás. Liahóna, 2012. máj. 83.).

• Milyen szempontból áldják meg az egyház egészét a Segítőegylet céljai? (A
tanulók fogalmazzák meg a következő igazságot: A Segítőegylet igyekszik
növelni a hitet és a személyes igazlelkűséget, megerősíteni a családokat és
az otthonokat, valamint megkeresni a rászorulókat és segíteni nekik. Az
egész egyházra áldást hoz, ahogy a nők megvalósítják ezeket a célokat.)

• Láttátok-e már a Segítőegyletet céljai megvalósítása közben? Mikor?
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Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Joseph Smith próféta kijelentette: »Az egyház nem volt tökéletesen megszervezve mindaddig,
míg a nők szervezete így létre nem jött« [Tanítások: Joseph Smith. 474.]. […]

Joseph Smith mellett más utolsó napi próféták is bizonyságot tettek arról, hogy a Segítőegylet
megszervezése a visszaállítás sugalmazott része volt, mely által az egyház asszonyait egyházi
pozíciókba hívják el, hogy szolgálják egymást, és megáldják az egész egyházat. Joseph F. Smith
elnök… ezt mondta: »Ez Isten által fenségesen megalkotott, fenségesen felhatalmazott, a nők és
a férfiak lelkének [megszabadításáért] fenségesen elrendelt szervezet« [Az egyház elnökeinek
tanításai: Joseph F. Smith (1999). 184.]” (Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet története
és munkássága [2011]. 7.).

• Mit tanít ez az idézet, milyen szerepet játszik a Segítőegylet az evangélium
visszaállításában? (Miközben a tanulók válaszolnak, győződj meg arról, hogy
értik ezt az igazságot, még ha más szavakkal mondják is el: A Segítőegylet
Isten által sugalmazott részét képezi Jézus Krisztus egyháza
visszaállításának. Írd fel ezt az igazságot a táblára.)

• Milyen változást eredményez az életetekben az a tudat, hogy a Segítőegylet
megszervezése része a visszaállításnak?

• Hogyan segít az egyház tökéletes megszervezésében az, ha a nők is kapnak
elhívásokat?

Nők és a papság
Mondd el a tanulóknak, hogy vannak, akik megkérdőjelezik, hogy miért nem kerül
sor nők elrendelésére papsági hivatalokba. Hangsúlyozd ki, hogy bár nem tudjuk,
miért nem kerül sor nők elrendelésére papsági hivatalokba, azt tudjuk, hogy a nők
az egyházi elhívásaikban és otthon is részt vesznek a papságban.

Minden tanulónak adj egy példányt a következő idézetből Dallin H. Oaks
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy

olvassa fel. Kérd meg tanulókat, hogy nézzék meg, milyen módokon
gyakorolhatnak nők papsági felhatalmazást:

Nők és a papság
Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta:

„A Segítőegylethez intézett egyik beszédében Joseph Fielding Smith elnök,
aki akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke volt, ezt mondta: »Bár a
nőtestvérek nem kapták meg a papságot – az nem lett rájuk ruházva –, ez
nem jelenti azt, hogy az Úr nem adott nekik felhatalmazást… Mindenki
kaphat felhatalmazást, legyen akár férfitestvér, akár nőtestvér, hogy
megtegyen bizonyos dolgokat az egyházban, amelyek kötelező érvényűek

és teljes mértékben szükségesek a szabadulásunkhoz, mint például az a munka, amelyet
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nőtestvéreink az Úr házában végeznek. Felhatalmazást kaptak arra, hogy nagyszerű és
csodálatos dolgokat tegyenek, az Úr előtt szent dolgokat, melyek éppúgy teljességgel
kötelező érvényűek, mint a papságviselő férfiak által adott áldások« [‘Relief Society—An
Aid to the Priesthood,’ Relief Society Magazine, Jan. 1959, 4].

Abban a figyelemre méltó beszédben Smith elnök újból és újból elmondta, hogy a nőknek
is adatott felhatalmazás. A nőknek ezt mondta: »Felhatalmazás által szólhattok, mert az Úr
felhatalmazást helyezett rátok.« Azt is mondta, hogy a Segítőegylet »hatalmat és
felhatalmazást [kapott] rengeteg dolog megtételére. Az általuk végzett munkát isteni
felhatalmazás által végzik.« Természetesen a nők és férfiak által végzett egyházi munkát,
legyen az a templomban vagy az egyházközségekben, illetve gyülekezetekben, azok
irányítása alatt végzik, akik papsági kulcsokat birtokolnak. Smith elnök a Segítőegylet
vonatkozásában a következőket magyarázta el: »[Az Úr] megadta nekik ezt a nagyszerű
szervezetet, ahol felhatalmazásuk van az egyházközségek püspökeinek irányítása alatt…
szolgálni, gondoskodva népünk lelki és fizikai szükségleteiről egyaránt« [‘Relief
Society—An Aid to the Priesthood,’ 4–5]. […]

Nem szoktuk meg, hogy a nőkről úgy beszéljünk, mint akik a papság felhatalmazásával
rendelkeznek az egyházi elhívásaikban – de mégis, milyen más felhatalmazás lehetne ez?
Amikor egy nőt – akár fiatalt, akár időset – elválasztanak teljes idejű misszionáriusként az
evangélium prédikálására, akkor papsági felhatalmazást kap egy papsági feladat
ellátására. Ugyanez érvényes akkor is, amikor egy papsági kulcsokat birtokló személy
irányítása alatt elválasztanak egy nőt, hogy valamelyik egyházi szervezetben hivatalt
töltsön be vagy tanítson. Bárki működjön is egy olyan hivatalban vagy elhívásban, amelyet
egy papsági kulcsokat birtokló személytől kapott, maga is a papsági felhatalmazást
használja a kijelölt feladatai ellátása közben” (A papság kulcsai és felhatalmazása.
Liahóna, 2014. máj. 50–51.).

• Milyen igazságokat tudtok meg Oaks eldertől a nők szerepköreiről és
feladatairól az egyházban? (Miközben a tanulók válaszolnak, győződj meg
arról, hogy értik ezt az igazságot: Amikor a nők egyházi szolgálatra
választatnak el, papsági felhatalmazást kapnak feladataik elvégzésére.)

Hogy a tanulók jobban megértsék az osztályban megbeszélt igazságokat és
mélyebb érzéseik legyenek ezekről, oszd párokra az osztályt, és kérd meg őket a
következő kérdés megbeszélésére:

• Hogyan javíthatunk azon, amit az egyházban a nőkről mondunk, hogy az
tükrözze az általuk elvégzett dolgok valódi jelentőségét?

Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljenek arra vonatkozó érzéseikről, hogy milyen
hatást fejtenek ki és milyen munkát végeznek a nők tanítványokként az Úr
királyságában. Buzdítsd a tanulókat, hogy cselekedjenek annak megfelelően, amit
az óra alatt éreztek, és gondolják át, milyen fontos az életükben a Segítőegylet.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 25.
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• Julie B. Beck: Próféták látomása a Segítőegyletről: hit, család, segítségnyújtás.
Liahóna, 2012. máj. 83–85.
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19. LECKE

Az örökkévaló házasság és
család tana

Bevezetés
Jézus Krisztus evangéliuma hangsúlyozza azt a tant, hogy a
házasságot és a családot Isten rendelte el. Joseph Smith
próféta azt tanította, hogy házaspárok a feltámadás után is
férj és feleség maradhatnak. Az Úrtól kapott kinyilatkoztatás
kifejti, hogy a felmagasztosulás elnyeréséhez szükség van „a

házasság új és örök szövetségé[re]” (T&Sz 131:2). Ez a lecke
egyértelművé fogja tenni a tanulók számára azt, hogy a
házasság akkor tarthat az örökkévalóságon át, ha olyan
valaki pecsételi meg, aki papsági kulcsokkal rendelkezik,
majd pedig a házastársak igazlelkűen élnek.

Háttérolvasmányok
• Russell M. Nelson: A celesztiális házasság. Liahóna, 2008. nov. 92–95.

• David A. Bednar, “Marriage Is Essential to His Eternal Plan,” Ensign, June
2006, 82–87.

• Joshua J. Perkey, “Why Temple Marriage?” New Era, Aug. 2013, 30–32.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 49:15–17; 131:1–4
A házasság új és örök szövetsége
Megjegyzés: E lecke tanítása során legyél tekintettel arra, hogy a tanulóid között
lehetnek olyanok, akiknek nem könnyű otthon az életük, illetve a házassággal és a
gyermekvállalással kapcsolatban részük volt már szívfájdalomban. A leckére
készülve és annak tanítása során vedd figyelembe ezeknek a tanulóknak a
szükségleteit!

Mondd el a tanulóknak, hogy Leman Copley 1831-ben, az Ohio állambeli
Kirtlandben csatlakozott az egyházhoz. Korábban a United Society of Believers in
Christ’s Second Appearing [Krisztus Második Eljövetelében/Megjelenésében Hívők
Egyesült Társasága] tagja volt, akiket a köznyelv azért nevez shakereknek, mert a
hódolatuk részeként éneklés, tánc és zenére tapsolás közben rázták magukat (és a
ráz ige angol megfelelője a shake). Leman Copley hitt ugyan az evangéliumban, de
ugyanakkor néhány shaker tanításban is megmaradt a hite. Felkereste Joseph
Smitht, és e látogatás eredményeként az Úr 1831. május 7-én megadta Josephnek a
most a Tan és a szövetségek 49-ként ismert kinyilatkoztatást. (A Tan és a
szövetségek korábbi kiadásaiban található szakaszfejlécek ennek a
kinyilatkoztatásnak az elnyerését 1831 márciusára teszik. A történészek nemrég
fedezték fel, hogy a pontos dátum 1831. május 7. volt.)

A shakerek elutasították a házasságot, és a teljes mértékű önmegtartóztatásban (a
nemi kapcsolatoktól való tartózkodásban) hittek. Az Úr a kinyilatkoztatásban
helyreigazította ezt a hamis tant, és megparancsolta Leman Copley-nek és
másoknak, hogy prédikálják az evangéliumot a shakereknek.
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Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
49:15–17-et, és keressék ki, mit mondott az Úr a házasság és a család fontosságáról.
Kérdezd meg:

• E versek szerint mit tanít az Úr a házasságról? (A tanulók fogalmazzák meg a
következő tant: A férfi és a nő közötti házasságot Isten rendelte el.)

• Szerintetek mit jelent az, hogy a házasságot Isten rendelte el, „hogy a föld
megfelelhessen teremtése céljának”? (A tanulók válaszai között szerepeljenek a
következő igazságok: Parancsba lett adva, hogy a férjnek és feleségnek
legyenek gyermekeik. A föld megteremtésére azért került sor, hogy olyan
helyet biztosítson, ahol Isten gyermekei családokként élhetnek.)

• Hogyan segít nekünk az ezekben a versekben tanított igazságok megértése
elmagyarázni az egyház házasságra vonatkozó tanításait?

Mondd el, hogy évekkel később jelentős mértékben gyarapodott az, amit a szentek
az örökkévaló házasság tanának fontosságáról tudtak. 1843. május 16-án Joseph
Smith az Illinois állambeli Ramusba ment. Benjamin és Melissa Johnson
otthonában szállt meg a Próféta, és tanította őket az örökkévaló házasságról. A
Próféta Ramusban elmondott tanításainak egy részét feljegyzi a Tan és a
szövetségek 131. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek
131:1–4-et, majd kérdezd meg:

• Mit kell megtennünk azért, hogy elnyerjük a celesztiális királyság legmagasabb
fokozatát? (A tanulók fogalmazzák meg a következő tant: A celesztiális
királyság legmagasabb fokozatának elnyeréséhez be kell lépnünk a
házasság új és örök szövetségébe. Magyarázd el, hogy az új szó ebben a
szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy ez a szövetség újonnan lett visszaállítva a
mi adományozási korszakunkban; az örökkévaló kifejezés pedig azt jelenti, hogy
ez a szövetség mindig is létezett és az egész örökkévalóságon át kitart.
Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezeket a meghatározásokat a szentírásuk
margójára.)

• Napjainkban hogyan lép be egy férfi és nő a házasság ezen új és örök
szövetségébe?

Hangsúlyozd ki, hogy a férfiak és a nők csakis a szent templomok falain belül
léphetnek be a házasság új és örök szövetségébe. Ha valaki a templomon kívül köt
házasságot, akkor hiába szerepel a házassági fogadalmában „az időre és az
örökkévalóságra” kifejezés, Isten az örökkévalóságban nem ismeri el ezeket a
házasságkötéseket.

Tedd ki a következő idézetet Russell M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. Buzdítsd a tanulókat, hogy
nézzék meg, mit tanított Nelson elder, miért olyan fontos az örökkévaló házasság:
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„A házasság témája vita tárgyát jelenti világszerte mindenütt, ahol létezik a
házastársi életnek valamiféle rendje. A célom azzal, hogy ma erről a témáról
szólok az, hogy az Úr apostolaként kijelentsem, hogy a férfi és nő közötti
házasság szent, és azt Isten rendelte el. Emellett kihangsúlyozom a templomi
házasság értékét is. Ez a legmagasabb fokú és legmaradandóbb házasság, melyet
Teremtőnk nyújthat gyermekeinek.

Míg a szabadulás egyéni ügy, a felmagasztosulás családi ügy. […]

Ahhoz, hogy az örök élet jogát elnyerjük, örökkévaló szövetséget kell kötnünk Mennyei
Atyánkkal [lásd T&Sz 132:19], ami azt jelenti, hogy a templomi házasság nemcsak a férfi és a nő
között jön létre – az szövetséget jelent Istennel is [lásd Máté 19:6]” (A celesztiális házasság.
Liahóna, 2008. nov. 92–93.).

• Szerintetek mit jelent ez a kijelentés: „Míg a szabadulás egyéni ügy, a
felmagasztosulás családi ügy”?

• Mit jelent az örökkévaló házasságban szövetséget kötni „Istennel is”?
Szerintetek miért fontos a házasságban az Istennel kötött szövetség? (Csak a
házasságban fordul elő az, hogy valaki egy másik emberrel, valamint Istennel is
szövetséget köt. Minden más evangéliumi szövetség csak az adott személy és
Isten között köttetik.)

• Hogyan erősítheti meg az örökkévaló házasság és család visszaállított tana az
ember arra irányuló vágyát, hogy szerető és tartós házasságot hozzon létre?

Parley P. Pratt elder (1807–1857) a Tizenkét Apostol Kvórumából elmondta, rá
milyen hatást gyakorolt ennek a visszaállított tannak az ismerete. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel ezt:

„[Joseph Smithtől] tanultam meg, hogy szeretett feleségemet hozzám köthetik az
időre és az örökkévalóságra… Tőle tanultam meg, hogy ápolhatjuk ezeket a
vonzalmakat és hogy növekedhetünk és gyarapodhatunk azokban az
örökkévalóságig, míg vég nélküli egységünk eredménye a mennyek csillagainak
vagy a tengerpart homokszemcséinek száma szerinti utódok lesznek. […] Én
szerettem azelőtt, de nem tudtam, miért. Most azonban tisztán – magasztos,

emelkedett érzés hevességével szerettem” (Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr.
[1938], 297–98).

Mielőtt továbbhaladnátok a leckével, bölcs lehet röviden megbeszélni a
következőket:

„Egyes egyháztagok önhibájukon kívül egyedülállók maradnak, noha szeretnének megházasodni.
Ha ebben a helyzetben vagy, biztos lehetsz abban, hogy »a kik Istent szeretik, minden javokra
van« (Rómabeliek 8:28). Ha érdemes maradsz, egy napon, ebben vagy a következő életben
megadatik majd neked egy örökkévaló családi kapcsolat áldása” (Hűek a hithez: Evangéliumi
értelmező szótár [2004]. 77.).
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Tan és a szövetségek 132:1–21
A celesztiális házasság nélkülözhetetlen a felmagasztosuláshoz
Mondd el, hogy körülbelül két hónappal azután, hogy Joseph Smith elmondta a
Tan és a szövetségek 131-ben feljegyzett tanításokat, lediktálta azt a
kinyilatkoztatást, melyet most a Tan és a szövetségek 132-ként ismerünk. Kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 132 szakaszfejlécét. Magyarázd
el, hogy a többnejűség gyakorlásáról a következő leckében lesz szó. Kérj meg egy
másik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 132:3–6-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressenek olyan szavakat és kifejezéseket, melyek jelzik a
házasság új és örök szövetségébe történő belépés fontosságát. Beszéljétek meg a
következő kérdéseket:

• Milyen szavak és kifejezések jelzik ezekben a versekben az örökkévaló házasság
fontosságát?

• Milyen következményekkel jár ennek a tannak az elutasítása?
(Elmagyarázhatod, hogy a kárhozottak szó azt jelenti, hogy az illető megrekedt
az örök fejlődésében.)

Megjegyzés: Szánj egy kis időt arra, hogy a tanulók figyelmét felhívod egy fontos
szentírás-tanulmányozási készségre, melyet az imént használtak a Tan és a
szövetségek 132:3–6-nál, és ez a kulcsfontosságú szavak és kifejezések észrevétele.
A szentírások tanulmányozása közben fontos észrevenni és megérteni a szavakat és
a kifejezéseket. A 3–6. versekben a következő kifejezéseket fontos érteni:
„befogadja és engedelmeskedjen”, „engedelmeskedniük kell”, „ha nem maradtok
meg ebben a szövetségben, akkor kárhozottak vagytok”, „senki nem utasíthatja
el”, „meg kell maradniuk”. E kifejezések némelyike a szentírásokban fellelhető
fogalmak közötti összeköttetéseket is példáz. Az összeköttetések fogalmak közötti
kapcsolatot jelenítenek meg. A 3. vers például összeköti a felkészülés, a befogadás
és az engedelmesség fogalmakat.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
132:7–8-at, és nézzék meg, milyen feltételei vannak az Úr azt lehetővé tevő
törvényének, hogy a férj és a feleség ezen élet után is házaspárként éljen.

• E versek szerint milyen feltételek teljesülése szükséges ahhoz, hogy a házasság
örökké tartson? (Miközben a tanulók válaszolnak, írd fel a táblára a következő
igazságot: Amikor egy szövetséget a megfelelő papsági felhatalmazással
kötnek meg és megpecsételi azt az ígéret Szent Lelke, akkor örökké tart.)

Mondd el a következő meghatározást az ígéret Szent Lelkéről: „A Szentlélek az
ígéret Szent Lelke (Csel. 2:33). Megerősíti, hogy az emberek igazlelkű tetteit,
szertartásait és szövetségeit elfogadja Isten. Az ígéret Szent Lelke tanúbizonyságot
tesz az Atyának arról, hogy megfelelőképpen történt a szabadító szertartások
elvégzése, és hogy betartásra kerültek az azokhoz kapcsolódó szövetségek” (Kalauz
a szentírásokhoz: az ígéret Szent Lelke; scriptures.lds.org).

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni e tantételt, kiteheted a következő
idézetet Bruce R. McConkie eldertől (1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„Megpecsételni annyit tesz, mint szentesíteni, igazolni vagy jóváhagyni. Az a
cselekedet tehát, melyet megpecsétel az ígéret Szent Lelke, olyan cselekedet,
melyet szentesít a Szentlélek, melyet jóváhagy az Úr; és aki magára vette ezt a
kötelezettséget, azt a Lélek igazolja abban, amit tett. A jóváhagyás megszentelő
pecsétje csak akkor kerül fel az adott cselekedetre, ha a szerződő felek személyes
igazlelkűségük miatt érdemesek az isteni jóváhagyás elnyerésére” (Mormon

Doctrine, 2nd ed. [1966], 361–62).

Az Úr tovább részletezte az örökkévaló házasság elengedhetetlen feltételeit és
áldásait, amint azt a Tan és a szövetségek 132:19–21 feljegyzi. E versek
tanulmányozásához oszd párokra a tanulókat, és kérd meg őket két felsorolás
elkészítésére: (1) annak feltételei, hogy a házasság örökkévaló legyen, és (2) milyen
áldások érkeznek e feltételek teljesülésekor. Ha végeztek, a felsorolások ezeket is
tartalmazhatják:

Annak feltételei, hogy a házasság örökkévaló legyen
A házasságnak az Úr törvénye és „az új és örök szövetség által” kell köttetnie.

A házasságot meg kell pecsételnie az ígéret Szent Lelkének.

A házasságkötést olyasvalakinek kell elvégeznie, aki rendelkezik a papság
kulcsaival.

A házaspárnak meg kell maradnia Isten szövetségében.

Milyen áldások érkeznek
A házaspár előjön az első feltámadáskor.

A házaspár trónokat, királyságokat, fejedelemségeket, hatalmakat,
birodalmakat, minden magasságot és mélységet fog örökölni.

A házasság teljes mértékben érvényben lesz a fizikai halál után.

A házaspár elhalad az angyalok mellett.

A házaspár felmagasztaltatik, és minden dologban dicsőségük lesz.

A házaspár magjainak „folytatása lesz örökkön örökké” (családjuk és
leszármazottaik az egész örökkévalóságon át folytatódik; örök
gyarapodásuk lesz).

A házaspárból istenek lesznek, és nem lesz végük.

A házaspár mindenek felett lesz, és minden dolog alájuk lesz rendelve.

Beszéljétek meg a következő kérdéseket, hogy segíts a tanulóknak még jobban
megérteni az örökkévaló házassághoz kapcsolódó szükséges feltételeket és
megígért áldásokat:

• Szerintetek mit jelent megmaradni a házassági szövetségben?
(Elmagyarázhatod, hogy a megmarad szó itt benne maradásra, folytatásra utal,
illetve szövetség szerinti életet is jelent.)
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• Miért nem elegendő önmagában az örökkévaló házassághoz az, ha valakiket
egymáshoz pecsételnek a templomban?

• Milyen gondolatok és érzések vannak bennetek, amikor belegondoltok, mi
mindent ígér nektek Mennyei Atyánk?

Tedd ki a következő idézetet Russell M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„A celesztiális házasság kulcsfontosságú része az örök életre való felkészülésnek.
Ehhez az kell, hogy a megfelelő emberrel, a megfelelő helyen, a megfelelő
felhatalmazás által lépjünk házasságra, és hogy hűségesen engedelmeskedjünk
ennek a szent szövetségnek. Így lesz biztos Isten celesztiális királyságában való
felmagasztosulásunk” (A celesztiális házasság. Liahóna, 2008. nov. 94.).

• Hogyan magyaráznátok el valakinek, aki nem egyháztag, annak fontosságát,
hogy „a megfelelő helyen, a megfelelő felhatalmazás által lépjünk házasságra”?

• Az örökkévaló házasság és család tanának fontosságára való tekintettel mit
tehettek meg már most azért, hogy felkészüljetek egy örökkévaló házasságra és
erős kapcsolatok kiépítésére?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit kell esetleg megváltoztatniuk az
életükben azért, hogy jobban felkészüljenek a templomi pecsételésre, illetve
betartsák az ezzel a pecsételéssel kapcsolatos szövetségeket. Tégy bizonyságot arról,
hogy az örökkévaló házasság törekvése megéri az áldozathozatalt és az
erőfeszítéseinket.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 49:15–17; 131:1–4; 132:1–24.

• Russell M. Nelson: A celesztiális házasság. Liahóna, 2008. nov. 92–95.
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20. LECKE

Többnejűség
Bevezetés
Az egy férfi és egy nő közötti házasság Isten törvénye, kivéve
ha Ő másképp parancsolja (lásd Jákób 2:27–30). Joseph
Smith próféta parancsot kapott a többnejűség gyakorlatának
visszaállítására, és ez bő fél évszázadig volt jelen az
egyházban, mígnem Wilford Woodruff elnök a gyakorlat

beszüntetésére vonatkozó sugalmazást kapott az Úrtól. A
többnejűség a hit jelentős próbája volt Joseph Smith és azok
számára, akik gyakorolták. A tanulók hitet gyakorolva
megtudhatják, hogy a többnejűség gyakorlata az utolsó
napokban része volt minden dolog visszaállításának.

Háttérolvasmányok
• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,”

[Többnejűség Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában] Gospel
Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

• “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” [Többnejű házasság Kirtlandben és
Nauvooban] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

• “Plural Marriage and Families in Early Utah,” [Többnejű házasság és családok
annak idején Utahban] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage,” [A manifesztum és a
többnejűség vége] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

Megjegyzés: A Gospel Topics [Evangéliumi témák] alatti bejegyzések sokkal több
anyagot tartalmaznak annál, mint amit a rendelkezésre álló időben meg tudsz
tanítani. Ezt tartsd szem előtt az órára való felkészülésed és a tanítás során.

Javaslatok a tanításhoz
Jákób 2:27–30; Tan és a szövetségek 132:1–2, 34–48, 54, 63
Az Úr kinyilatkoztatta a többnejűség gyakorlatát
Mondd el, hogy mialatt Joseph Smith 1831-ben az Ószövetség sugalmazott
fordításán dolgozott, melyet Joseph Smith fordításként ismerünk, olvasott olyan ősi
prófétákról, akik többnejűséget gyakoroltak (ezt poligámiának is hívják). Ezen
próféták közé tartozott Ábrahám, Jákób, Mózes és Dávid is. Joseph Smith
tanulmányozta a szentírásokat és elmélkedett felőlük, hogy megtudja, miért voltak
igazolva ezek a próféták ezen gyakorlat vonatkozásában (lásd T&Sz 132:1–2). Az
Úr egy kinyilatkoztatásban nyilatkoztatta ki a válaszokat kérdéseire, és ezt most a
Tan és a szövetségek 132-ként ismerjük. Bár a kinyilatkoztatás dátuma 1843. július
12., Joseph Smith valószínűleg már régebben is, akár 1831-től kezdve kaphatott
kinyilatkoztatásokat az ebben a szakaszban feljegyzett tantételekről.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
132:34–36-ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, miért kezdte el
Ábrahám és Sára a többnejűség gyakorlását.

• A 34. vers szerint miért adott Sára másik feleséget Ábrahámnak? Mit tanít ez
nekünk a többnejű házasság gyakorlatáról? (Miközben a tanulók válaszolnak,
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írd fel a táblára a következő tantételt: A többnejűség csak akkor jóváhagyott
gyakorlat, ha az Úr ad rá parancsot.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Jákób 2:27, 30-at. Hangsúlyozd ki a
következő tantételt: Isten normája az egy férfi és egy nő közötti házasság,
kivéve ha Ő másképp parancsolja. Mutass rá, hogy ezek a versek az Úr egyik
indokát is tartalmazzák a többnejűség gyakorlására: az Úr a hűséges szülőkhöz
született gyermekek számának növelése által magot akar nevelni magának (lásd
még T&Sz 132:63).

Magyarázd el, hogy amint azt a Tan és a szövetségek 132:37–43 feljegyzi, az Úr
kinyilatkoztatta Joseph Smithnek, hogy ha népe azért gyakorol többnejűséget, mert
ennek megtételét Ő parancsolta meg nekik, akkor nem követik el a házasságtörés
bűnét. Viszont aki úgy gyakorol többnejűséget, hogy arra prófétáján keresztül nem
kap parancsot az Úrtól, az házasságtörést követ el. Hívd fel a tanulók figyelmét
arra, hogy az elpusztul kifejezés különböző megfogalmazásai a 41. és az 54. versben
azt jelentik, hogy a szent szövetségeiket, többek között házassági szövetségüket
megszegő emberek elválasztatnak Istentől és az Ő szövetséges népétől (lásd még
ApCsel. 3:22–23; 1 Nefi 22:20).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
132:40-et, és nézzék meg, még milyen indokot nevezett meg az Úr a többnejűség
gyakorlására.

• A 40. vers szerint mit szándékozott tenni az Úr az utolsó adományozási
korszakban? (Minden dolgot visszaállítani.)

Magyarázd el, hogy a „minden dolgot” kifejezés az evangélium azon törvényeire és
szertartásaira vonatkozik, melyeket a korábbi adományozási korszakokban
nyilatkoztattak ki. Írd fel a táblára a következő igazságot: Az a parancsolat,
miszerint az emberek éljenek a többnejűség törvénye szerint az utolsó
napokban, része volt minden dolog visszaállításának. (lásd még ApCsel.
3:20–21).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 132:45, 48-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mi tette lehetővé Joseph Smith
számára azt, hogy részt vegyen minden dolog visszaállításának véghezvitelében.
Segíts a tanulóknak, hogy értsék a következő tantételt: A többnejűség kizárólag
az egyház elnökének adott papsági kulcsokkal engedélyezhető.

Adj minden tanulónak egy példányt a lecke végén található kiosztandó
anyagból. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az első részt, melynek

címe: Többnejűség.

• Hogyan segít nektek jobban érteni a többnejűség korábbi gyakorlatát az
egyházban annak tudata, hogy ez Joseph Smith prófétán keresztül érkező
kinyilatkoztatás által adatott?

A többnejűség gyakorlata a hit próbája volt
Kérd meg az osztály egyik felét, hogy olvassák el magukban a kiosztott anyagnak
azt a részét, melynek címe: Nehéz parancsolat. Az osztály másik fele olvassa el azt
a részt, melynek címe: A hit próbája. Azután beszéljétek meg a következő
kérdéseket:
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• Mi indokolhatta azt, hogy Joseph Smith próféta és mások tétováztak a többnejű
házasság gyakorlatának alkalmazásában?

• Milyen élményekben volt részük Joseph Smithnek, Lucy Walkernek és
másoknak, melyek végül segítettek nekik nagy nehézségek legyőzésében, hogy
elfogadják a többnejűség törvényét és a szerint éljenek?

Kérj meg jó néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a kiosztott anyagnak
ezt a részét: Joseph Smith és a többnejűség.

Magyarázd el a tanulóknak, hogy sok mindent nem tudunk a többnejűség korábbi
gyakorlatáról az egyházban. Például a pecsételés kifejezés alatt nem egészen
ugyanazt értették az 1840-es években, amikor a pecsételés gyakorlata még új volt,
és nem teljesen értették a gyakorlat bizonyos vonatkozásait. Mi a pecsételés szó
hallatán automatikusan a házasságra gondolunk, azonban Joseph Smith és a korai
szentek számára a pecsételés szó nem mindig jelentett teljes mértékű házasságot,
vagyis férjként és feleségként való együttélést. A többnejűség gyakorlatának sok
részlete bizalmas maradt, és a történelmi feljegyzések egyszerűen nem válaszolják
meg minden kérdésünket. Buzdítsd a tanulókat, hogy a többnejűség gyakorlatával
kapcsolatos további információkért tanulmányozzák a lecke végén felsorolt tanulói
olvasmányokat.

Emlékeztetheted őket arra, hogy a többnejűség tanulmányozása során tartsák szem
előtt azt a mintát, melyet Joseph Smith próféta követett az evangéliumi tanulása
során. Tanulmányozott, elmélkedett és imádkozott, hogy tudást szerezzen. Azt se
feledjék, hogy sok megbízhatatlan információ található a többnejűségről az
interneten és számos nyomtatott anyagban is. Több szerző is, aki az egyházról és
annak történetéről ír, a szövegkörnyezetből kiemelt információkat vagy
féligazságokat tesz közzé, melyek félrevezetők lehetnek. Ezen írások némelyike
arra irányul, hogy aláássa a hitet.

1. hivatalos nyilatkozat
Az Úr kinyilatkoztatta, hogy az utolsó napi szentek hagyják abba a többnejűség
gyakorlását
Magyarázd el, hogy a szenteknek a későbbi Utah területére érkezése után a
többnejűség gyakorlása általánosabbá vált, majd pedig a kinyilatkoztatás
értelmében felhagytak vele. Kérj meg tanulókat, hogy egymást váltva olvassák fel a
kiosztott anyagnak ezen részeit: Ellenállás a többnejűség vonatkozásában, A
második manifesztum.

• Milyen következményekkel néztek szembe a korai utolsó napi szentek azért,
mert engedelmeskedtek az Úr többnejűség gyakorlására vonatkozó
parancsolatának?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel az 1. hivatalos
nyilatkozat utolsó két bekezdését, valamint az 1. hivatalos nyilatkozat után
található „Részletek Wilford Woodruff elnök három beszédéből a Manifesztumot
illetően” szöveg első és hetedik bekezdését. Azután kérdezd meg:

• Mit tanított Woodruff elnök a szenteknek? (Az általa tanított tantételek között
vannak a következők: Az Úr soha nem fogja megengedni, hogy az egyház
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elnöke tévútra vigye az egyházat. Az Úr az egyház elnökének adott
kinyilatkoztatáson keresztül vezeti az egyházát.)

A következő idézet segítséget nyújthat a többnejűség gyakorlatának beszüntetésére
vonatkozó döntés további magyarázatához:

„George Q. Cannon elnök a következőképp emlékezett vissza a manifesztumot
eredményező kinyilatkoztatási folyamatra: »Az egyház elnökségének is úgy kell
járnia, ahogyan ti jártok« – mondta. »Lépésenként kell haladniuk, ahogyan ti is
lépésenként haladtok. Isten kinyilatkoztatásaira kell hagyatkozniuk, ahogy azok
eljutnak hozzájuk. Nem látják kezdettől fogva a véget, ahogyan az Úr látja.«
»Csak annyit tehetünk – mondta Cannon, az Első Elnökségről beszélve –, hogy

keressük Isten szándékát és akaratát, és amikor ez eljut hozzánk, akkor nem számít, hogy
kapcsolódik-e a korábban bennünk lévő érzésekhez, nekünk nincs más lehetőségünk, meg kell
tennünk azokat a lépéseket, amelyeket Isten megmutat nekünk, és bíznunk kell Őbenne«” (“The
Manifesto and the End of Plural Marriage,” [A manifesztum és a többnejűség vége] Gospel Topics
[Evangéliumi témák], lds.org/topics).

A lecke befejezéseként kérdezd meg a tanulóktól:

• A tanultak alapján mit mondanátok, ha valaki megkérdezné tőletek, hogy az
utolsó napi szentek gyakorolják-e a többnejűséget?

Megoszthatod a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910–2008):

„Ha tagjaink közül bárkiről kiderül, hogy többnejűségben él, azokat az egyház
legszigorúbb kivethető büntetéseként [kizárják]. […] Több, mint egy évszázaddal
ezelőtt Isten világosan kinyilatkoztatta prófétájának, hogy fel kell hagyni a
többnejűséggel, ami azt jelenti, hogy az most Isten törvénye ellen való. Még
azokban az országokban is, ahol polgári vagy vallási törvény engedélyezi a
többnejűséget, azt tanítja az egyház, hogy a házasságnak monogámnak kell

lennie, és nem veszi fel tagjai közé azokat, akik többnejű házasságban élnek” (Mit kérdeznek
rólunk az emberek? Liahóna, 1999. jan. 84.).

A következő bekezdés is hasznos lehet, amikor az egyházban fennálló jelenlegi
gyakorlatról beszélgettek:

„Joseph Smith tanításaival összhangban az egyház megengedi annak a férfinak, akinek elhunyt a
felesége, hogy újraházasodva egy másik nőhöz pecsételjék. Mi több, szertartásokat végezve
értük, az egyháztagok azokat a férfiakat és nőket, akik a földön több házasságot is kötöttek, az
összes olyan házastársukhoz hozzápecsételhetik, akikkel törvényes házasok voltak. Nem tudjuk,
pontosan milyen természetűek lesznek ezek a kapcsolatok a következő életben, és sok családi
kapcsolat csak a következő életben oldódik meg. Az utolsó napi szenteket arra biztatjuk, hogy
bízzanak bölcs Mennyei Atyánkban, aki szereti gyermekeit, és mindent megtesz az ő
fejlődésükért és szabadulásukért” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” [Többnejű
házasság Kirtlandben és Nauvooban] Gospel Topics [Evangéliumi témák], lds.org/topics).
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A lecke befejezése előtt bölcs dolog lehet, ha tájékoztatod a tanulókat arról, hogy
vannak, akik elpártoltak az egyháztól és ma többnejűséget gyakorolnak. Arra
biztatják az embereket, hogy imádkozzanak és gondolkozzanak el rajta, hogy vajon
helyes-e ma a többnejűség gyakorlása. Nem helyes azonban kinyilatkoztatás
elnyerésére számítani olyan valami ellenében, amit az Úr a prófétáin keresztül már
kinyilatkoztatott. És az Úr a prófétáján keresztül kinyilatkoztatta, hogy az
egyházban véget ért a többnejűség gyakorlása. Aki ma a többnejűség gyakorlatát
pártolja, az nem az Úr szolgája.

Oszd meg a bizonyságod Joseph Smith prófétáról. Bizonyságot tehetsz arról, hogy
Istentől kapott kinyilatkoztatásnak engedelmeskedett, ahogyan az ősi próféták:
Ábrahám, Izsák és Jákób is (lásd T&Sz 132:37).

Tanulói olvasmányok
• Jákób 2:27–30; Tan és a szövetségek 132:1–3, 34–48, 54, 63; 1. hivatalos

nyilatkozat.

• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,”
[Többnejűség Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában] Gospel
Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

A többnejűség megértése
Többnejűség

„Az utolsó napi szentek hisznek abban, hogy az egy férfi és egy nő közötti házasság az
Úrnak a házasságra vonatkozó általános törvénye. A bibliai időkben voltak, akiknek az Úr
megparancsolta a többnejűség – az egy férfi és egynél több nő közötti házasság –
gyakorlását. Az 1840-es évek elején az Úr kinyilatkoztatás által parancsot adott Joseph
Smithnek arra, hogy vezesse be a többnejűség gyakorlatát az egyház tagjai között. Az
egyház elnökének irányítása alatt az utolsó napi szentek egy része bő fél évszázadig
gyakorolta a többnejűséget” (“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints,” [Többnejűség Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában] Gospel
Topics [Evangéliumi témák], lds.org/topics).

Nehéz parancsolat
Eliza R. Snow (1804–1887), a Segítőegylet második általános elnöke Joseph Smith prófétához lett
pecsételve. A következő élményét jegyezte fel azzal kapcsolatban, amikor Joseph próféta a
többnejűség tantételét tanította a fivérének, Lorenzo Snow-nak.

„Joseph Próféta kitárta a szívét [Lorenzo Snow-nak], és leírta, milyen keserves lelki próbát
jelentett számára idegenkedő érzéseinek legyőzése, melyek az oktatás és a társadalmi
szokás erejének természetes következményei, a többnejűség bevezetésével kapcsolatban.
Ismerte Isten hangját – tudta, hogy a Mindenható parancsolata az volt számára, hogy
folytassa –, hogy példát mutasson, és bevezesse a celesztiális többnejűséget. Tudta, hogy
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nem csupán a saját előítéleteivel és elfogultságával kell megküzdenie, hanem az egész
keresztény világéval; ám Isten, aki mindenek fölött áll, parancsolatot adott, és Őneki
engedelmeskednie kellett. A Próféta mégis újra és újra habozott és késlekedett, míg Isten
egy angyala elő nem állt kihúzott karddal, és azt nem mondta neki, hogy ha nem lép
tovább és vezeti be a többnejűséget, akkor a papsága elvétetik tőle, neki pedig el kell
vesznie! Ezt a bizonyságát nem csupán a fivéremmel osztotta meg, hanem másokkal is.
Olyan bizonyság ez, amelyet nem lehet megtagadni” (Biography and Family Record of
Lorenzo Snow [1884], 69–70).

A hit próbája
Sokan áldattak meg a tantétel igaz voltáról tanúskodó lelki megerősítéssel azok közül, akik
küszködtek a többnejűség tantételével.

„Helen Mar Kimball szerint Joseph Smith kijelentette, hogy »e tantétel gyakorlása lesz a
legnehezebb megpróbáltatás, mely valaha is próbára fogja tenni a szentek hitét«. Bár ez
volt élete egyik »legkomolyabb« próbatétele, bizonyságot tett arról, hogy ugyanakkor »a
legnagyobb áldások egyike volt«. […]

Lucy Walker visszaemlékezett rá, milyen belső vívódást váltott ki benne az, amikor Joseph
Smith felkérte, hogy legyen a felesége. »Lelkem minden érzése lázadt ellene« – írta.
Azonban számos álmatlan, térdein imában töltött éjszaka után megkönnyebbült, mert a
szobáját »szent hatás« töltötte be, »ragyogó napsütéshez« hasonló. Azt mondta:
»Lelkemet addig nem ismert nyugodt, édes békesség töltötte be«, és »egész lényemet
páratlan boldogság ragadta magával«” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,”
[Többnejű házasság Kirtlandben és Nauvooban] Gospel Topics [Evangéliumi témák],
lds.org/topics).

Joseph Smith és a többnejűség
Joseph Smithhez sok nőt pecsételtek, de a pontos számot nem tudjuk.

„A többnejű házasság gyakorlásának időszakában az utolsó napi szentek különbséget
tettek az időre és az örökkévalóságra, valamint a csak az örökkévalóságra szóló
pecsételések között. Az időre és az örökkévalóságra szóló pecsételések ezen életre
vonatkozóan is tartalmaztak kötelezettségeket és kapcsolatokat, általában a nemi
kapcsolat lehetőségét is beleértve ebbe. A csak az örökkévalóságra szóló pecsételések által
létrejövő kapcsolatok kizárólag a következő életre vonatkoztak.

A Joseph Smithhez pecsételt nők között voltak, akik később arról tanúskodtak, hogy
házasságuk az időre és az örökkévalóságra szólt, mások viszont jelezték, hogy kapcsolatuk
kizárólag az örökkévalóságra vonatkozott.

A Joseph Smithhez pecsételtek életkora legtöbb esetben 20 és 40 év közötti volt a
pecsételés időpontjában. A legidősebb, Fanny Young, 56 éves volt, a legfiatalabb pedig,
Helen Mark Kimball, …több hónappal a 15. születésnapja előtt lett Josephhez pecsételve.
Mai normák szerint nem helyénvaló az ilyen korai házasság, azonban abban a korban ez
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törvényes volt, és voltak olyan nők, akik a tizenéves koruk közepén házasodtak. Helen Mar
Kimball azt mondta pecsételéséről Josephhez, hogy »csak az örökkévalóságra szólt«,
vagyis a kapcsolat nem foglalt magában nemi kapcsolatot. […]

Joseph Smithhez több olyan nőt is hozzápecsételtek, akik már házasok voltak. Sem ezek a
nők, sem Joseph nem árult el sokat ezekről a pecsételésekről, azonban a nők közül többen
is azt mondták, hogy ezek csak az örökkévalóságra szóltak, mások viszont nem hagytak
hátra feljegyzéseket, tehát nem tudjuk, hogy a pecsételés az időre és az örökkévalóságra,
avagy csak az örökkévalóságra vonatkozott.

Ennek a gyakorlatnak több lehetséges magyarázata is van. Ezek a pecsételések lehetőséget
adhattak örök kötelék kialakítására Joseph családja és más családok között az egyházban.
A kötelékek függőlegesen, szülő és gyermek között, valamint vízszintesen, egyik és másik
család között is húzódtak. Ma az ilyen örök kötelékek olyan személyek templomi házassága
révén jönnek létre, akik ahhoz a családhoz is hozzá vannak pecsételve, melybe
beleszülettek, és ez köti egymáshoz a családokat” (“Plural Marriage in Kirtland and
Nauvoo,” [Többnejű házasság Kirtlandben és Nauvooban] Gospel Topics [Evangéliumi
témák], lds.org/topics).

A Próféta halála után még sok olyan nőt pecsételtek hozzá, akiknek a halandóságban nem volt
kapcsolatuk vele.

Ellenállás a többnejűség vonatkozásában
Az Egyesült Államokban sok vallási és politikai vezető ellenezte a többnejű házassági rendszert,
melyet erkölcstelennek és civilizálatlannak tartottak. Az utolsó napi szenteket közbeszédben,
könyvekben, magazinokban és újságokban is gúnyolták. Az Egyesült Államok Kongresszusa olyan
törvényeket hozott, melyek korlátozták az egyháztagok szabadságát és gazdasági szempontból
ártottak az egyháznak azzal, hogy határt szabtak az egyház által birtokolható javaknak. „Ezek a
törvények végül is arra indították a [hatóságokat], hogy fogják el és börtönözzék be azokat a
férfiakat, akiknek egynél több feleségük van, hogy tagadják meg tőlük a szavazás jogát, a magánélet
jogát az otthonaikban és minden egyéb polgári szabadság[jogot]” (Örökségünk: Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza rövid története [1996]. 97.). 1890-re hithű utolsó napi szentek
százai kerültek börtönbe, míg mások rejtőzködtek, hogy ne fogják el és ne börtönözzék be őket. Ilyen
körülmények között sok családot sújtott stressz, bánat, szegénység és éhség.

Bár a világ gúnyolta őket a többnejűség gyakorlásáért, sok hithű utolsó napi szent védte ezt a
gyakorlatot és tett bizonyságot arról, hogy ez Istentől eredő, Joseph Smith próféta által kapott
kinyilatkoztatás.

E nehéz körülmények következtében Wilford Woodruff elnök imádságos lélekkel az Úr útmutatását
kérte a többnejűség gyakorlatával kapcsolatban. 1889-ben Woodruff elnök azt az utasítást adta az
egyházi vezetőknek, hogy többé ne tanítsák a többnejűség tantételét. 1890-re már csak nagyon kevés
többnejű házasságot kötöttek, és ezekre is Woodruff elnök tanácsa ellenére került sor. Voltak
azonban, akik olyan híreket terjesztettek, melyek szerint az egyház még mindig pártolja a többnejűség
gyakorlását. Ezek a hírek további ellenállást szültek az egyház vonatkozásában. 1890
szeptemberében Woodruff elnök egy manifesztumot adott ki, mely most a Tan és a szövetségekben az
1. hivatalos nyilatkozatként ismert.

A második manifesztum
„A manifesztum [az 1. hivatalos nyilatkozat] kijelentette, hogy [Wilford] Woodruffnak szándékában áll
alávetni magát az Amerikai Egyesült Államok törvényeinek. Más országok törvényeiről nem ejtett
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szót. Mexikóban és Kanadában az egyház vezetői az ottani kolóniák létesítése óta végeztek többnejű
házasságkötéseket, és ezek csendben folytatódtak is 1890 októbere után. […] Rendkívüli
körülmények hatására az Amerikai Egyesült Államok területén is sor került 1890 és 1904 között
néhány többnejű házasságkötésre, azonban azt nem tudjuk, hogy ezek megkötése engedélyezett
volt-e az államokon belül” (“The Manifesto and the End of Plural Marriage,” [A manifesztum és a
többnejűség vége] Gospel Topics [Evangéliumi témák], lds.org/topics).

„Az 1904. áprilisi általános konferencián [Joseph F.] Smith elnök kiadott egy erélyes hangú
nyilatkozatot, melyet második manifesztumként ismerünk, és ez kizárással büntethetővé tette az új
többnejű házasságok kötését” (“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,”
[Többnejűség Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában] Gospel Topics [Evangéliumi
témák], lds.org/topics).
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21. LECKE

Joseph Smith prófétai
küldetése

Bevezetés
Joseph Smith vértanúhalálát követően John Taylor elder, aki
ott volt Joseph Smithszel, amikor megölték, a következőképp
emlékezett (talán a szentek közül többekkel egyetemben) a
Prófétára: „Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, –
egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek
megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki valaha is

élt azon” (T&Sz 135:3). Ez a lecke segíteni fog a tanulóknak
észrevenni, hogy mi módon töltött be ősi próféciákat a
Próféta szolgálata. A lecke azt is megvizsgálja, mivel járult
hozzá Joseph Smith Isten minden gyermekének
megszabadításához.

Háttérolvasmányok
• Neil L. Andersen: Joseph Smith. Liahóna, 2014. nov. 28–31.

• Tad R. Callister: Joseph Smith – a visszaállítás prófétája. Liahóna, 2009.
nov. 35–37.

• „T&Sz 135:3. Joseph Smith – egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek
megszabadulásáért e világon, mint bárki más” Doctrine and Covenants Student
Manual (Church Educational System manual, 2001), 349–50.

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 3:1–21
Joseph Smith előre elrendelt küldetése
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy mi jut először eszükbe, ha Joseph Smithre
gondolnak. Kérj meg néhány tanulót, hogy röviden meséljen egy olyan alkalomról,
amikor hálás volt Joseph Smith prófétáért.

Mondd el a tanulóknak, hogy Nefi próféta feljegyzett néhány olyan tanácsot,
melyet Lehi adott fiának, Józsefnek. Ezek a tanácsok 2 Nefi 3-ban találhatóak, és
egy olyan prófécia is van bennük, melyet az egyiptomi József mondott Lehi
családjáról és az utolsó napokról. Lehi valószínűleg a rézlemezek olvasása során
ismerte meg ezeket a próféciákat. 2 Nefi 3-ból megtudjuk, hogy az egyiptomi József
megjövendölte Joseph Smith utolsó napi küldetését. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a 2 Nefi 3:6–9-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
mit mondott az egyiptomi József Joseph Smithről.

• Milyen szavakkal és kifejezésekkel jellemezte az egyiptomi József Joseph
Smitht? (A válaszok között legyen ott, hogy „kiváló látnok”, „naggyá teszem
szememben” és „olyan nagy lesz, mint Mózes.” Javasolhatod a tanulóknak,
hogy jelöljék meg a szentírásukban ezeket a kifejezéseket; a 6–9-es versek mellé
a margóra pedig odaírhatják, hogy Joseph Smith.)
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• Miben hasonlított Joseph Smith Mózesre és az egyiptomi Józsefre? (Lásd még
Joseph Smith fordítás, 1 Mózes 50:24–35 [a Kalauz a szentírásokhoz 227.
oldalán].)

• A 7–8. versek szerint mit látott előre az egyiptomi József Joseph Smith
szolgálatát illetően? (Győződj meg arról, hogy a tanulók értik ezt az igazságot:
Az Úr azért támasztja Joseph Smitht, hogy népe tudomására hozza a
szövetségeit, és végezze az Ő munkáját.)

Kérd meg a tanulókat, hogy párokba rendeződve tanulmányozzák 2 Nefi 3:7, 11–15,
18–21-es verseit. Mindegyik pár sorolja fel, mit mondanak ezek a szentírások, mit
tesz majd Joseph Smith, amivel segít elvégezni az Úr munkáját. Javasolhatod, hogy
a tanulók készítsék el ezt a felsorolást úgy, hogy bejelölik az ezekben a versekben
található fontos szövegrészeket. Elegendő idő eltelte után kérj meg jó néhány párt,
hogy mondják el, mit találtak. (A válaszok tartalmazzák a következőket: az
emberek tudomására hozza a szövetségeket [7. vers]; napvilágra hozza a Mormon
könyvét [13, 18–21. vers]; meggyőzi az embereket a Biblia igaz voltáról [11. vers];
erőssé tétetik [13. vers]; és szabaduláshoz hozza az embereket [15. vers].)

Tedd ki a következő idézetet Brigham Young elnöktől (1801–1877), és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel:

„Az örökkévalóság tanácsaiban már hosszú idővel a föld alapjainak megvetése
előtt kijelentették, hogy ő, Joseph Smith lesz ennek a világnak az utolsó
[adományozási korszakában] az a férfi, aki napvilágra hozza az embereknek Isten
igéjét… Az Úr rajta tartotta a szem[ét], valamint az apján, az apja apján és az
őseiken egészen Ábrahámig visszavezetve, Ábrahámtól pedig az özönvízig, az
özönvíztől Énókig, Énóktól pedig Ádámig. Figyelte ezt a családot és a vér

keringését annak forrásától e férfi születéséig. Előre [elrendelték] az örökkévalóságban, hogy
ezen utolsó [adományozási korszak] felett elnököljön” (Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham
Young [1997]. 96.).

Hogy segíts a tanulóknak átérezni Joseph Smith előre elrendelt küldetésének igaz
és fontos voltát, beszéljétek meg a következő kérdést:

• Miért fontos számotokra annak tudata, hogy Joseph Smith a halandóság előtti
életben előre elrendeltetett és felkészíttetett arra, hogy a visszaállítás
prófétája legyen?

Lásd Tan és a szövetségek 135:3.
„Joseph Smith… – egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek
megszabadulásáért e világon, mint bárki más”
Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit mondanának, hogyan tennének
bizonyságot Joseph Smithről, ha ezt csupán pár mondatban kellene megtenniük.
Magyarázd el, hogy Joseph Smith halála után készült egy olyan írás, mely tiszteletét
teszi Joseph Smith előtt, és ez fennmaradt számunkra a Tan és a szövetségekben.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 135:3 első mondatát,
majd kérdezd meg:
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• Milyen igazságot jelent ki Joseph Smith vonatkozásában ez a mondat? (A
tanulók fogalmazzák meg a következő igazságot: Joseph Smith többet tett az
emberek megszabadulásáért e világon, mint bárki más, egyedül Jézust
kivéve.)

Joseph Smith próféta munkájának és műveinek áttekintéséhez oszd kis csoportokra
a tanulókat. Add ki nekik feladatul, hogy lapozzák át a Tan és a szövetségeket, és
gondoljanak vissza a kurzus során eddig tanult leckékre. Kérd meg őket, hogy
sorolják fel, milyen áldások és tanok visszaállítására került sor Joseph Smith
prófétán keresztül, melyek hozzájárulnak a szabadulásunkhoz. Elegendő idő eltelte
után kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki a felsorolásukból egyvalamit, azt
mondják el a csoportjuknak, azt is megnevezve, hogy milyen hatással van az
életükre és hogyan vezeti őket a szabadulás felé.

A tanulók válaszainak összefoglalásaként tedd ki a következő idézetet Tad R.
Callister eldertől, aki a Hetvenek Elnökségében szolgált. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel, miközben a többiek követik a szöveget:

„Joseph Smith által a szabaduláshoz és a felmagasztosuláshoz szükséges minden
hatalom, kulcs, tanítás és szertartás vissza lett állítva. Nincs más olyan hely a
világon, ahová elmehetnénk, és ugyanezt megkapnánk. Egyetlen másik
egyházban sem található meg. Egyetlen emberi filozófiában, tudományos
értekezésben vagy magányos zarándokútban sem lelhető meg, tűnjenek ezek
bármennyire is intellektuálisnak. A szabadulás csupán egyetlen helyen található

meg, és ezt maga az Úr jelölte ki, amikor azt mondta, hogy ez »az egyetlen igaz és élő egyház…
az egész föld színén« (T&Sz 1:30)” (Joseph Smith – a visszaállítás prófétája. Liahóna, 2009.
nov. 37.).

Adj egy kis időt a tanulóknak, hogy átgondolják, hogyan járult hozzá a saját
szabadításukhoz Joseph Smith szolgálata, majd kérdezd meg:

• Konkrétan miben lenne más az életetek a Joseph Smith próféta által végzett
szolgálat nélkül?

Tan és a szövetségek 122:1–2; Joseph Smith története 1:33
Joseph nevének „jó és rossz híre is lesz minden nemzet” között
Mondd el a tanulóknak, hogy mindazon jó dolog ellenére, amit Joseph Smith
véghezvitt, sok becsmérlője akadt, különösen élete vége felé. Életének ezt a
vetületét is előre látták az ősi próféták (lásd például 3 Nefi 21:10). Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel, mit mondott Moróni Joseph Smithnek azokról, akik ellene
fognak szegülni – ezt a Joseph Smith története 1:33 jegyzi fel. Kérj meg egy másik
tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 122:1–2-t. A következő kérdés
feltevésével segíts a tanulóknak az e versekben található igazság
megfogalmazásában:

• Hogyan foglalnátok össze, mit tudunk meg ebből a két szentírásrészből arról,
hogy miként reagálnak majd az emberek Joseph Smithre? (Miközben a tanulók
elmondják javaslataikat, segíts nekik megérteni a következő igazságot: Bár a
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világban sokan gúny tárgyává teszik Joseph Smitht, az igazlelkűek
keresni fogják a szolgálata által rendelkezésre álló áldásokat.)

• Szerintetek miért van annyi kritikusa és ellensége Joseph Smith prófétának,
annak ellenére, hogy már sok év eltelt a halála óta? (A visszaállítás bizonysága
függ attól, hogy Joseph Smith Isten munkáját elvégző próféta volt-e. A Sátán
tehát továbbra is igyekszik hitelteleníteni Joseph Smitht.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Neil L. Andersen
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Sokan azok közül, akik elvetik a visszaállítás művét, egyszerűen nem hisznek
abban, hogy mennyei lények szólnak a földi emberekhez. Azt mondják, nem
lehetséges, hogy egy angyal aranylemezeket adjon át valakinek, aki azokat Isten
hatalma által lefordítja. Ebből a hitetlenségből indulva aztán gyorsan elvetik
Joseph bizonyságát, sőt néhányan sajnos odáig süllyednek, hogy hiteltelenné
kívánják tenni a próféta életét és személyiségét.

Különösen elszomorít bennünket, amikor valaki, aki egykor tisztelte, elfordul meggyőződésétől,
és becsmérelni kezdi a Prófétát.

»Amikor az egyházat… az azt elhagyók szemével tanulmányozzuk – mondta egyszer Neal A.
Maxwell elder –, az olyan, mintha Júdással beszélgetve igyekeznénk megérteni Jézust. Az
egyházat elhagyók mindig többet árulnak el magukról, mint arról, amitől elfordultak« [“All Hell Is
Moved” (Brigham Young University devotional, Nov. 8, 1977), 3; speeches.byu.edu]. […]

A Joseph Smith prófétával kapcsolatos negatív megjegyzések egyre növekedni fognak, ahogyan a
Szabadító második eljövetele felé haladunk. A féligazságok és a kifinomult megtévesztések nem
fognak eltűnni. Lesznek olyan családtagok és barátok, akiknek a ti segítségetekre lesz szükségük.
Most van itt az idő, …hogy [felkészüljünk] mások megsegítésére, akik az igazságot keresik”
(Joseph Smith. Liahóna, 2014. nov. 28–30.).

Beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Miért hasznos tudatában lenni annak, hogy bár sok év telt el Joseph Smith
halála óta, az egyház ellenségei továbbra is támadják a becsületét?

• Mivel segíthetünk az igazság keresőinek tudni azt, hogy Joseph Smith Isten
prófétája?

Tedd ki a következő idézetet Neil L. Andersen eldertől, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel:

„Az őszinte kérdezőnek látnia kell, hogy a visszaállított evangélium elterjedése az
Úrnak a prófétán keresztül végzett munkájának gyümölcse. […]

Jézus azt mondta:

»Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó
gyümölcsöt. […]

Gyümölcseikről ismeritek meg őket« [Máté 7:18, 20].

E magyarázatok meggyőzőek, ám az őszinte érdeklődő nem hagyatkozhat kizárólag ezekre az
igazság utáni kutatása során.
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Minden hívőnek lelki megerősítésre van szüksége Joseph Smith próféta isteni küldetésével és
jellemével kapcsolatban. Ez minden nemzedékre igaz. A lelki kérdések Istentől származó lelki
válaszokat érdemelnek” (Joseph Smith. Liahóna, 2014. nov. 29–30.).

A következő kérdések feltevésével adj lehetőséget a tanulóknak, hogy bizonyságot
tegyenek Joseph Smith prófétáról:

• Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza mely vetületeiben látjátok
Joseph Smith prófétai küldetésének bizonyítékát?

• Milyen élményekben volt részetek, amelyek hozzájárultak bizonyságotokhoz
Joseph Smith prófétáról?

Befejezésként tedd ki a következő idézeteket Bathsheba W. Smithtől (1822–1910),
aki a Segítőegylet negyedik általános elnökeként szolgált, valamint Brigham
Youngtól (1801–77). Smith nőtestvér és Young elnök is ismerték Josephet a
halandóságban. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel ezeket az idézeteket:

„Amikor hallottam az evangéliumot, rögtön tudtam, hogy igaz; amikor először
olvastam a Mormon könyvét, tudtam, hogy Isten sugalmazására íródott; amikor
először láttam Joseph Smitht, tudtam, hogy az élő Isten prófétájával állok
szemtől szembe, és semmi kétség nem volt bennem a felhatalmazását illetően”
(Bathsheba W. Smith, idézi Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet története
és munkássága [2011]. 36.).

„Legszívesebben halleluját kiáltanék minden alkalommal, amikor arra gondolok,
hogy valaha is ismertem Joseph Smitht, a prófétát, akit az Úr támasztott és
rendelt el, és akinek megadta a kulcsokat és a hatalmat arra, hogy felépítse és
életben tartsa Isten királyságát a földön” (idézi Az egyház elnökeinek tanításai:
Joseph Smith [2007]. 519.).

Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy gondolják át bizonyságukat Joseph Smith
prófétáról, és azt, hogy akár személyesen, akár a közösségi média által hogyan
oszthatnák meg azt másokkal. Buzdítsd őket, hogy nevezzenek meg valakit, akivel
meg szeretnék osztani ezt a bizonyságot, majd cselekedjenek ennek megfelelően.

Tanulói olvasmányok
• 2 Nefi 3:1–21; Tan és a szövetségek 122:1–2; 135:3; Joseph Smith története 1:33.

• Neil L. Andersen: Joseph Smith. Liahóna, 2014. nov. 28–31.
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22. LECKE

Joseph Smith próféta
vértanúsága

Bevezetés
Az egyházon belüli elszakadók és az egyházon kívüli ellenség
miatt következett be Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum
Smith vértanúhalála. Haláluk erős pecséttel látta el
bizonyságukat a Mormon könyvéről, a Tan és a
szövetségekről, valamint Jézus Krisztus visszaállított

evangéliumáról. Joseph Smith próféta életének és
vértanúságának tanulmányozása segíteni fog a tanulóknak
átgondolni, milyen sok áldást adott nekik az Úr az utolsó
napokban evangéliumát visszaállító Joseph Smith próféta
szolgálatán keresztül.

Háttérolvasmányok
• Thomas S. Monson: Joseph Smith próféta – a példával tanító. Liahóna, 2005.

nov. 67–70.

• “The Martyrdom,” chapter 22 in Church History in the Fulness of Times Student
Manual, 2nd ed. (Church Educational System manual, 2003), 273–85.

• A vértanúhalál: a próféta saját vérével pecsételi meg a bizonyságát. 46. fejezet
itt: Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 553–566.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 135:4–5; 136:36–39
Ellenfelei Joseph Smith megölésére törekedtek
Tegyél ki egy képet a Carthage
börtönről. Mondd el a tanulóknak, hogy
1844. június 27-én az Illinois állambeli
Carthage-ben, ebben a börtönben
gyilkolták meg Joseph Smith prófétát és
fivérét, Hyrumot, aki az egyház
pátriárkája volt. Joseph Smith a
halálakor 38 éves volt, Hyrum pedig 44.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Tan és a szövetségek 136:36–39-et,
miközben az osztály követi a szöveget.
Buzdítsd a tanulókat, hogy olvasás közben nézzék meg, hogyan foglalta össze az Úr
Joseph Smith életét és az általa elvégzett munkát. Azután beszéljétek meg a
következő kérdést:

• Hogyan jellemezte az Úr Joseph Smith próféta életét és munkáját? (A tanulók
válaszai között ott lehetnek a következő igazságok: Ebben az evangéliumi
adományozási korszakban Joseph Smith fektette le Isten munkájának az
alapját. Joseph Smith próféta halálakor ártatlan volt, és hűségesen
teljesítette az Istentől kapott küldetését.)
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Hogy segíts a tanulóknak megérteni, milyen hatások vezettek el a Próféta
halálához, mondd el nekik, hogy a szentek Illinois államban mintegy három éven
keresztül viszonylag békében éltek, azonban 1842-re újra ellenállást tapasztaltak.
Az egyház ellenfelei közé tartoztak Illinois azon polgárai, akik féltek a szentek
politikai befolyásától, míg mások Nauvoo gazdasági fejlődését kezdték irigyelni, és
kritikusan szemlélték Nauvoo önkormányzatának és polgárőrségének a hatalmát.
Olyanok is voltak, akik félreértettek bizonyos egyedi mormon tanokat és
szokásokat. Az egyházon belüli elszakadók és az egyházon kívüli ellenség egyesült
erővel támadta a Prófétát és az egyházat.

Adj minden tanulónak egy példányt a lecke végén található kiosztandó
anyagból. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel ezt a részt: Ellenállás a

Prófétával és az egyházzal szemben.

Magyarázd el, hogy a Próféta halálakor érvényben lévő törvények szerint a nyomda
megsemmisítése nem volt törvényellenes. Tedd ki a következő idézetet Dallin H.
Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának az a módosítása, mely
sajtószabadságot garantálva védelmet biztosított a városi és állami szintű
kormányzatok intézkedéseivel szemben, csak 1868-ban lett elfogadva, és csak
1931-ben került érvényesítésre szövetségi törvényként. […] Elődeink tetteit az ő
napjaik, nem a mi napjaink törvényei, parancsolatai és körülményei alapján kell
megítélnünk” (“Joseph, the Man and the Prophet,” Ensign, May 1996, 72).

• Miért fontos szem előtt tartanunk Oaks elder kijelentésének utolsó mondatát,
amikor a korai egyházi vezetők tetteiről van szó? (Rámutathatsz, hogy a
Nauvoo városi tanács tagjainak túlnyomó része egyháztag volt, azonban
választott köztisztviselői minőségükben jártak el, amikor elrendelték a nyomda
megsemmisítését. Az egyház mint szervezet nem lépett fel a nyomda ellen,
azonban a városi tanács igen, méghozzá „a háborgás csillapítása” érdekében [in
History of the Church, 6:432]).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: Joseph és
Hyrum elleni hamis vádak. Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a
szövetségek 135:4-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen
próféciát mondott Joseph Smith Carthage-be menet.

• Bár a halandóságban nincs tökéletes ember, szerintetek mit jelent az, ha
valakinek olyan lelkiismerete van, „amely Isten és valamennyi ember elleni
vétek nélkül való” (T&Sz 135:4)?

Mondd el, hogy amikor Hyrum Smith arra készült, hogy a Carthage börtönbe
menjenek, felolvasta Ether 12:36–38-as verseit, majd behajtotta ott a lapot. Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 135:5-öt, mely idézi ezeket
a verseket Ether könyvéből, az osztály pedig kövesse a szöveget. Kérd meg
tanulókat, hogy gondolják át, miért lehetett ez a szentírásrész jelentőségteljes
Hyrum számára. Javasolhatod, hogy jelöljék meg azokat a kifejezéseket, melyek
lényegesnek tűnnek számukra.
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• Szerintetek Ether könyvének e verseiben konkrétan mely szavak és kifejezések
lehettek jelentőségteljesek Hyrum számára, amikor szembenézett a
bebörtönzéssel és a lehetséges halállal?

• Szerintetek mit jelent ez a kifejezés: „minden ember tudni fogja, hogy véretek
nem piszkította be ruháimat”? (A tanulókkal készíttethetsz keresztutalást az
5. vers, valamint Jákób 1:19 és Móziás 2:27 között, hogy felfedezzék ennek a
kifejezésnek a jelentését. Fontos szentírás-tanulmányozási készség annak
megtanulása, hogy miként készítsünk keresztutalást egy bizonyos szentírás és
más, további meglátásokkal szolgáló szentírások között.)

A tanulók gondolják át, milyen érzés lehetett Joseph és Hyrum számára annak
tudata, hogy képességeik legjavát adva eleget tettek Istentől kapott elhívásaiknak és
kötelességeiknek.

• Mit tanulhatunk Joseph és Hyrum Smith példájából, ami segíthet nekünk eleget
tenni az Istentől kapott feladatainknak?

Tan és a szövetségek 135:1–3, 6–7
Vértanúhalál a Carthage börtönben, és tiszteletadás Joseph Smithnek
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 135 szakaszfejlécét.
(Rámutathatsz arra, hogy a fejlécek szövege a szentírások legújabb kiadásaiban
tükrözik a mostani tudományos kutatások eredményeit.) Kérj meg jó néhány
tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek 135:1–2-t, valamint
a kiosztott anyagnak ezt a részét: Vértanúhalál a Carthage börtönben. Az olvasás
alatt az osztály pedig kövesse a szöveget.

• Mit jelent szerintetek a „megpecsételendő ennek a könyvnek és a Mormon
könyvének a bizonyságát” kifejezés?

Miközben a tanulók elmondják gondolataikat, felírhatod a táblára a következő
meghatározást: A megpecsétel szó valaminek, például bizonyságnak az állandó jellegű
megalapítását, leszögezését jelenti. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a
meghatározást a szentírásukba a 1. vers mellé.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek 135:3,
6–7-et, és nézzék meg, milyen igazságokat tudunk meg Joseph és Hyrum Smith
vértanúságának ezen bejelentéséből.

• Milyen igazságokat tudtatok meg Joseph és Hyrum Smith vértanúságának ezen
bejelentéséből? (A tanulók több igazságot is megfogalmazhatnak, például:
Joseph Smith többet tett az emberek megszabadulásáért e világon, mint
bárki más, egyedül Jézus Krisztust kivéve. A Mormon könyve és a Tan és
a szövetségek a világ megszabadulása érdekében hozatott elő.)

• Mit gondoltok, konkrétan miben lenne más az életetek a Joseph Smith próféta
által végzett szolgálat nélkül?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel azt az idézetet Dallin H. Oaks eldertől, mely
a kiosztott anyagnak ebben a részében található: Tiszteletadás Joseph Smith
prófétának.
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• Miért fontos felismernünk, hogy Joseph Smith közeli ismerősei prófétának,
valamint „becsületes és erényes” embernek tartották őt?

Befejezésül kérdezd meg a tanulóktól, hogy szeretné-e valaki bizonyságát tenni
Joseph Smithről. Buzdítsd a tanulókat, hogy a következő néhány napban
keressenek lehetőséget arra, hogy megosszák bizonyságukat Joseph Smith
prófétáról és arról, hogy milyen szerepet játszott Jézus Krisztus evangéliumának
visszaállításában.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 135:1–7; 136:36–39.

• Thomas S. Monson: Joseph Smith próféta – a példával tanító. Liahóna, 2005.
nov. 67–70.

Joseph Smith próféta vértanúsága
Ellenállás a Prófétával és az egyházzal szemben
1844 júniusára nagyon felfokozódtak az egyház elleni indulatok. Illinois polgárainak egy része arról
beszélt, hogy ki fogják űzni az államból a szenteket, míg mások a Próféta megölésére szervezkedtek.
A Próféta és az egyház ellen összeesküvők között ott voltak az egyház korábbi tagjai, akik elhagyták a
hitüket. 1844. június 7-én William Law, aki korábban az Első Elnökség második tanácsosaként
szolgált, más hitehagyók társaságában kinyomtatta a Nauvoo Expositor [Nauvoo leleplezése]
elnevezésű újság első példányát. Ezek az emberek Joseph Smith és más egyházi vezetők
rágalmazására használták ezt az újságot, hogy a Próféta és az egyház ellen hergeljék a közvéleményt.
A Nauvoo polgármestereként eljáró Joseph Smith és a Nauvoo városi tanács többsége felismerte,
hogy az ingerültséget szító újság a város elleni erőszakra sarkallja majd a csőcseléket. Az újságot
közfelháborítónak ítélték meg, és elrendelték a Nauvoo Expositor nyomdájának megsemmisítését.

Joseph és Hyrum elleni hamis vádak
„A polgármester és a városi közgyűlés lépésének következtében [mely szerint elrendelték a Nauvoo
Expositor megsemmisítését] Illinois hatóságai alaptalanul zendüléssel vádolták meg a prófétát és
bátyját, Hyrumot, illetve más Nauvoo városi tisztviselőket. Illinois kormányzója, Thomas Ford, arra
utasította őket, hogy az Illinois állambeli Carthage-ben, a megyeszékhelyen álljanak bíróság elé, és
védelmet ígért nekik. Joseph tudta, hogy ha Carthage-be megy, élete hatalmas veszélynek lesz kitéve
a csőcselék miatt, akik megfenyegették őt.

Azt gondolván, hogy a csőcselék csak őket akarja, Joseph és Hyrum elhatározták, hogy nyugatra
mennek, hogy mentsék az életüket. Június 23-án átkeltek a Mississippi folyón, de még aznap a
testvérek Nauvooból rátaláltak a prófétára, és közölték vele, hogy a hadsereg beveszi a várost, ha
nem adja fel magát a hatóságoknak Charthage-ben. A próféta beleegyezett, azt remélvén, hogy ezzel
lecsillapítja a kormány tisztviselőit és a csőcseléket is. Június 24-én Joseph és Hyrum Smith
elbúcsúztak a családjuktól, és Nauvoo városának más tisztségviselőivel elindultak Carthage-be, majd
másnap önként feladták magukat a megyei hivatalnokoknak Carthage-ben. Miután a testvéreket az
eredeti vádpont alól óvadék ellenében szabadlábra helyezték, alaptalanul megvádolták őket Illinois
állam elleni hazaárulással, letartóztatták és bebörtönözték őket Carthage börtönébe, hogy ott várják
ki a tárgyalást. John Taylor és Willard Richards elder, a Tizenkettek egyedüli tagjai, akik akkor épp
nem missziót szolgáltak, önként csatlakoztak hozzájuk” (vö. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph
Smith [2007]. 553–555.).
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Vértanúhalál a Carthage börtönben
1844. június 27-én napközben egy látogató adott Josephnek egy pisztolyt. Amikor a csőcselék
megpróbált bejönni a szobába, ahol a Prófétát és a többieket tartották, Hyrum a többieket védve
halálos lövést kapott. Joseph az ajtóhoz ugrott, és a keret mögül elsütötte a pisztolyt a folyosón lévők
irányában. A hat töltényből csak három dördült el, de a csőcselék több tagját megsebesítette. A
csőcselék ekkor a félig csukott ajtó nyílásába szorította puskáit, John Taylor pedig egy sétapálcával
próbálta meg visszatolni a puskacsöveket.

Míg az ajtóban egyre hevesebb lett a dulakodás, John Taylor megkísérelt az egyik ablakon keresztül
kimenekülni a szobából. Miközben megpróbált kiugrani az ablakon, az ajtó felől lövést kapott a
combjába, és valaki kintről is eltalálta. A padlóra esett, s miközben megpróbált bemászni az ajtó
melletti ágy alá, még három lövés súlyosan megsebesítette. Közben egyre több puska jelent meg az
ajtóban, és Willard Richards megpróbálta a botjával elütni őket.

Joseph Smith ekkor úgy döntött, hogy megpróbál kimenekülni ugyanazon az ablakon. Miközben
Willard Richards tovább küzdött az ajtóban a csőcselékkel, a Próféta a nyitott ablakhoz ugrott;
eközben bentről és a börtönön kívülről is több golyó eltalálta. Kiesett az ablakon, így kiáltva fel: „Ó
Uram, én Istenem!”, majd a földre zuhant. A csőcseléknek a börtönben lévő tagjai kiszaladtak, mert
meg akartak győződni arról, hogy Joseph halott. Bár az egyháznak egyetlen tagja sem volt úton
Carthage felé, valaki így kiáltott: „Jönnek a mormonok!” – mire az egész csőcselék elmenekült.

Tiszteletadás Joseph Smith prófétának
Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta:

„A Josephet legjobban ismerő és őhozzá az egyház vezetésében
legközelebb álló férfiak szerették és prófétaként támogatták őt. Fivére,
Hyrum, úgy döntött, hogy az oldalán hal meg. John Taylor, aki szintén ott
volt vele, amikor megölték, azt mondta: »…tanúságomat teszem Isten, az
angyalok és az emberek előtt, hogy ő jó, becsületes és erényes ember volt
– …az ő magán- és nyilvános élete kifogástalan volt; és Isten embereként

élt és halt meg« (The Gospel Kingdom [1987], 355; lásd még T&Sz 135:3, Az egyház
elnökeinek tanításai: John Taylor [2002]. 82.). Brigham Young a következő kijelentést tette:
»Nem hiszem, hogy él még egy olyan ember a földön, aki jobban ismerte volna őt, mint én;
és bátran kijelentem, hogy Jézus Krisztuson kívül nem élt vagy él nála jobb ember ezen a
földön« [Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe (1954), 459]” (“Joseph, the
Man and the Prophet,” Ensign, May 1996, 73 [idézi Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph
Smith (2007). 26.]).
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Utódlás az elnökségben
Bevezetés
Élete vége felé Joseph Smith a Tizenkét Apostol Kvóruma
tagjaira ruházta ennek az adományozási korszaknak a
papsági kulcsait. A Próféta vértanúhalála után, 1844.
augusztus 8-án egy gyűlésen a szentek közül sokan lelki
megnyilvánulás általi megerősítést kaptak arról, hogy
Brigham Youngnak, a Tizenkét Apostol Kvóruma akkori

elnökének kell vezetnie az egyházat. Miközben a tanulók
megértik az egyház elnökségében történő utódlással
kapcsolatos tantételeket, biztosak lesznek abban, hogy az Úr
választott ki és készített fel minden egyes olyan személyt,
akiből Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
elnöke lesz.

Háttérolvasmányok
• “Succession in the Presidency,” chapter 3 in Teachings of the Living Prophets

Student Manual (Church Educational System manual, 2010), 28–41.

• “The Twelve to Bear Off the Kingdom,” chapter 23 in Church History in the
Fulness of Times Student Manual, 2nd ed. (Church Educational System manual,
2003), 286–96.

• Brent L. Top and Lawrence R. Flake, “‘The Kingdom of God Will Roll On’:
Succession in the Presidency,” Ensign, Aug. 1996, 22–35.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 107:33; 112:30–32
Az apostolok rendelkeznek ennek az adományozási korszaknak a kulcsaival
Tedd fel a következő kérdést:

• Miben különbözik az a folyamat, ahogyan Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházában sor kerül egy új elnök kiválasztására, valamint az a
folyamat, ahogyan más szervezetekben vezetőket választanak?

Tájékoztasd a tanulókat, hogy ez a lecke megvizsgálja, hogyan lett átadva az egyház
vezetése Joseph Smith próféta halála után. Mondd el, hogy több évvel a halála előtt
a Próféta kinyilatkoztatást kapott az Első Elnökségre és a Tizenkét Apostol
Kvórumára vonatkozóan. Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a Tan és a
szövetségek 107:33 és 112:30–32-t, és nézzék meg, mit mondott az Úr az Első
Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma tagjai által viselt papsági felhatalmazásról.

• Hogyan jellemezte az Úr az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma
felhatalmazását? (Győződj meg arról, hogy a tanulók értik a következő
alapelvet: Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjai
rendelkeznek ezen adományozási korszak papsági kulcsaival, és a
Tizenkettek az Első Elnökség irányítása alatt működnek.)

Adj minden tanulónak egy példányt a lecke végén található kiosztandó
anyagból. Magyarázd el, hogy Joseph Smith életének utolsó hónapjait

azzal töltötte, hogy a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaival gyakran találkozva
felkészítse őket az egyház vezetésére. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
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kiosztott anyagnak ezt a részét: Gyűlés a tizenkét apostollal, 1844 márciusa. Mondd
el a tanulóknak, hogy ez egy rövid beszámoló arról a gyűlésről, melyet Joseph
Smith próféta tartott az apostoloknak és más egyházi vezetőknek, és Wilford
Woodruff elnök mesél róla, aki abban az időben apostol volt. A felolvasás után
kérdezd meg:

• Hogyan segített a kulcsok átadása felkészíteni a Tizenkét Apostol Kvóruma
tagjait arra az időszakra, amikor Joseph Smith próféta már nem lesz velük?
(Megkapták ugyanazokat a papsági kulcsokat, melyekkel Joseph próféta
rendelkezett.)

• Miért volt fontos az, hogy a halála előtt Joseph Smith átadja ezeket a kulcsokat
az apostoloknak? (Ebben az időben Joseph Smith volt az egyetlen, aki
rendelkezett ennek az adományozási korszaknak az összes papsági kulcsával.
Ha nem adta volna át másoknak ezeket a kulcsokat, akkor újra angyaloknak
kellett volna jönniük a földre, hogy visszaállítsák ezeket.)

Tan és a szövetségek 124:127–128
Brigham Young követte Joseph Smitht az egyház elnökeként
Magyarázd el, hogy amikor 1835-ben először sor került a Tizenkét Apostol
Kvórumának megszervezésére, a rangidősség sorrendjét az életkor határozta meg.
Thomas B. Marsh számított a rangidős apostolnak, akiről ekkor azt hitték, hogy ő a
legidősebb apostol (azóta kiderült, hogy tulajdonképpen David W. Patten volt a
legidősebb apostol).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 124:127–128-at.
Magyarázd el, hogy 1838 októberében Marsh elnök hitétől elfordulva elhagyta az
egyházat, David W. Patten pedig meghalt. Ekkor Brigham Young lett a rangidős
apostol, amint azt ezek a versek kifejtik. Az eredeti apostolok kiválasztása óta
egészen a mai napig a Tizenkét Apostol Kvórumában a rangidő sorrendjét az
elrendelés időpontja határozza meg.

Mondd el, hogy 1844. június 27-én, Joseph és Hyrum Smith halálakor a
Tizenkettek John Taylor és Willard Richards kivételével az Amerikai Egyesült
Államok keleti részén voltak és missziót szolgáltak, azonban három héten belül
mindegyikük értesült a tragikus hírről, és sietve visszatért Nauvooba. Amikor az
apostolok megérkeztek, zűrzavart találtak az egyház tagjai között azt illetően, hogy
ki vezesse az egyházat. Voltak olyan egyháztagok, akik úgy gondolták, hogy a
vezetés joga a Tizenkét Apostol Kvórumára szállt, azonban ezekben a hónapokban
több olyan férfi is előállt, akik azt állították, hogy nekik van joguk az egyház
vezetésére. Kérj meg két tanulót, hogy olvassák fel a kiosztott anyagnak ezen
részeit: Sidney Rigdon állításai és James Strang állításai. Kérd meg az osztályt, hogy
a szöveget hallgatva gondoljanak bele, milyen aggodalmaik merülhettek volna fel
ezen állítások hallatán, ha ebben az időben Nauvooban lettek volna.

Tedd fel a tanulóknak a következő ellenőrző kérdést:

• Miért nem állták meg a helyüket ezen férfiak állításai? (Rámutathatsz, hogy bár
Sidney Rigdon az Első Elnökség tagja volt, Joseph rá nem ruházott papsági
kulcsokat.)
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: 1844.
augusztus 7. Beszéljétek meg az osztállyal a következő kérdést:

• Miért volt fontos Brigham Youngnak az apostolság kulcsaira vonatkozó
bizonysága? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő tant: Az
egyház feletti elnökléshez szükséges minden papsági kulcs az
apostoloknál van.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: 1844.
augusztus 8., délelőtt 10 óra.

• Hogyan áldotta meg az Úr a szenteket, hogy tudják, kit bízott meg az egyház
vezetésével?

• Mi honnan tudhatjuk, hogy ma az egyház vezetőit Isten hívja el? (Miután a
tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: A Szentlélek által
tanúbizonyságot kaphatunk arról, hogy Isten hívja el azokat, akik az
egyházat vezetik.)

• Ti éreztétek-e már, hogy a Lélek tanúbizonyságot tesz nektek arról, hogy az
egyház mai elnökét Isten hívta el? Mikor?

Mondd el, hogy a délután 2 órakor tartott gyűlésen Brigham Young és más
apostolok beszéltek. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt
a részét: 1844. augusztus 8., délután 2 óra.

Mondd el, hogy amikor Joseph Smith meghalt, Brigham Young rangidős
apostolként azonnal használni tudta a papság minden kulcsát. A Próféta
vértanúhalálát követően bő három éven keresztül Brigham Young vezetése alatt a
Tizenkét Apostol Kvóruma elnökölt az egyház felett, majd 1847. december 5-én sor
került Brigham Young támogatására az egyház elnökeként, valamint az Első
Elnökség újjászervezésére.

Sidney Rigdon a Pennsylvania állambeli Pittsburghba költözött, és Krisztus
Egyháza néven szervezett egy egyházat apostolokkal, prófétákkal, papokkal és
királyokkal, azonban ez az egyház 1847-re összeomlott. Bár James Strang igénye az
elnökségre nem állta meg a helyét, a korábbi tizenkét apostol közül hárman –
William E. McLellin, John E. Page és William Smith – támogatták őt. Strangot
1856-ban ölték meg hűtlenné vált követői.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni az utódlás folyamatát ma az egyház
elnökségében, tedd ki a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, mely beszámol róla, mi történt Gordon B. Hinckley elnök
halála után. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az idézetet:

„Nem volt kérdéses, mit kell tenniük, nem haboztak. Tudtuk, hogy a rangidős
apostol az egyház elnöke. Ezért azon a szent gyűlésen Thomas Spencer Monsont
a Tizenkét Apostol Kvóruma az egyház elnökeként támogatta. […] Nos, ahogy a
szentírásokban is áll, ő az egyetlen ember a földön, akinek joga van az összes
kulcsot gyakorolni. Apostolként azonban mindannyiunknak birtokában vannak
azok. Van közöttünk egy, akit elhívnak és elrendelnek, és ő lesz Az Utolsó Napok

Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke” (A Tizenkettek. Liahóna, 2008. máj. 83.).
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• Az egyház elnökének halála után mi történik mindig, ki lesz az egyház
következő elnöke? (A rangidős apostol, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának
elnöke.)

A tanulókban felmerülhet a kérdés, hogy mikor kapja meg az egyház elnöke az
egyház feletti elnökléshez szükséges kulcsokat. Magyarázd el, hogy minden apostol
minden kulcsot megkap, amikor apostollá rendelik. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910–2008):

„Azonban ezen kulcsok használatának felhatalmazása az egyház elnökére
korlátozódik. Eltávoztával ez a felhatalmazás a rangidős apostolnál lép
működésbe, akit ezt követően a Tizenkettek Tanácsában szolgáló társai
kineveznek, elválasztanak és elrendelnek, hogy próféta és elnök legyen” (“Come
and Partake,” Ensign, May 1986, 47).

• Milyen érzéseket kelt bennetek az a felismerés, hogy az Úr királysága a földön
úgy halad előre, hogy nem nagyon okoz ebben fennakadást az, ha meghal az
egyház elnöke?

Befejezheted ezt a leckét annak bizonyságával, hogy ugyanazok a papsági kulcsok
és hatalmak, melyeket Joseph Smith Brigham Youngra és a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagjaira ruházott, ma az egyház elnökénél, az Első Elnökségben
szolgáló tanácsosainál, valamint a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjainál vannak.
Azt is elmondhatod, te hogyan kaptál bizonyságot arról, hogy az egyház vezetőit
Isten hívja el. Kérd meg a tanulókat, hogy imádságos lélekkel igyekezzenek
bizonyságot nyerni a ma megbeszélt igazságokról, vagy megerősíteni a már
meglévő bizonyságukat.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 107:33; 112:30–32; 124:127–28.

• Boyd K. Packer: A Tizenkettek. Liahóna, 2008. máj. 83–87.

Utódlás az egyház elnökségében
Gyűlés a tizenkét apostollal, 1844 márciusa
Wilford Woodruff elnök (1807–1898) így emlékezett vissza erre:

„Emlékszem arra az utolsó beszédre, amelyet [Joseph Smith] tartott
nekünk a halála előtt… Mintegy három órán keresztül állva beszélt
hozzánk, a szoba telve volt emésztő tűzzel, arca olyan tiszta volt, mint a
borostyán, és Isten hatalmával volt felruházva. Elénk tárta a feladatunkat.
Elénk tárta Isten nagyszerű munkájának a teljességét, és így szólt hozzánk:
»Fejemen megpecsételtetett az élet és a szabadulás minden kulcsa, minden

hatalom és minden tantétel, amelyet Isten valaha is adott bárkinek, aki a föld színén élt. E
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tantételek, e papság és hatalom pedig ahhoz a nagyszerű és utolsó adományozási
korszakhoz tartozik, amelynek a földön való megalapításához a menny Istene kinyújtotta
kezét. Nos – szólt a Tizenkettekhez –, megpecsételek a fejeteken minden kulcsot, minden
hatalmat és minden tantételt, amelyet az Úr az én fejemen megpecsételt.« […]

Miután így szólt hozzánk, ezt mondta: »Azt mondom nektek, hogy ennek a királyságnak a
terhe most a ti vállatokon nyugszik; viselnetek kell azt széles e világon«” (idézi Az egyház
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 557–558.).

Sidney Rigdon állításai
Sidney Rigdon, első tanácsos az Első Elnökségben, a Pennsylvania állambeli Pittsburghből érkezett
Nauvooba 1844. augusztus 3-án. Különleges gyűlést hívott össze keddre, augusztus 6-ra, hogy az
egyház tagjai gyámot válasszanak az egyház részére. Úgy tűnt, mintha Sidney Rigdon azért szeretné
megtartani ezt a gyűlést, hogy az egyház tagjai még azt megelőzően megerősíthessék őt pozíciójában
az egyház gyámjaként, mielőtt a tizenkét apostol közül mindenki visszatérhetne az Egyesült Államok
keleti részén szolgált missziójából. Szerencsére Willard Richards elder és Parley P. Pratt elder
erőfeszítéseinek köszönhetően a gyűlés átkerült csütörtökre, 1844. augusztus 8-ra, amikorra már az
apostolok nagy része visszaérkezett Nauvooba.

Sidney Rigdon azt állította, hogy mivel korábban már el lett hívva és rendelve Joseph Smith
szószólójává (lásd T&Sz 100:9), az ő feladata „meggyőződni arról, hogy az egyház irányítása
megfelelőképpen történik” (in History of the Church, 7:229).

James Strang állításai
Joseph Smith halála után James Strang, aki 1844 februárjában keresztelkedett meg, azt állította, hogy
levelet kapott Joseph Smithtől, mely kijelentette, hogy Joseph őt jelölte ki az utódjaként. A levél
hamisítvány volt, azonban úgy tűnt, mintha Joseph Smith aláírása lenne rajta, és megtévesztett
néhány olyan egyháztagot, akiknek Strang megmutatta. Strang azt is állította, hogy meglátogatta őt
egy angyal, aki kulcsokat adott neki.

1844. augusztus 7.
John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt és George A. Smith elderek már Nauvooban voltak,
amikor Sidney Rigdon megérkezett. A többi apostol Brigham Younggal egyetemben 1844. augusztus
6-án este ért vissza Nauvooba. Másnap, augusztus 7-én, John Taylor otthonában az apostolok
tanácskozást tartottak. Később, a délután folyamán összegyűlt a tizenkét apostol, a főtanács, valamint
a főpapok. Young elnök arra kérte Sidney Rigdont, hogy mondja el, mit üzen a szenteknek. Sidney
Rigdon merészen kijelentette, hogy látomást látott, és senki emberfia nem lehet Joseph Smith utódja
az egyház elnökeként. Azután indítványozta, hogy jelöljék ki őt az emberek gyámjának.

Miután Sidney Rigdon befejezte a mondandóját, Brigham Young (1801–1877) azt mondta:
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„Engem nem érdekel, ki vezeti az egyházat, …csak egy dolgot kell
tudnom, méghozzá azt, hogy Isten mit mond erről. Én rendelkezem az
ahhoz szükséges kulcsokkal és eszközökkel, hogy megtudjam Isten
szándékát e dolgot illetően. […]

Joseph a fejünkre ruházta az apostolsághoz tartozó összes olyan kulcsot és
hatalmat, amelyet ő viselt, mielőtt meghalt, és senki vagy senkik nem

állhatnak Joseph és a Tizenkettek közé ebben a világban vagy ez eljövendőben.

Milyen gyakran mondogatta Joseph a Tizenketteknek: »Lefektettem az alapot, és nektek
kell rá építenetek, mert a ti vállatokon nyugszik a királyság«” (in History of the
Church, 7:230).

1844. augusztus 8., délelőtt 10 óra
1844. augusztus 8-án délelőtt 10 órakor a szentek összegyűltek Nauvooban, hogy meghallgassák,
amint Sidney Rigdon előadja, miért ő legyen az egyház gyámja. Másfél órán keresztül beszélt a
szentek összegyűlt ezreihez, és magyarázta, hogy miért ő legyen a gyámja az egyháznak. Jó néhányan
úgy jellemezték beszédét, hogy nem volt valami felemelő.

Brigham Young elnök röviden beszélt, és azt mondta, hogy inkább jött volna vissza Nauvooba azért,
hogy a Prófétát sirassa, nem pedig azért, hogy új vezetőt válasszanak. Bejelentette, hogy a nap
folyamán később, délután 2 órakor gyűlést tartanak a vezetők és az egyháztagok számára. Később
sok egyháztag bizonyságot tett arról, hogy amikor Brigham Young beszélt, látták, hogy megváltozik a
kinézete, valamint a hangja, és Joseph Smith próféta kinézetét és hangját ölti magára.

Emily Smith Hoyt így emlékezett vissza erre: „Az érvelés módja, az arckifejezése, a hanghordozása
egész lelkemet megborzongatta. […] Tudtam, hogy Joseph halott. Mégis, gyakran összerezzentem és
önkéntelenül felnéztem az emelvényre, hogy nem Joseph van-e ott. De nem ő volt, hanem Brigham
Young” (idézi Lynne Watkins Jorgensen, “The Mantle of the Prophet Joseph Passes to Brother
Brigham: A Collective Spiritual Witness,” BYU Studies, vol. 36, no. 4 [1996–97], 142).

Wilford Woodruff azt írta: „Ha nem láttam volna a saját szememmel, senki nem tudott volna
meggyőzni engem arról, hogy nem Joseph Smith van ott, és mindenki bizonyságot tehet erről, aki
ismerte ezt a két embert” (in History of the Church, 7:236).

1844. augusztus 8., délután 2 óra
Délután 2 órakor szentek ezrei gyűltek össze egy olyan gyűlésre, melyről tudták, hogy jelentőségteljes
lesz. Brigham Young nyíltan beszélt a Sidney Rigdon által felvetett gyámságról és arról, hogy Sidney
már két éve eltávolodott Joseph Smithtől, majd ezt mondta:

„Ha az emberek azt akarják, hogy Rigdon elnök vezesse őket, választhatják őt; de én azt
mondom nektek, hogy Isten királyságának kulcsai ezen a világon a Tizenkettek
Kvórumánál vannak.

A Tizenketteket Isten ujja jelölte ki. Itt van Brigham, vajon az ő térde megrogyott-e valaha
is? Megremegett-e valaha a szája? Itt van Heber [C. Kimball] és a Tizenkettek többi tagja,
olyan független testületként, mely rendelkezik a papság kulcsaival – Isten királyságának az
egész világot megillető kulcsaival; és ez így van, Isten engem úgy segéljen. Ők állnak
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Joseph mellett, és olyanok, akár az egyház Első Elnöksége” (in History of the
Church, 7:233).

A szentek közül sokan megjegyezték, hogy amikor Brigham Young ezen a délutánon beszélt, úgy
hangzott és úgy is nézett ki, akárcsak Joseph Smith. E csoda mellett a szentek közül sokan érezték,
amint a Szentlélek bizonyságot tesz nekik arról, hogy Brigham Youngot és a Tizenkettek Kvórumát
Isten hívta el az egyház vezetésére. A gyűlés végén a nauvooi szentek egyhangú szavazattal
támogatták az egyház vezetőjeként a Tizenkét Apostol Kvórumát, Brigham Younggal az élén, végül
azonban nem minden egyháztag döntött úgy, hogy az apostolokat követi. Voltak, akik úgy döntöttek,
hogy Sidney Rigdont vagy James Strangot követik, akik aztán saját egyházat alapítottak.
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24. LECKE

Nauvoo elhagyása és a
nyugatra vezető út

Bevezetés
Brigham Young sugalmazott vezetésével a szentek befejezték
a Nauvoo templom felépítését, ahol szent szövetségeket
kötöttek, mielőtt elindultak volna veszélyes útjukra, a
Sziklás-hegységben található új otthonuk felé. Ezek a
templomi szövetségek erőt és ösztönzést adtak a szenteknek,

miközben nehézségekkel néztek szembe az út során. E hű
szentek örökségének haszonélvezőiként tanulhatunk a
példájukból, és előkészíthetjük annak útját, hogy mások is
élvezhessék az evangélium áldásait.

Háttérolvasmányok
• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith,” Ensign, May 1997, 65–67.

• M. Russell Ballard, “You Have Nothing to Fear from the Journey,” Ensign, May
1997, 59–61.

• Church History in the Fulness of Times Student Manual, 2nd ed. (Church
Educational System manual, 2003), 302–14, 329–36.
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Javaslatok a tanításhoz
A Nauvoo templom befejezése
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Tedd ki az eredeti Nauvoo templom képét, vagy használj egy képet az új Illinoisi
Nauvoo templomról (lásd Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 118. sz.). Mondd el a
tanulóknak, hogy miután az utolsó napi szentek elmentek Nauvooból, az általuk
épített templom 1848-ban tüzet fogott, majd 1850-ben egy tornádó majdnem a föld
színéig rombolta. Mintegy 150 évvel később új templom épült, mely kinézetre
nagyon hasonlított az eredetihez, és 2002 júniusában került sor a felszentelésére.

Mondd el, hogy Joseph Smith vértanúhalála után a szentek a Tizenkét Apostol
Kvóruma irányítása alatt azon voltak, hogy a lehető leggyorsabban befejezzék az
eredeti Nauvoo templomot. Tedd ki a következő idézeteket, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel őket, az osztály pedig figyelje meg, milyen áldozatokat
hoztak a szentek a Nauvoo templom felépítéséért:
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„Ezernél több férfi ajánlotta fel a munkáját minden tizedik napon. Louisa Decker, egy fiatal lány
édesanyja templomi felajánlásként eladta a porcelánedényeit és egy szép ágytakarót, és ez nagy
hatással volt a lányára. Más utolsó napi szentek lovakat, kocsikat, teheneket, sertést és gabonát
adtak, hogy segítsék a templom építését. Nauvooban az asszonyokat arra kérték, hogy a tíz- és
egycenteseiket ajánlják fel a templomi alap javára” (vö. Örökségünk: Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza rövid története [1996]. 59.).

Elizabeth Terry Kirby Heward odaadta az egyetlen tulajdonát, amivel rendelkezett – nemrég
meghalt férje óráját. „Odaadtam, hogy segítsem a Nauvoo templomot, és minden mást is
odaadtam, amit csak nélkülözni tudtam, azt az utolsó néhány dollárt is, amim még volt ezen a
világon, és mindez összesen közel 50 dollárt tett ki” (idézi Carol Cornwall Madsen, In Their Own
Words: Women and the Story of Nauvoo [1994], 180).

Mondd el, hogy a szentek egyre fokozódó üldöztetése, valamint az egyház
ellenségeinek fenyegetése miatt az egyház vezetői 1845. szeptember 24-én
bejelentették, hogy a szentek a következő év tavaszán elhagyják Nauvoot. Kérdezd
meg a tanulóktól:

• Szerintetek milyen hatással volt a szenteknek a templom befejezésére irányuló
erőfeszítéseire az a döntés, hogy el fogják hagyni Nauvoot?

Magyarázd el a tanulóknak, hogy bár a szentek tudták, hogy el fogják hagyni
Illinoist, fokozott erőfeszítéseket tettek azért, hogy befejezzék a templomot, mielőtt
elindulnak. Az templom egyes termeit, mihelyt elkészültek, rögtön felszentelték,
hogy minél hamarabb lehessen bennük szertartásokat végezni. Halála előtt Joseph
Smith próféta férfiak és nők egy kis csoportjának levezette a templomi felruházás
szertartását. 1845. december 10-én ezek a férfiak és nők elkezdtek más
egyháztagok számára templomi szertartásokat végezni a templom felszentelt
termeiben. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel következő két bekezdést, mely
felvázolja, milyen erőfeszítéseket tettek a szentek és vezetőik annak biztosításáért,
hogy Nauvoo elhagyása előtt a lehető legtöbb ember részesüljön templomi
szertartásokban.

1844 és 1846 között Brigham Young elnök és a Tizenkét Apostol sürgősen
elvégzendő fontos dologként tekintett a Nauvoo templom befejezésére. Már az
építkezés befejezése előtt is került sor felruházások és pecsételések végzésére.
Brigham Young (1801–1877) feljegyzése szerint: „A szentek oly nyugtalanul várták a
[templomi] szertartások elnyerését, és mi is annyira szolgálni szerettünk volna
nekik ezekkel, hogy én teljesen átadtam magam az Úr munkájának, éjjel-nappal a
templomban voltam, alig aludtam naponta átlag négy órát, és csak hetente egyszer
mentem haza” (in History of the Church, 7:567).

A templomban dolgozó férfiakon kívül „harminchat nő szertartásszolgaként
tevékenykedett a Nauvoo templomban, 1845–1846 telén éjjel-nappal dolgozva
azért, hogy a kivonulás előtt a lehető legtöbb ember számára elvégezzék a
szertartásokat. »Szünet nélkül, minden nap dolgoztam a templomban, mielőtt
bezárt volna« – emlékszik vissza Elizabeth Ann Whitney, a harminchat nő egyike.
»Ennek a küldetésnek szenteltem magamat, az időmet és a figyelmemet.« További
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nők tucatjai mostak ruhát és készítettek ételt, fizikailag lehetővé téve ezt a
figyelemre méltó vállalkozást” (Carol Cornwall Madsen, “Faith and Community:
Women of Nauvoo,” in Joseph Smith: The Prophet, The Man, ed. Susan Easton Black
and Charles D. Tate Jr. [1993], 233–34).

Mondd el, hogy 1845. december 10-e és 1846. február 7-e között – amikor a
szentek elindultak a nyugatra vezető útjukon –, a szentek közül mintegy 5615-en
részesültek a Nauvoo templomban a felruházás szertartásában, és számos családot
pecsételtek egymáshoz.

• Mi tudhatunk meg abból, hogy a szentek annak tudatában is áldozatokat
hoztak a templom befejezéséért, hogy hamarosan elmennek Nauvooból? (A
tanulók több tantételt is megfogalmazhatnak, például: A templomi
szertartások elnyerése minden igazlelkű erőfeszítést és áldozathozatalt
megér a részünkről. Ezt fel is írhatod a táblára, hogy hangsúlyt fektess rá.)

• Szerintetek hogyan készíthette fel a templomi szertartások elnyerése azokat,
akik Nauvoot elhagyva bő 1600 kilométert tettek meg azért, hogy menedékre
leljenek az Amerikai Egyesült Államok nyugati felén?

E kérdés megválaszolásának elősegítéseként tedd ki a következő idézeteket Sarah
Rich nőtestvértől, valamint Robert D. Hales eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót a felolvasásukra:

„…ha nem rendelkeztünk volna azzal a hittel és tudással, melyet ránk ruháztak
abban a templomban az Úr Lelkének befolyása és segítsége által, akkor
vándorlásunk olyan lett volna, mintha vakon tapogatóztunk volna a sötétben”
(Sarah Rich, idézi Leányaim a királyságomban: a Segítőegylet története és
munkássága [2011]. 32.).

„Pionír őseink családokként egymáshoz lettek pecsételve Nauvooban. A Nauvoo
templomban az Úrral kötött szövetségeik védelmet jelentettek számukra a
nyugatra tartó útjuk során, ahogyan számunkra is védelmet jelentenek ma és
egész életünkben is. […]

Ezen korai szentek számára a templom szertartásaiban való részvételük lényegi
részét képezte a bizonyságuknak, amikor nehézségekkel vagy dühös csőcselékkel

néztek szembe, amikor kiűzték őket nauvooi kényelmes otthonaikból, valamint az előttük álló
hosszú és nehéz út során. A szent templomban hatalommal ruháztattak fel. Férj és feleség
egymáshoz pecsételtetett. A gyermekek szüleikhez pecsételtettek. Sokuknak haltak meg
családtagjaik az út során, de tudták, hogy ez nem a vég. Az egész örökkévalóságra egymáshoz
voltak pecsételve a templomban” (Robert D. Hales, “Temple Blessings,” New Era, Feb. 2014, 4).

Kérdezd meg a tanulóktól:

• Milyen hatása volt a templomi szertartások elnyerésének az akkori utolsó napi
szentekre, akik rákényszerültek a hosszú, nyugatra vezető út megtételére?
(Miközben a tanulók elmondják válaszaikat, segíts nekik megérteni a következő
tantételt: A templomi szertartások védelmet és erőt adhatnak nekünk,
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amikor nehézségekkel és viszontagságokkal teli időszakokkal nézünk
szembe.)

• Titeket hogyan védett és erősített meg a templomi hódolat próbatételek
időszakaiban? Ismerőseiteket?

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének azért, hogy nagyobb lelki
védelemre és erőre tegyenek szert azáltal, hogy az Úr házában hódolnak.

Tan és a szövetségek 136
Az Úr utasításai a nyugatra utazóknak

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a 6. egyháztörténeti térképhez: Az egyház
nyugat felé tartó útja, és keressék meg, hol van Nauvoo és a Téli Szálláshely.
Magyarázd el, hogy mivel nagyon sok eső esett, és alig voltak készleteik, a
szenteknek, akik 1846 februárjában hagyták el Nauvoot, négy hónapjukba telt Iowa
átszelésének alig 500 kilométeres útja. Ebben az időszakban több mint 500 utolsó
napi szent férfi – akik a Mormon Hadtest néven váltak ismertté – Brigham Young
elnök hívásának eleget téve katonának állt az Amerikai Egyesült Államok
Hadseregében, hogy szolgálatot teljesítsen a Mexikó elleni háborúban. Voltak olyan
férfiak, akikhez csatlakozott a feleségük és a gyermekeik. Szolgálatukkal pénzt
kerestek, hogy segítsenek a szegény egyháztagoknak nyugatra utazni, azonban a
nyugat felé vezető út egy részére ez sok családot férj és apa nélkül hagyott, ezért az
egyházi vezetők úgy határoztak, hogy 1847 tavaszáig nem mennek tovább nyugat
felé a Sziklás-hegységbe. A szentek egy olyan helyen telepedtek le, melynek a Téli
Szálláshely nevet adták. Itt kapta meg Brigham Young a Tan és a szövetségek
136-ban feljegyzett kinyilatkoztatást.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
136:1–5-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen utasítást
adott az Úr a szenteknek, mit tegyenek, hogy felkészüljenek a nyugatra tartó
utazásuk folytatására.

• Hogyan kellett megszervezniük a csoportokat? Szerintetek hogyan segítette ez
a felépítés a szenteket az útjukon?

• Miben hasonlít ez a felépítés arra, ahogyan ma meg van szervezve az egyház?
(Miután a tanulók válaszoltak, felírhatod a táblára a következő igazságot: Az Úr
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csoportokba szervezi a szentjeit, hogy mindenki kaphasson útmutatást és
gondoskodni lehessen róla.)

• Mire utal a 4. vers, hogyan kapnak majd erőt a szentek, miközben
erőfeszítéseket tesznek az Úr akaratának véghezvitelére?

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban tanulmányozzák a Tan és a szövetségek
136:6–11-et, és nézzék meg, hogyan kellett a szenteknek megszervezni magukat
azért, hogy a nyugatra vezető útjuk során gondoskodjanak egymás szükségleteiről,
valamint segítsék a szegényeket és a szükséget látókat. Elegendő idő után a
beszélgetés vezetése érdekében felteheted a következő kérdéseket:

• A 6–11. versek mely szavai vagy kifejezései jelzik, hogyan kellett a szenteknek
gondoskodniuk egymásról és a szükséget látókról? (Kihangsúlyozhatod a 6., 7.
és 9. versben található „előkészületek”, „felkészül” és „készítsen” szavakat. Ez
felhívja a figyelmet az ismétlések észrevétele megtanulásának
szentírás-tanulmányozási készségére.)

• A 11. vers szerint mit ígér az Úr azoknak, akik igyekeznek segíteni másoknak és
előkészítik számukra az utat? (Miközben a tanulók válaszolnak, írd fel a táblára
a következő tantételt: Az Úr meg fog áldani minket, ha segítünk másoknak
és előkészítjük számukra az utat.)

• Számotokra ki készítette elő az utat, hogy élvezhessétek az evangélium
áldásait? Mit tettek azért, hogy előkészítsék számotokra az utat?

Elmagyarázhatod, hogy a pionír meghatározása lehet olyan személy, aki előre
megy, hogy előkészítse vagy megnyissa az utat az utána érkezők számára, és
valamilyen tekintetben mindannyian lehetünk pionírok. Adj időt a tanulóknak,
hogy átgondolják, mit tehetnének azért, hogy segítsenek másoknak és előkészítsék
számukra az utat, hogy élvezhessék az evangélium áldásait. Kérj meg pár tanulót,
hogy mondják el, mit gondolnak. Tegyél bizonyságot arról, hogy az Úr szeretné, ha
egész életünkben igyekeznénk előkészíteni az utat minden egyes gyermeke
számára az evangélium elnyeréséhez és az Őhozzá való visszatéréshez.

Mondd el, hogy a szentek az Úr parancsolatainak engedelmeskedve segítettek
egymásnak és előkészítették az utánuk jövők számára az utat. Az első pionír
csoport 1847. április 5-én indult el a Téli Szálláshelyről. Több mint 1600
kilométernyi utat tettek meg, és 1847 júliusának végén érkeztek meg a
Sóstó-völgybe. Brigham Young elnök 1847. július 24-én ért oda a völgybe, ahol
megerősítést kapott arról, hogy a szentek rátaláltak új otthonukra.

Tedd ki a következő idézetet William R. Walker eldertől, a Hetvenek egy korábbi
tagjától, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Akár pionírok leszármazottai vagytok, akár nem, a hit és áldozathozatal
mormon pionír öröksége a ti örökségetek is. Ez Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza öröksége” (Éljetek hűen a hithez! Liahóna, 2014.
máj. 97.).
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• Szerintetek miért fontos az egyház minden tagjának megérteni, hogy „a hit és
áldozathozatal mormon pionír öröksége” a származásuktól függetlenül az ő
örökségük is?

• Hogyan ösztönözheti ma az egyház tagjait a mormon pionírok útjának
megismerése az egymás szolgálatára és arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy
segítsenek másoknak a Mennyei Atyánkhoz visszavezető úton?

Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910–2008), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel:

„[A pionírok] hatalmas erőfeszítéseinek haszonélvezői vagyunk. Remélem, hogy
hálásak vagyunk ezért. Remélem, hogy mély hálaérzetet hordunk a szívünkben
mindazért, amit értünk tettek. […]

Szeretett testvéreim, oly áldottak vagyunk! Oly csodálatos örökséggel
rendelkezünk! Van benne áldozathozatal, szenvedés, halál, jövőkép, hit, valamint
tudás és bizonyság Istenről, az Örökkévaló Atyáról, és az Ő Fiáról, a feltámadt Úr,

Jézus Krisztusról. […]

Akkor becsüljük meg leginkább az előttünk járókat, ha jól szolgálunk az igazság ügyében” (“True
to the Faith,” Ensign, May 1997, 66–67).

Emlékeztesd a tanulókat, hogy minden egyháztagot megáldottak mások, akik
előkészítették számukra az utat, hogy élvezhessék az evangélium áldásait. Buzdítsd
a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének, amivel felkészíthetnének másokat
– az utódaikat is beleértve ebbe – a Mennyei Atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hit
és engedelmesség szerinti életre.

Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 136.

• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith,” Ensign, May 1997, 65–67.
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25. LECKE

A utahi háború és a
Mountain Meadows-i
mészárlás

Bevezetés
Az 1850-es években az utolsó napi szentek és az Egyesült
Államok kormányának hivatalnokai közötti feszültség és
félreértés az 1857–58-as utahi háborúhoz vezetett. 1857
szeptemberében összetűzésbe került egymással Utah
tartomány déli részén élő néhány utolsó napi szent, valamint

egy Kaliforniába tartó emigráns szekérsor tagjai, és a dühtől
és félelemtől vezérelt utolsó napi szentek 120 kivándorló
legyilkolását tervezték meg és hajtották végre. Ezt a
kegyetlen tettet hívjuk ma a Mountain Meadows-i
mészárlásnak.

Háttérolvasmányok
• Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, Sept.

2007, 17–21.

• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints,” [Béke és erőszak
a XIX. századi utolsó napi szentek között] Gospel Topics, [Evangéliumi témák]
lds.org/topics.

• Henry B. Eyring, “150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre,”
Sept. 11, 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre.

Javaslatok a tanításhoz
Feszültté válik a kapcsolat a korai utolsó napi szentek és az Egyesült
Államok kormánya között

Adj minden tanulónak egy példányt a lecke végén található kiosztandó
anyagból. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a

részét: Az egyre növekvő feszültség a utahi háborúhoz vezetett.

• Ha 1857-ben lettetek volna utolsó napi szentek és hallottátok volna, hogy egy
hatalmas hadsereg közelít a városotok felé, mire gondoltatok vagy mi miatt
aggódtatok volna? (A tanulók megemlíthetik, hogy a szenteket erőszakkal
kiűzték Missouri, Ohio és Illinois államokból; sokan elvesztették becses javaikat
és a földjüket; néhányat megöltek közülük és voltak, akik az üldöztetés során
vesztették életüket. A közelgő sereg híre néhány utolsó napi szentben azt az
aggodalmat vetette fel, hogy ugyanez Utahban is megtörténhet.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: Felkészülés
a terület megvédésére.
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Viszály alakult ki néhány utolsó napi szent és egy kivándorló szekérkonvoj
tagjai között

Tegyél ki az itt ábrázolthoz hasonló térképet, vagy rajzolj fel egyet a táblára.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: Összetűzés
a kivándorló szekérsorral.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan időszakokra, amikor konfliktusba
kerültek egy másik személlyel vagy csoporttal. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa
fel a 3 Nefi 12:25-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen
tantételt tanított Jézus Krisztus, amely útmutatást adhat, amikor feszültté válik a
kapcsolatunk másokkal.

• Szerintetek mit jelent, hogy „egyezzetek meg ellenségetekkel hamar”?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a kifejezést, felkérhetsz egy tanulót a
következő idézet felolvasására David E. Sorensen eldertől a Hetvenektől:

„A [Szabadító] azt mondta: »Légy jóakarója a te ellenségednek hamar…«, vagyis
azt a parancsolatot adta, hogy idejekorán oldjuk meg nézeteltéréseinket, nehogy
a pillanat heve fizikai vagy lelki kegyetlenséget szüljön, mi pedig haragunk
rabságába essünk” (A megbocsátás szeretetté varázsolja a keserűséget. Liahóna,
2003. máj. 11.).

• Hogyan foglalnátok össze a Szabadító 3 Nefi 12:25-ben található tanítását?
(Miközben a tanulók válaszolnak, írj fel a táblára egy, a következőhöz hasonló
tantételt: Ha az Úr módján oldjuk meg a másokkal való nézeteltéréseinket,
akkor elkerülhetjük a viszály káros hatásait.)

• Hogyan alkalmazhatták volna ezt a tantételt azok, akik összeesküvést szőttek a
szekérsor tagjainak bántására?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: Az
összetűzés fokozódik.

• Mit kellett volna a Cedar City-beli egyházi vezetőknek tenniük, amikor William
Dame azt tanácsolta, hogy ne vessék be a polgárőrséget? A tanács elvetése
minek a megtételéhez vezetett? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a
következő tantételt: Ha elvetjük a helyes dolog megtételére buzdító
tanácsot, akkor hajlamosak leszünk rossz, vagy akár bűnnel telt
döntéseket hozni. Arra is rámutathatsz, mily nagy bölcsesség rejlik a
tanácskozás rendszerében, mely az egyházat irányítja.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel „A kivándorlók
megtámadása” című részt, a tanulók pedig figyeljék meg, miként hoztak Cedar City
vezetői továbbra is rossz döntéseket, miután figyelmen kívül hagyták a kapott
tanácsot.

• Mi lett az eredménye Cedar City vezetői azon döntésének, hogy ellenszegülnek
a polgárőrség parancsnokától, William Dame-től kapott tanácsnak?

• Ekkor milyen választási lehetőségeik voltak a támadásokért felelős
személyeknek? (Beismerhették volna, amit tettek, és vállalhatták volna a
következményeket, vagy megpróbálhatták takargatni a bűneiket.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a következő kérdéseken:

• Mit tesztek, amikor valami rosszat követtek el? Beismeritek, hogy helytelenül
cselekedtetek és vállaljátok a következményeket, vagy megpróbáljátok
megtévesztéssel takargatni a bűnt?

Néhány utolsó napi szent kitervelte és véghezvitte a Mountain Meadows-i
mészárlást
Mondd el, hogy azok az egyháztagok, akik részt vettek a kivándorlók elleni
támadásokban, úgy döntöttek, megpróbálják takargatni a bűneiket. Kérd meg az
osztályt, hogy figyeljék meg, mi lett e döntés következménye, miközben két tanuló
felolvassa a kiosztott anyagnak „A Mountain Meadows-i mészárlás” és a „Tragikus
következmények” című részét.

Magyarázd el, hogy a Utah tartomány déli részén élő néhány utolsó napi szent
vezető és telepes döntése a tragikus Mountain Meadows-i mészárláshoz vezetett.
Ezzel ellentétben 1858-ban a Salt Lake Cityben lévő egyházi és területi vezetők
békés megbeszélések és tárgyalások keretében megoldották az Egyesült Államok
kormányával kialakult konfliktust. E viszály során – melyet később utahi háborúnak
neveztek el – az Egyesült Államok csapatai és a utahi polgárőrség tagjai között sor
került ugyan agresszív lépésekre, de csatára soha.

• Miként foglalnátok össze azokat a döntéseket, melyek a Mountain Meadows-i
mészárláshoz vezettek?

• Milyen tantételeket tanulhatunk ebből a tragédiából? (A tanulók több tantételt
is felsorolhatnak, például a következőket: Ha a bűneink takargatása mellett
döntünk, az további bűnök elkövetéséhez vezethet. Ha bűneink
takargatása mellett döntünk, az sajnálkozáshoz és szenvedéshez
vezethet.)
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Biztosítsd a tanulókat arról, hogy ha elindultak a vétkek és a bűn útján,
megelőzhetik a későbbi szívfájdalmat és sajnálkozást, ha az Úrhoz fordulnak és
megbánják a bűneiket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: Egyházi
vezetők tudomására jutott a vérengzés.

Magyarázd el, hogy mivel pár helyi utolsó napi szent volt a felelős a Mountain
Meadows-i mészárlás megtervezéséért és végrehajtásáért, néhányan hagyták, hogy
ez az esemény negatívan befolyásolja az egész egyházról alkotott véleményüket.

• Miért fontos felismerni, hogy nem néhány egyháztag helytelen tette dönti el,
hogy igaz-e az evangélium?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel azt az idézetet Henry B. Eyring elnöktől az
Első Elnökségből, mely a kiosztott anyag „A Mountain Meadows-i mészárlás 150.
évfordulója” című részében található.

• Hogyan reagáljunk, ha olyan esetekről hallunk, amikor az egyháztagok nem
élnek Jézus Krisztus tanításai szerint?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 5:12-t. Az osztály kövesse a
szöveget, és figyelje meg, mit tehetünk azért, hogy kifejlesszük és fenntartsuk a
bizonyságunkat, hogy a nehéz időkben – mint amikor olyan esetekről hallunk,
hogy egyes egyháztagok nem Jézus Krisztus tanításai szerint élnek – ne inogjon
meg a hitünk.

• A Hélamán 5:12 szerint mit tehetünk, hogy kifejlesszük és fenntartsuk a
bizonyságunkat? (Miután a tanulók válaszoltak, felírhatod a táblára a következő
tantételt: Azáltal tehetünk szert erős bizonyságra, hogy hitünket Jézus
Krisztus alapjára építjük.)

E tantétel szemléltetéseként tedd ki a következő szöveget, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel:

„James Sanders azon gyermekek egyikének a dédunokája, akik túlélték a mészárlást [és az
egyház tagja is]. […] Sanders testvér… elmondta, hogy amikor megtudta, hogy az ősei a
mészárlás során vesztették életüket, »nem befolyásolta a hitemet, mert azt Jézus Krisztusra
építettem, nem pedig az egyház valamely tagjára«” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain
Meadows Massacre,” Ensign, Sept. 2007, 21).

• Hogyan tud a Jézus Krisztusba vetett hitünk megerősíteni minket, ha olyan
esetekről hallunk, amikor az egyháztagok nem élnek a Szabadító tanításai
szerint?

• Mit tesztek, ami segít Jézus Krisztus alapjára építenetek a hiteteket?

Tedd bizonyságodat annak fontosságáról, hogy a Szabadító tanításai szerint éljünk,
valamint Őrá és az evangéliumára építsük a hitünket. Kérd meg a tanulókat, hogy
gondolják át, hogyan tudják még jobban Jézus Krisztus alapjára építeni a hitüket, és
ezt tűzzék ki célul.
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Tanulói olvasmányok
• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints,” [Béke és erőszak

a XIX. századi utolsó napi szentek között] Gospel Topics, [Evangéliumi témák]
lds.org/topics.

A utahi háború és a Mountain Meadows-i mészárlás
Az egyre növekvő feszültség a utahi háborúhoz vezetett
Három évvel azután, hogy az első utolsó napi szent pionírok elérték a Sóstó-völgyet, az Amerikai
Egyesült Államok kormánya létrehozta a Utah tartományt, és Brigham Youngot nevezte ki a
tartomány első kormányzójává. Az 1857-es évek közepén az utolsó napi szent vezetőkhöz
híresztelések jutottak el arról, hogy az állam leváltaná Brigham Youngot és új kormányzót nevezne ki
Utah tartomány élére, akit nagyszámú szövetségi csapatok támogatnának. 1857. július 24-én
Brigham Young elnök éppen egy csoportnyi szenttel ünnepelte a Sóstó-völgybe érkezésük 10.
évfordulóját, amikor megerősítést kapott egy korábbi hírről, miszerint egy hadsereg közelít Salt Lake
City felé.

A korábbi években az utolsó napi szentek és az Egyesült Államok kormányának hivatalnokai közötti
nézeteltérések és félreértések egyre növekvő feszültséget okoztak. A szentek azt akarták, hogy a saját
maguk által választott vezetők kormányozzák őket, és elutasították a központilag kinevezett
személyeket, akik nem vallották az ő értékeiket, és akik közül néhány tisztességtelen, korrupt és
erkölcstelen volt. Az állami hivatalnokok egy része úgy gondolta, hogy a szentek tettei és hozzáállása
lázadást jelez az Amerikai Egyesült Államok kormánya ellen.

Az Egyesült Államok elnöke, James Buchanan, mintegy 2500 fős csapatot küldött Salt Lake Citybe,
hogy az új kormányzót biztonságban eljuttassák Utahba, és véget vessenek a szentek közötti vélt
lázadásnak. Ez a döntés a utahi helyzetre vonatkozó pontos információk hiányában született meg
(lásd Church History in the Fulness of Times Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System
manual, 2003], 368–71).

Felkészülés a terület megvédésére
A szenteknek tartott beszédeikben Young elnök és más egyházi vezetők a közelgő csapatokat
ellenségnek nevezték. Attól tartottak, hogy a csapatok esetleg kiűzik Utahból a szenteket, ahogyan az
már Ohio, Missouri és Illinois államban megtörtént velük. Young elnök, aki éveken át kérte a
szenteket, hogy tegyenek félre gabonát, megismételte ezt az utasítást, hogy legyen élelmük arra az
esetre, ha menekülniük kellene a csapatok elől. Utah tartomány kormányzójaként azt az utasítást adta
a tartomány polgárőrségének, hogy készüljenek fel a terület megvédésére.

Összetűzés a kivándorló szekérsorral
Egy kivándorló szekérsor, mely Arkansasból nyugatra, Kaliforniába tartott, akkor ért Utah államba,
amikor a szentek éppen az Egyesült Államok közelgő csapataitól készültek megvédeni a területüket. A
szekérsor tagjai közül néhányan frusztrálttá váltak, mert nagy szükségük volt gabonára, ám nehezen
tudták azt megvásárolni a szentektől, hiszen ők azt az utasítást kapták, hogy raktározzák el a
gabonájukat. A kivándorlók azokkal a szentekkel is viszályba kerültek, akik nem akarták, hogy a
szekérsor lovai és marhái megdézsmálják azon élelem- és vízforrásaikat, melyekre a saját állataiknak
volt szükségük.

A feszültség végül Cedar Cityben, a Kaliforniába vezető út utolsó utahi településénél robbant ki.
Nézeteltérés támadt a szekérsor néhány tagja és néhány utolsó napi szent között, s a szekérsor tagjai
azzal fenyegették a szenteket, hogy csatlakoznak a kormány által ellenük küldött csapatokhoz. Habár
a szekérsor kapitánya megrótta társait, amiért ilyesmivel fenyegetőztek, Cedar City néhány vezetője és
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lakosa ellenségnek tekintette az emigránsokat. A szekérsor egy órával az érkezése után el is hagyta a
várost, ám Cedar City néhány telepese és vezetője utánuk akart menni, hogy megbüntesse azokat,
akik megsértették őket.

Az összetűzés fokozódik
Mivel ezek a szentek nem az Úr módján oldották meg a kivándorlókkal való konfliktusukat, a helyzet
sokkal súlyosabbá vált. Isaac Haight, Cedar City polgármestere, a polgárőrség vezetője és egyben a
cövek elnöke, engedélyt kért a polgárőrség parancsnokától, aki a közeli Parowan nevű településen élt,
hogy a polgárőrséget kivezényelve szembeszálljanak a szekérsor vétkeseivel. A polgárőrség
parancsnoka, William Dame, aki egyháztag volt, azt tanácsolta Isaac Haightnek, hogy ne vegyen
tudomást a kivándorlók fenyegetéseiről. Ám ahelyett, hogy hallgattak volna erre a tanácsra, Isaac
Haight és más Cedar City-beli vezetők úgy döntöttek, meggyőznek néhány helyi indiánt, hogy
támadják meg a szekérsort, és büntetésként lopják el a marháikat. Isaac Haight megkérte John D.
Leet, aki az egyház helyi tagja és a polgárőrség egyik vezetője volt, hogy vezesse a támadást. A két
férfi úgy tervezte, hogy majd az indiánokat fogják okolni e tettért.

A kivándorlók megtámadása
Isaac Haight az egyház helyi vezetőiből, valamint a közösség és a polgárőrség vezetőiből álló tanács
elé tárta a szekérsor megtámadásának tervét. A tanács néhány tagja erősen ellenezte a tervet, és
megkérdezte Haightet, tanácskozott-e Brigham Young elnökkel az ügyben. Miután nemleges választ
adott, Haight beleegyezett, hogy levelet küld Salt Lake Citybe egy hírnökkel, James Haslammal,
melyben elmagyarázza a helyzetet és megkérdezi, mitévők legyenek. Mivel azonban Salt Lake City
mintegy 400 kilométerre fekszik Cedar Citytől, a hírnöknek közel egy hétbe telt gyors vágtában eljutni
Salt Lake Citybe, majd vissza Cedar Citybe Young elnök utasításaival.

Nem sokkal azután, hogy Isaac Haight elküldte levelét a hírnökkel, John D. Lee és egy csoportnyi
indián megtámadta az emigráns tábort Mountain Meadowsnál. Lee vezette a támadást, ám titokban
tartotta kilétét, hogy úgy tűnjön, csak az indiánoknak volt szerepük benne. Néhány kivándorló életét
vesztette vagy megsebesült, míg a többiek felvették a harcot a támadóikkal, és visszavonulásra
kényszerítették Leet és az indiánokat. Az emigránsok gyorsan szoros körbe rendezték a szekereiket,
hogy védjék magukat. További két támadás érte a szekérsort az ötnapos ostrom során.

Egyszer a Cedar City-i polgárőrség tagjai észrevettek két emigráns férfit a szekereik által felállított
körön kívül. A polgárőrök rájuk lőttek, aminek következtében az egyikük életét vesztette. A másik férfi
megmenekült, és hírül vitte az emigráns táborba, hogy fehér emberek is részt vesznek az ellenük
irányuló támadásban. A támadások kitervelőit ezzel leleplezték. Ha a kivándorlók tovább folytatnák
útjukat Kaliforniába, akkor elterjedne a híre, hogy utolsó napi szentek voltak felelősek a szekérsor
megtámadásáért. Az összeesküvők attól féltek, hogy ez a hír negatív következményekkel járna rájuk
és a népükre nézve.

A Mountain Meadows-i mészárlás
Megpróbálva megelőzni annak a hírnek az elterjedését, hogy utolsó napi szentek is részt vettek a
szekérsor elleni támadásokban, Isaac Haight, John D. Lee, valamint az egyház és a polgárőrség más
helyi vezetői kitervelték, hogy a kisgyermekeken kívül minden emigránst megölnek. E terv
végrehajtásához John D. Lee felkereste a kivándorlókat és azt mondta nekik, hogy a polgárőrség
megvédi őket a további támadásoktól, és biztonságban visszavezeti őket Cedar Citybe. Miközben a
kivándorlók Cedar City felé gyalogoltak, a polgárőrség tagjai ellenük fordultak és tüzet nyitottak
rájuk. Néhány, a telepesek által toborzott indián is elősietett a búvóhelyéről és csatlakozott a
támadáshoz. A szekérsor körülbelül 140 emigráns tagja közül csupán 17 kisgyermeket hagytak
életben.

Két nappal a mészárlás után James Haslam megérkezett Cedar Citybe Young elnök válaszával,
melyben arra utasította a helyi vezetőket, hogy engedjék el békében a szekérsort. „Amikor Haight
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elolvasta Young szavait, úgy zokogott, mint egy gyermek, és csak ezeket a szavakat ismételgette: »Túl
késő, túl késő«” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, Sept. 2007, 20).

Tragikus következmények
A Mountain Meadows-i mészárlás nem csupán 120 ember halálát követelte, hanem óriási szenvedést
is okozott a túlélő gyermekeknek és az áldozatok hozzátartozóinak. Néhány utolsó napi szent
befogadta és gondozta azokat az emigráns gyermekeket, akik túlélték a mészárlást. 1859-ben állami
hivatalnokok vették át a gyermekek felügyeletét, és visszavitték őket a rokonaikhoz Arkansasba. A
pajute indiánok is szenvedtek, amiért igazságtalanul őket okolták a bűntettért.

Egyházi vezetők tudomására jutott a vérengzés
„Habár Brigham Young és más egyházi vezetők Salt Lake Cityben nem sokkal az eset után értesültek
a mészárlásról, a telepesek részvételének mértékéről, valamint a bűntett szörnyű részleteiről csak
idővel, fokozatosan szereztek tudomást. 1859-ben felmentették az elhívásából Isaac Haight
cövekelnököt, illetve olyan egyházi vezetőket Cedar Cityben, akiknek szerepük volt a mészárlásban.
1870-ban kizárták Isaac Haightet és John D. Leet az egyházból.

1874-ben a területi esküdtszék vádat emelt kilenc férfi ellen a mészárlásban való szerepükért. A
legtöbbjüket végül letartóztatták, habár csak Leet hallgatták ki, ítélték el és végezték ki a
bűncselekményért. Egy másik férfi, aki ellen vádat emeltek, önként vállalta, hogy bizonyítékokat
szolgáltat és tanúskodik a többi elítélt ellen, mások pedig évekig bujdostak a törvény elől. A
polgárőrség azon tagjait, akik végrehajtották a mészárlást, életük végéig szörnyű bűntudat és
ismétlődő rémálmok gyötörték amiatt, amit tettek és láttak” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain
Meadows Massacre,” Ensign, Sept. 2007, 20).

A Mountain Meadows-i mészárlás 150. évfordulója
Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt mondta:

„A [Mountain Meadows-i] mészárlásért Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza helyi
vezetői a felelősek a Mountain Meadows közelében lévő területeken, akik polgári és katonai
pozíciókban is szolgáltak, illetve az egyház azon tagjai, akik az ő irányításuk alatt cselekedtek. […]

Jézus Krisztus evangéliuma, melyet magunkénak vallunk, irtózik a férfiak, nők és gyermekek
hidegvérű lemészárlásától. Sőt, a békét és a megbocsátást pártolja. Amit régen az egyházunk tagjai
[Mountain Meadowsnál] tettek, szörnyű eltérés a keresztény tanításoktól és viselkedéstől, és nincs rá
mentség. […] Semmi kétség, az Isteni Igazságosság méltó büntetést fog kiszabni a mészárlásért
felelős személyekre. […]

A Menny Istene, akinek a fiai és leányai vagyunk, áldjon meg minket azzal, hogy tiszteljük az itt
elhunytak emlékét azzal, hogy azt a tiszta szeretetet és azon megbocsátás lelkületét nyújtsuk
egymásnak, melyet az Ő Egyszülött Fia személyesít meg” (“150th Anniversary of Mountain Meadows
Massacre,” Sept. 11, 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre).
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26. LECKE

Kinyilatkoztatás a papságról
Bevezetés
Amikor a XX. században az egész földre kiterjedt a
misszionáriusi munka, az egyházi vezetők útmutatásért
imádkoztak azokat a korlátozásokat illetően, melyek az
egyház afrikai származású tagjaira vonatkoztak a papsági
elrendelések és a templomi szertartások kapcsán. 1978.
június 1-jén a Salt Lake templomban egyértelmű
kinyilatkoztatás adatott a témával kapcsolatban Spencer W.

Kimball elnöknek, tanácsosainak az Első Elnökségben, illetve
a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjainak. A tanulók órai
részvétele segíteni fog nekik jobban érteni, hogyan
közelítsenek hithűen evangéliumi kérdésekhez, és azt is
megtudják, hogy milyen körülmények és igazságok társulnak
ehhez a döntő jelentőségű kinyilatkoztatáshoz.

Háttérolvasmányok
• Gordon B. Hinckley, “Priesthood Restoration,” Ensign, Oct. 1988, 69–72.

• “Race and the Priesthood,” [Faji hovatartozás és a papság] Gospel Topics,
[Evangéliumi témák] lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the Priesthood,” parts 1–4,
Perspectives on Church History series, history.lds.org/section/
perspectives-on-church-history.

Javaslatok a tanításhoz
Bevezetés a 2. hivatalos nyilatkozathoz
Hithűen közelíteni evangéliumi kérdésekhez
Vázold fel a következő helyzetet az osztály előtt:

Egy nap az iskola után odajött Scotthoz egy másik egyháztag, akiben nemrég
egyházi tanokra vonatkozó kérdések merültek fel. Scott úgy érezte, nyújtott ugyan
némi segítséget ennek a barátjának, de aztán elgondolkozott rajta, hogy vajon
legközelebb mit tehetne másként, ha odajön hozzá egy hasonló helyzetben lévő
egyháztag.

Kérdezd meg a tanulóktól, ők mit tettek már, amivel segítettek olyan
egyháztagoknak, akik szívből jövő kérdésekkel keresték meg őket az egyház vagy
annak tanai vonatkozásában.

Tedd ki vagy olvasd fel a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől az Első
Elnökségből:

„Az érdeklődés a bizonyság bölcsője. Vannak, akik kínosan érzik magukat, vagy
érdemtelennek, mert vizsgálódó kérdéseik vannak az evangéliummal
kapcsolatban, pedig nem kell így érezniük. A kérdezés nem a gyengeség, hanem
a fejlődés jele.

Isten azt parancsolja nekünk, hogy keressünk válaszokat a kérdéseinkre, és
csupán annyit kér, hogy azt »őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett

144



hittel« tegyük [Moróni 10:4]. Amikor ezt tesszük, mindenről megtudhatjuk az igazat »a
Szentlélek hatalma által« [Moróni 10:5].

Ne féljetek, kérdezzetek! Legyetek kíváncsiak, de ne kétkedjetek! Mindig ragaszkodjatok a hithez
és a világossághoz, melyet már megkaptatok” (Tükörkép a víz színén. [EOSZ Áhítatok, 2009. nov.
1.], lds.org/broadcasts).

• Mit tanított Uchtdorf elnök, ami segíthet azoknak, akiknek tanbéli, történelmi
vagy szociális kérdéseik vannak az egyházról? (Segíts a tanulóknak megérteni a
következő tantételt: Ha hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban, akkor a szívből
jövő kérdésekre végül választ ad majd Mennyei Atyánk.)

Magyarázd el, hogy az egyháztagok némelyikében felmerülő egyik történelmi
kérdés egy olyan egyházi irányelvből sarjad, mely az 1800-as évek közepétől
1978-ig volt érvényben, és nem tette lehetővé az afrikai származású fekete férfiak
elrendelését a papságba, valamint azt is megtiltotta, hogy fekete férfiak és nők részt
vehessenek a templomi felruházásban vagy pecsételési szertartásokban. Kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést, amely a (Tan és a
szövetségekben található) 2. hivatalos nyilatkozat bevezetésének egy része. A
tanulók gondolják át, miben segítheti ez az információ azokat, akiket aggaszt ez a
történelmi kérdés.

„A Mormon könyve azt tanítja, hogy »mindegyik egyforma Istennek«, ideértve »feketét és
fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt« egyaránt (2 Nefi 26:33). Az egyház történetében
számos országban keresztelkedtek meg mindenféle fajból és etnikai csoportból származó
emberek, akik az egyház hithű tagjaiként éltek. Joseph Smith élete során néhány színes bőrű férfi
egyháztagot elrendeltek a papságba. Az egyház történetének korai szakaszában az egyházi
vezetők leálltak annak gyakorlatával, hogy afrikai származású színes bőrű férfiakra ruházzák a
papságot. Az egyházi feljegyzések nem tartalmaznak világos magyarázatot e döntés eredetére”
(bevezetés a 2. hivatalos nyilatkozathoz).

• Milyen fontos igazságokat tartalmaz ez a kijelentés azok számára, akik
küzdenek ezzel a témával?

Emeld ki azt a sort, mely kijelenti: „Az egyházi feljegyzések nem tartalmaznak
világos magyarázatot e döntés eredetére.” Bár néhányan felvethetnek indokokat
arra, hogy az afrikai származású férfiakat egy ideig miért nem rendelték el a
papságba, ezek az indokok nem biztos, hogy valósak. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Ha azt a kérdést szem előtt tartva olvasnánk a szentírásokat, hogy »miért
parancsolta az Úr ezt vagy miért parancsolta azt?«, rájönnénk, hogy száz
parancsolatból kevesebb mint egynél ad bármilyen magyarázatot is. Nem az Úr
módszere, hogy indokokat adjon. Mi [halandók] megindokolhatjuk a
kinyilatkoztatásokat, megindokolhatjuk a parancsolatokat is. Ha ezt tesszük,
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magunkra maradunk vele. Néhányan indokokat találtak ki az itt tárgyalt témára is [faji
hovatartozás és a papság], és kiderült, hogy egyáltalán nem volt igazuk. […]

Ne kövessük el ugyanazt a hibát, amit a múltban elkövettek itt és más területeken is, miszerint
megpróbálták megindokolni a kinyilatkoztatásokat. Kiderült, hogy az indoklások nagyrészt ember
által kreáltak voltak” (Life’s Lessons Learned [2011], 68–69).

• Miért tesszük bölcsen, ha kerüljük az arról való spekulációt, hogy 1978 előtt
miért nem kapták meg a papságot afrikai származású emberek, illetve miért
nem részesülhettek templomi szertartásokban? (Az emberek látómezeje
korlátozott, és Isten nem mondta el nekünk az indokokat.)

Hangsúlyozd ki, hogy ma az egyház tagadja a korábban e téma vonatkozásában
kialakult elképzeléseket. A fekete bőr nem jelez isteni kegyvesztettséget vagy átkot,
a fekete bőr nem jelez a halandóság előtti életben elkövetett hamislelkű tetteket,
nem bűn a fajok közötti házasság, és a fekete ember, illetve bármely más faj vagy
etnikum semmilyen szempontból nem alsóbbrendű másoknál. Az egyházi vezetők
ma egyértelműen elítélik a rasszizmus múltbéli vagy jelenlegi, bármilyen formáját.
(Lásd “Race and the Priesthood,” [Faji hovatartozás és a papság] Gospel Topics,
[Evangéliumi témák] lds.org/topics.)

• Hogyan segíthet az emberek Jézus Krisztusba vetett hite megoldani nekik az
1978 előtt létező papsági korlátozásra vonatkozó kérdéseiket vagy
aggodalmaikat?

2. hivatalos nyilatkozat
A papság és a templomi áldások az egyház minden érdemes tagjára kiterjesztetnek
Mondd el, hogy 1978 előtt afrikai származású emberek ezrei ismerték meg a
visszaállított evangélium igazságát számos nemzetben. A Salt Lake City-i egyházi
vezetők sok levelet kaptak meg nem keresztelt nigériai és ghánai megtértektől, akik
kérték, hogy küldjenek misszionáriusokat Afrikába. Az egyházi vezetők évekig
imádkoztak az ügy kapcsán, de úgy érezték, hogy még nem jött el az ideje, hogy
misszionáriusokat küldjenek Afrikába. Brazíliában hithű fekete egyháztagok annak
tudatában segítettek felépíteni az 1975-ben bejelentett São Paulo templomot, hogy
ők nem léphetnek majd be oda.

Mondd el a tanulóknak, hogy a 2. hivatalos nyilatkozat egy olyan kinyilatkoztatás
hivatalos bejelentése, melyet Spencer W. Kimball elnök, az Első Elnökségben lévő
tanácsosai, illetve a Tizenkét Apostol Kvórumának tíz tagja kapott, méghozzá 1978.
június 1-jén. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a „Kedves testvérek!”
megszólítás alatti első bekezdést, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék
meg, mit mondtak az egyházi vezetők, minek voltak a tanúi.

• Minek voltak tanúi az egyházi vezetők szerte a világon?

• Mire kaptak sugalmazást az egyházi vezetők, amikor tanúi voltak az Úr
munkája terjedésének?

Az egyik tanuló olvassa fel a következő bekezdést, mely így kezdődik: „Mivel
tudatában vagyunk azoknak az ígéreteknek”. Az osztály figyelje meg, hogy az
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egyházi vezetők mit tettek azon kívánságaikból adódóan, melyekre sugalmazást
éreztek. Kérdezd meg:

• Spencer W. Kimball elnök és más egyházi vezetők mit tettek sugalmazott
kívánságaikból adódóan?

• E bekezdés első három sora szerint mit tudtak az egyházi vezetők a papság
korlátozásával kapcsolatban? (Tudták, hogy valamikor minden érdemes férfinak
lehetősége lesz megkapni a papságot.)

Magyarázd el, hogy 1978 előtt az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma
évekig tanácskozott és imádkozott a papsági korlátozásról, tudván, hogy a
változtatáshoz kinyilatkoztatásra van szükség. Tedd ki a következő idézetet
Spencer W. Kimball elnöktől (1895–1985), és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Nap nap után mentem egyedül mély tisztelettel és komolysággal a szent
templom felső termeibe; és ott felajánlottam lelkemet és erőfeszítéseimet a
program továbbvitele érdekében. Azt akartam tenni, ami az ő szándéka.
Beszéltem erről neki, és ezt mondtam: »Uram, én csupán azt szeretném tenni,
ami helyes. Nem készítünk terveket csak azért, hogy látványos változást idézzünk
elő. Mi csupán azt szeretnénk, amit te kívánsz, és akkor, amikor te kívánod, és

nem előbb«” (Az egyház elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 258.).

• Mit tanítanak nekünk Kimball elnök szavai, hogyan törekednek
kinyilatkoztatásra a próféták? (Miután a tanulók válaszoltak, felírhatod a táblára
a következő igazságot: A próféták az Úr akaratának megismerésére
törekednek az egyház irányításához.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2. hivatalos nyilatkozat következő két
bekezdését, innen kezdve: „Ő meghallgatta imáinkat”. Az osztály figyelje meg, mit
válaszolt az Úr Kimball elnök, az Első Elnökségben lévő tanácsosai, illetve a
Tizenkét Apostol Kvóruma tagjainak imáira.

• Mit válaszolt az Úr a prófétája imáira? (Hangsúlyozd ki az Úrnak ebben a
kinyilatkoztatásban kapott üzenetét: Az evangélium áldásai Mennyei
Atyánk minden gyermeke számára elérhetőek.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a 2. hivatalos nyilatkozatban feljegyzett
kinyilatkoztatás elnyerésének módját, oszd meg a következő idézetet Gordon B.
Hinckley elnöktől (1910–2008), aki jelen volt azon a napon, amikor a
kinyilatkoztatást kapták a templomban.
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„Ünnepélyes, megszentelt légkör töltötte be a termet. Számomra olyan érzés
volt, mintha csatorna nyílt volna meg a mennyei trón és Isten térdelő, könyörgő
prófétája között, aki mellett ott voltak a Fivérei. Ott volt Isten Lelke. És a
Szentlélek hatalma által bizonyosság érkezett ahhoz a prófétához, miszerint
amiért imádkozott, helyes, eljött az idő, és hogy mostantól fogva a papság
csodálatos áldásait ki kell terjeszteni az érdemes férfiakra mindenhol,

származástól függetlenül. […]

Mindannyian tudtuk, hogy eljött az ideje a változásnak, és hogy a döntés a mennyből eredt. A
válasz világos volt. Tökéletes egység volt köztünk abban, amit megtapasztaltunk és ahogyan azt
értettük” (“Priesthood Restoration,” Ensign, Oct. 1988, 70).

Mondd el, hogy nem sokkal a papsági korlátozást megszüntető kinyilatkoztatás
elnyerése után misszionáriusok küldettek Afrikába. Azóta templomok épültek azon
a kontinensen, sor került száznál több cövek megszervezésére, és emberek
százezrei részesültek magukért és elhunyt őseikért az evangélium szertartásaiban.
(Lásd például “Mormons in Africa: A Bright Land of Hope,”
mormonnewsroom.org; “Emerging with Faith in Africa,” parts 1–3, lds.org/
prophets-and-apostles/unto-all-the-world.)

Tedd ki a következő idézetet Russell. M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„A hithűek minden földrészen és a tenger szigetein is Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházába gyűjtetnek. Jelentőségüket veszítik a
kulturális háttér, a nyelv, a nem és az arcvonások tekintetében megmutatkozó
különbségek, miközben az egyháztagok elveszítik magukat szeretett
Szabadítójuk szolgálatában. Beteljesedik Pál kijelentése: »Mert a kik Krisztusba
keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöztétek fel.

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek
vagytok a Krisztus Jézusban« [Galátziabeliek 3:27–28].

Csak Isten valós Atyai mivoltának felfogása által értékelhetjük teljes mértékben az emberek
közötti igazi testvériséget. Ennek megértése arra ösztönöz minket, hogy az együttműködés hídjait
építsük, ne a szegregáció falait” (“Teach Us Tolerance and Love,” Ensign, May 1994, 70).

• Hogyan készít fel minket az evangélium arra, hogy különböző háttérrel
rendelkezve is egységessé váljunk?

• Milyen példákat láttatok már arra, amikor különböző háttérrel rendelkező
egyháztagok egységessé váltak és együttműködtek egymással?

Befejezésként kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit válaszolnának, ha
megkérdeznék tőlük, hogy egy ideig miért nem rendeltek el afrikai származású
férfiakat a papságba az egyházban. Erősítsd meg, hogy helyénvaló azt a
magyarázatot adni másoknak, hogy nem tudjuk, miért kezdték el korlátozni a
papságba való elrendelést, majd pedig bizonyságot tenni azokról az igazságokról,
amelyeket viszont tudunk.
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Tanulói olvasmányok
• 2 Nefi 26:33; 2. hivatalos nyilatkozat.

• “Race and the Priesthood,” [Faji hovatartozás és a papság] Gospel Topics,
[Evangéliumi témák] lds.org/topics.
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27. LECKE

A világ felkészítése Jézus
Krisztus második
eljövetelére

Bevezetés
A Szabadító egy napon hatalommal és nagy dicsőséggel tér
majd vissza a földre. E nagy napra készülve a szentek tudják,
hogy tanulmányozniuk kell eljövetelének jeleit, és azzal kell
felkészülniük rá, hogy szent helyeken állnak és „vezetőjükké

fogad[ják] a Szent Lelket” (T&Sz 45:57). Az Úr kijelentette,
hogy az egyháznak és tagjainak feladata felkészíteni a
világot a Szabadító második eljövetelére.

Háttérolvasmányok
• Neil L. Andersen: A világ felkészítése a második eljövetelre. Liahóna, 2011.

máj. 49–52.

• Dallin H. Oaks: Felkészülés a második eljövetelre. Liahóna, 2004. máj. 7–10.

• Felkészülni Jézus Krisztus második eljövetelére. 44. fejezet itt: Az egyház
elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith (1999). 389–397.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 45:15–46, 56–57
A második eljövetelt megelőző jelek
Tedd fel a tanulóknak a következő kérdést:

• Miből tudjátok, hogy esni fog az eső?

Magyarázd el, hogy miként az eső közeledtét is jelzik bizonyos dolgok, vannak
olyan jelzések vagy jelek, melyek segítenek nekünk tudni azt, hogy mikor
következik be Jézus Krisztus második eljövetele. Mondd el a tanulóknak, hogy
Máté 24 feljegyzései szerint a Szabadító az Olajfák hegyén nem sokkal a halála
előtt találkozott a tanítványaival, és mesélt nekik a második eljövetele jeleiről. Ezen
tanítások egy részét a mi időnkben elismételte Joseph Smithnek, és ezt feljegyzi a
Tan és a szövetségek 45. Hangsúlyozd ki a tanulóknak, hogy a Tan és a
szövetségekben végig fontos téma a Jézus Krisztus második eljövetelére való
felkészülés. Kérd meg őket, hogy a Tan és a szövetségek tanulmányozásakor
figyeljenek fel a második eljövetelről szóló tanításokra, és gondolják át, ők hogyan
készülhetnek fel arra.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 45:15–17-et, és
keressék ki, miről kérdezték a Szabadítót a tanítványai, és Ő mit válaszolt nekik.

• Miről kérdezték Jézust a tanítványok?

• Mit válaszolt?
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Hogy segíts a tanulóknak a második eljövetelt megelőző jelek észrevételében, írd
fel a táblára a következő utalásokat:

T&Sz 45:25–27

T&Sz 45:28–31, 33

T&Sz 45:40–43

Oszd párokra a tanulókat, és mindegyik párnak adj ki egyet a táblára felírt
részekből. Olvassák el együtt ezeket a verseket, és nézzék meg, milyen jelekről esik
szó bennük. Mutass rá, hogy vannak közöttük már beteljesedett vagy
beteljesedőfélben lévő jelek is. A 30. vers vonatkozásában megoszthatod a
következő információkat: „A nemzsidók időinek neveztetik az a kor, amelyben a
nemzsidók elsőbbséget élveznek az evangélium elnyerésében. Ekkor először azok
kapnak lehetőséget az evangélium befogadására és a szabadulás elnyerésére, akik
nem zsidók, és ez a jog – legalábbis jelentős mértékben – csak később adatik meg a
zsidóknak” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 721–22).

Elegendő idő eltelte után kérd meg a párokat, hogy mondják el az osztálynak, mit
találtak. Javasolhatod, hogy a tanulók emeljék ki a jeleket a szentírásukban.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 45:34-et, majd
kérdezd meg:

• Nyugtalanít benneteket az, amikor a második eljövetelt megelőző jelekről
olvastok vagy hallotok? Miért igen vagy miért nem?

• Hogyan segíthet nekünk a Szabadító második eljövetele jeleinek megismerése
legyőzni életünkben a félelmet és az aggódást?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek
45:35–38-at, hogy megtudják, miért nyilatkoztatta ki a Szabadító a második
eljövetelét megelőző jeleket.

• Miért fontos felismerni, ha beteljesedőfélben vannak a Szabadító
eljövetelének jelei?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Tan és a szövetségek 45:32, 39, 56–57 elolvasása
közben nézzék meg, milyen módjai vannak a Krisztus második eljövetelére való
felkészülésnek, azután beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Mit tudtok meg ezekből a versekből a második eljövetelre való felkészülés
módjairól? (Miközben a tanulók elmondják gondolataikat, hangsúlyozd ki a
következő tantételt: A Jézus Krisztus második eljövetelére való felkészülés
elengedhetetlen része az, hogy szent helyeken állunk és vezetőnkké
fogadjuk a Szent Lelket.)

• Mit kell tennünk azért, hogy vezetőnk legyen a Szent Lélek?

• Szerintetek miként állhat Jézus Krisztus követője „szent helyeken”? (Szent
helyek például a templomok, a kápolnák és az otthonok. Az otthont szentté
teheti a rendszeres személyes és családi ima, szentírás-tanulmányozás, szolgálat
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és családi est. A szent helyeken állásnak az életmódunkhoz is köze van. Ha
érdemesen élünk a Szentlélek állandó társaságára, akkor szent helyen állunk.
Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezen felvetések némelyikét a szentírásuk
margójára a Tan és a szövetségek 45:32 mellé.)

• Ti hogyan tudtatok és tudtok szent helyeken állni annak ellenére, hogy gonosz
világban éltek?

• Milyen indokok miatt tekintetek várakozással a Szabadító második eljövetelére?
Miért vagytok hálásak amiatt, hogy a Szabadító újra eljön?

Tan és a szövetségek 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23
A világ felkészítése a második eljövetelre
Emlékeztesd a tanulókat, hogy ennek a kurzusnak a címe: A visszaállítás alapjai.
Kérdezd meg a tanulóktól:

• Milyen kapcsolatot láttok az evangélium visszaállítása és Jézus Krisztus második
eljövetele között?

Írd fel a táblára az alábbi hivatkozásokat, és kérd meg a tanulókat, hogy keressenek
bennük közös témát:

Tan és a szövetségek 29:7–9

Tan és a szövetségek 34:5–7

Tan és a szövetségek 39:19–23

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy forduljanak oda a mellettük
ülőhöz, és beszéljék meg vele, hogy mi a közös ezekben a szentírásrészekben.
Kérdezd meg néhány tanulótól, hogy miként foglalná össze ezeknek a
szentírásoknak az üzenetét. (Miközben a tanulók elmondják a gondolataikat, segíts
nekik a következő tantétel megfogalmazásában és megértésében: Az evangélium
prédikálásával segítünk felkészíteni a világot Jézus Krisztus második
eljövetelére.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak vissza a Tan és a szövetségek 29., 34. és 39.
szakaszaihoz, és figyeljék meg, mikor adattak ezek a kinyilatkoztatások, majd
kérdezd meg:

• Mennyi idővel az egyház megalapítása után kezdte el az Úr tanítani az előbb
megnevezett tantételt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Neil L. Andersen
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„A Fivérek a visszaállítás korai napjai óta nagyon komolyan veszik
megbízatásukat, hogy az evangéliumot hirdessék. 1837-ben, csupán hét évvel az
egyház megszervezése után, a szegénység és üldöztetés idején,
misszionáriusokat küldtek Angliába, hogy ott hirdessék az evangéliumot. Néhány
éven belül a misszionáriusok már a legkülönfélébb helyeken prédikáltak, például
Ausztriában, Francia Polinéziában, Indiában, Barbadoson, Chilében és Kínában.

Az Úr megáldotta ezt a munkát, az egyház megalapítása pedig világszerte zajlik. […] A nap
mindig ragyogni fog azokra a misszionáriusokra, akik a Szabadítóról tesznek bizonyságot.
Képzeljétek csak el, milyen lelki erőt képvisel 52 000 olyan misszionárius, akiket az Úr Lelke tölt
el, és akik bátran kijelentik, hogy »nem adatik más név, sem valamely más út vagy mód, mely
által szabadulás jöhetne az emberek gyermekeihez, csakis Krisztus… nevében és az által«
[Móziás 3:17]. […] A világot javarészt az Úr munkáját végző misszionáriusok által készítik fel a
Szabadító második eljövetelére” (A világ felkészítése a második eljövetelre. Liahóna, 2011.
máj. 51.).

Beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Hogyan készíti fel a világot Jézus Krisztus második eljövetelére az egyház
misszionáriusai által tanított üzenet?

• Miért volt szükség az evangélium visszaállítására még azt megelőzően, hogy a
Szabadító újra eljönne a földre?

Tedd ki a következő idézeteket Joseph F. Smith elnöktől (1838–1918), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel őket:

„…az evangélium megtanítja az embereket alázatosnak, hithűnek, őszintének és
erényesnek lenni az Úr előtt és egymással szemben, s amilyen mértékben
alapelveit megvalósítják, olyan mértékben terjed és alapozódik meg a béke és az
erényesség a földön, s a bűn, a pörlekedés, a vérontás és mindenfajta romlottság
megszűnik létezni, s a föld megtisztul, és alkalmassá válik arra, hogy mennyei
lények lakhelyéül szolgáljon; és hogy az Úr, a mi Istenünk eljöjjön és itt éljen,

amit a millennium idején meg is fog tenni” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith
[1999]. 394–395.).

„Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza… küldetése részének tekinti, hogy
előkészítse az utat az Isten Fiának [szó szerinti] és dicsőséges eljöveteléhez a földre, hogy
uralkodjon fölötte és népével együtt lakjon” (Tanítások: Joseph F. Smith. 395.).

Tedd fel a következő kérdéseket:

• E lecke során milyen gondolataitok vagy lelki benyomásaitok támadtak az
egyház és tagjai arra vonatkozó felelősségéről, hogy segítsenek felkészíteni a
világot a második eljövetelre?

• Szerintetek hogyan segíthet mások felkészülésének segítése nektek is
felkészülni a második eljövetelre?

Az óra befejezéseként intézz felhívást a tanulókhoz, hogy mondják el, mit tettek
már azért, hogy megosszák a visszaállítás üzenetét azokkal, akik nem a mi
hitünkhöz tartoznak.
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Tanulói olvasmányok
• Tan és a szövetségek 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23; 45:15–46, 56–57; 88:81–87.

• Neil L. Andersen: A világ felkészítése a második eljövetelre. Liahóna, 2011.
máj. 49–52.
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28. LECKE

A szabadítás munkájának
meggyorsítása

Bevezetés
Az elmúlt években az egyház vezetői hangsúlyt fektettek az
Úr arra vonatkozó próféciájára, mely szerint meg fogja
gyorsítani a munkáját (lásd T&Sz 88:73). A szabadítás
munkája magában foglalja az egyháztagok misszionáriusi
munkáját, a megtértek megtartását, a kevésbé tevékeny

egyháztagok aktivizálását, a templomi és családtörténeti
munkát, valamint az evangélium tanítását. Ez a lecke segíteni
fog a tanulóknak jobban megérteni, hogy miként vehetnek
részt ebben a munkában, mi a feladatuk Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaként.

Háttérolvasmányok
• Dieter F. Uchtdorf: Átalusszátok-e a visszaállítást? Liahóna, 2014. máj. 58–62.

• A szabadítás munkájának meggyorsítása. Liahóna, 2013. okt. 36–39.

Javaslatok a tanításhoz
Tan és a szövetségek 138:53–56
Az Úr meggyorsítja munkáját
Mondd el a tanulóknak, hogy Joseph F. Smith elnök nem sokkal a halála előtt
látomást látott a lelkek világáról, és ezt most a Tan és a szövetségek 138 jegyzi fel.
Megtudta, hogy az utolsó adományozási korszak vezetői és „még sokkal többen” a
halandóság előtti világban fel lettek készítve a földi feladataikra. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 138:53–56-ot, az osztály pedig
keresse ki, milyen feladatokat kaptak ezek a vezetők a halandóság előtti világban.

• Milyen feladatokat kaptak ezek a vezetők a halandóság előtti világban? Milyen
felkészítést kaptak ott?

• Ti milyen feladatokat kaphattatok a halandóság előtti világban? Milyen
felkészítést kaphattatok? (Miközben a tanulók elmondják a gondolataikat,
segíts nekik megfogalmazni ezt a tantételt: A halandóság előtti életben
felkészítettek minket arra, hogy az idők teljességében a földre jőve
dolgozzunk az emberek lelkének szabadulásáért.)

Tedd ki a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel:

„Tudatában vagytok annak, hogy a visszaállított egyház már 98 éves volt, mire
megalapították a 100. cövekét? Ám csupán további 30 éven belül a következő
100-at is megszervezte. 8 évvel később több mint 300 cöveke volt az egyháznak.
Ma [2014-ben] ez a szám meghaladja a háromezret.

Hogy miért történik ez a növekedés ily felgyorsult ütemben? Azért, mert többen
ismerik az egyházat? Azért, mert szép kápolnáink vannak?
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Ezek fontos dolgok, de az egyház növekedésének az oka napjainkban az, hogy az Úr jelezte
ennek bekövetkeztét. A Tan és a szövetségekben azt mondta: »Íme, annak idejében meg fogom
gyorsítani a munkámat« [T&Sz 88:73].

Mi, mint Mennyei Atyánk lélekgyermekei, azért lettünk a földre küldve ebben az időben, hogy
részt vegyünk e nagyszerű munka meggyorsításában” (A munka meggyorsítása. Elsőelnökségi
üzenet, 2014. június).

• Monson elnök szerint miért ebben az időszakban küldettünk a földre?
(Miközben a tanulók elmondják válaszaikat, segíts nekik megérteni a következő
tantételt: Feladatunk részt venni Mennyei Atyánk munkájának
meggyorsításában.)

• Milyen módjait láttátok már Isten munkája meggyorsításának? (Erre a kérdésre
sok válasz adható, például: a misszionáriusi szolgálat korhatárának
megváltoztatása, a misszionáriusok egyre növekvő száma, a templomok egyre
növekvő száma, valamint az, hogy egyre több eszköz áll rendelkezésre, melyek
megkönnyítik a családtörténeti munkát.)

Mutass rá, hogy ezek a válaszok arról tanúskodnak, hogy Isten a fátyol mindkét
oldalán meggyorsítja a munkáját. Magyarázd el, hogy ma az egyház vezetői a
szabadítás munkájának öt területét hangsúlyozzák, és azt kérik tőlünk, hogy
ezeken a területeken tevékenykedve vegyünk részt Isten munkájának
meggyorsításában ezekben az utolsó napokban. Tedd ki a következő idézetet
L. Whitney Clayton eldertől a Hetvenek Elnökségéből, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel, az osztály pedig figyelje meg, melyik öt terület képezi részét a
szabadítás munkájának:

„Az élő próféták és apostolok tanításai szerint »Jézus Krisztus egyháza tagjait
kiküldik, hogy ‘dolgozzanak szőlőskertjében az emberek lelkének
megszabadulásáért’ (T&Sz 138:56). A szabadulás e munkája magában foglalja az
egyháztagok misszionáriusi munkáját, a megtértek megtartását, a kevésbé
tevékeny egyháztagok aktivizálását, a templomi és családtörténeti munkát,
valamint az evangélium tanítását« [2. kézikönyv: Az egyház igazgatása (2010).

5.0]” (“The Work of Salvation: Then and Now,” Ensign, Sept. 2014, 63).

Miközben a tanulók megnevezik az öt területet, írd fel a táblára:

Egyháztagok misszionáriusi munkája

Megtértek megtartása

Kevésbé tevékeny egyháztagok aktivizálása

Templomi és családtörténeti munka

Az evangélium tanítása
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Lásd Tan és a szövetségek 88:73.
Mindannyian hozzájárulhatunk az Úr munkájának meggyorsításához

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 88:73-at, míg
a többiek követik a szöveget. Magyarázd el, hogy mindannyiunknak

igyekeznünk kell még több mindennel hozzájárulni az Úr munkájának
meggyorsításához. Oszd ki a tanulóknak a lecke végén található kiosztandó
anyagot, és mondd el nekik, hogy ez a kiosztott anyag segíteni fog nekik
átgondolni, hogy miként járulhatnának még több mindennel hozzá az Úr
munkájához. Kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki egyet a kiosztott anyagon
található idézetek közül, olvassák el magukban, és készüljenek fel a kiosztott
anyagon található kérdések megválaszolására.

Miután a tanulóknak elegendő idejük volt az olvasásra és a felkészülésre,
felkérheted egyiküket az első idézet felolvasására. Azután kérj meg jó néhány
tanulót arra, hogy mondja el, mit válaszolt a kiosztott anyagon található, az
egyháztag misszionáriusi munkára összpontosító három kérdésre. Ismételd meg
ezt mind az öt idézettel.

A következő kérdések feltevésével segíts a tanulóknak átérezni a szabadítás
munkájában való részvétel igaz és fontos voltát:

• Milyen áldásokat kaptatok már, amikor részt vettetek a szabadítás munkájának
egy vagy két ilyen területén? Milyen, számotokra jelentőségteljes élményeket
szereztetek eközben?

Tedd ki a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből, és
kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Amikor a mi időnk lejár a halandóságban, milyen megosztható élményeink
lesznek arról, hogy mivel járultunk hozzá életünk ezen jelentős időszakához és az
Úr munkájának előmozdításához? Elmondhatjuk-e majd, hogy feltűrtük az
ingujjunkat, és teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel
munkálkodtunk? Vagy be kell majd vallanunk, hogy inkább a megfigyelő szerepét
játszottuk?” (Átalusszátok-e a visszaállítást? Liahóna, 2014. máj. 59.).

A következő kérdések feltevésével intézz felhívást a tanulókhoz, hogy tervezzék
meg, mit tesznek majd meg azért, hogy még teljesebb mértékben részt vegyenek a
szabadítás munkájában:

• Mit láttatok, hogyan segítették és segítik mások az Úr munkájának
meggyorsítását?

• Ti milyen terveket készíthettek, hogyan tudtok hozzájárulni az Úr munkájának
meggyorsításához?

• Hogyan buzdít minket a visszaállításról való bizonyságunk arra, hogy még
teljesebb mértékben részt vegyünk a szabadítás munkájában?

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondjon valamit, amit e kurzus folyamán tanult az
evangélium visszaállításáról, és tegyen bizonyságot erről a valamiről. Befejezésül
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tegyél bizonyságot az evangélium Joseph Smith próféta általi visszaállításának igaz
voltáról.

Tanulói olvasmányok
• Dieter F. Uchtdorf: Átalusszátok-e a visszaállítást? Liahóna, 2014. máj. 58–62.

A szabadítás munkájának meggyorsítása
Gondold át a következő kérdéseket a szabadítás munkájának részét képező öt terület mindegyike
vonatkozásában:

• Hogyan hozhat másokat közelebb a szabadítás áldásaihoz az, ha erőfeszítéseket teszel Isten
munkájának ezen a területén?

• Milyen élményeid voltak és milyen áldásokat kaptál azért, mert részt vettél az Úr szabadításra
vonatkozó munkájának ezen a területén?

• Jelenlegi egyházi elhívásodtól függetlenül mit tehetsz azért, hogy hozzájárulj a szabadítás
munkájának ehhez a területéhez?

Egyháztagok misszionáriusi munkája
Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította:

„Testvérek, olyan biztosan, ahogy az Úr még több misszionáriust inspirált a
szolgálatra, ugyanolyan módon nyitja meg egyre több jó és becsületes
ember elméjét és szívét, hogy befogadják az Ő misszionáriusait. Már vagy
ismeritek ezeket az embereket, vagy pedig ezután fogjátok megismerni
őket. Ott vannak a családjaitokban vagy a szomszédságban. Elmennek
mellettetek az utcán, mellettetek ülnek az iskolában, vagy kapcsolatban

vannak veletek az interneten. Ti is fontos részei vagytok ennek a kibontakozó csodának.

Ha nem vagy teljes idejű misszionárius, akinek névtábla van kitűzve a kabátjára, most van
itt az idő, hogy rajzolj egyet a szívedre – úgy, ahogyan Pál is mondta: »…nem tentával,
hanem az élő Isten Lelkével írva« [2 Korinthusbeliek 3:3]. […] Mi mind hozzá tudunk
járulni e csoda létrejöttéhez” (Ez egy csoda! Liahóna, 2013. máj. 78.).

Megtértek megtartása
M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta:

„Nektek és nekem minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak
biztosításáért, hogy az egyház minden egyes tagja teljes mértékben be
legyen vonva és az evangélium által lehetővé tett összes áldást élvezze.

Gordon B. Hinckley elnök emlékeztetett minket arra a felelősségünkre, hogy
legyünk az Úr munkatársai az egyházra vonatkozó tervei
megvalósításában. Egy műholdas közvetítésen Hinckley elnök azt mondta:

»Az Úr megbízott minket azzal, hogy minden teremtménynek tanítsuk az evangéliumot.
Ehhez minden teljesidejű és cövekmisszionárius legeslegjobb munkájára van szükség.
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Ehhez minden püspök, minden püspökségi tanácsos, minden egyházközségi tanácstag
legeslegjobb munkájára van szükség« (Találjátok meg a bárányokat, és tápláljátok a
juhokat. Liahóna, 1999. júl. 121.). Minden egyes egyháztag legeslegjobb erőfeszítéseire
van szükség” (“Members Are the Key,” Ensign, Sept. 2000, 10).

Kevésbé tevékeny egyháztagok aktivizálása

„[Egyháztagokként] az a szerepünk, hogy szeressük és szolgáljuk a körülöttünk lévőket –
megvigasztaljuk egy szükséget szenvedő munkatársunkat, meghívjuk a barátainkat egy
keresztelőre, segítsünk egy idősebb szomszédunknak a kerti munkában, meghívjunk
vacsorára egy kevésbé tevékeny egyháztagot, vagy segítsünk egy szomszédunknak a
családtörténeti munkában. Ezek mind természetes, örömteli módjai annak, hogy meghívjuk
a kevésbé tevékeny egyháztagokat és a más hitet vallókat az életünkbe, ezáltal pedig az
evangélium világosságába. Életünk szórakoztató és szent pillanatainak megosztása talán a
leghatékonyabb módja lehet annak, hogy »dolgozz[unk] [Jézus Krisztus] szőlőskertjében az
emberek lelkének megszabadulásáért« (T&Sz 138:56)” (A szabadítás munkájának
meggyorsítása. Liahóna, 2013. okt. 36.)

Templomi és családtörténeti munka
Quentin L. Cook elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította:

„Az egyház vezetése határozott felhívást intézett a felnövekvő
nemzedékhez, hogy mutassanak utat abban, miként tapasztalható meg
Illés lelke a technika használata által, kutassák ki az őseiket, és végezzenek
értük templomi szertartásokat. A szabadítás élőkért és holtakért végzett
munkájának meggyorsítása során e munka jelentős része rátok, fiatalokra
hárul” (Gyökerek és ágak. Liahóna, 2014. máj. 46.).

Az evangélium tanítása

„Az evangélium tanításának felelőssége nem csak azokra korlátozódik, akik hivatalos
elhívásuk alapján tanítók. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaként a
te felelősséged is az evangélium tanítása. Szülőként, valaki fiaként vagy lányaként,
férjként, feleségként, fiú- vagy lánytestvérként, egyházi vezetőként, osztálytermi tanítóként,
házitanítóként, látogató tanítóként, munkatársként, szomszédként, vagy barátként
lehetőséged van tanítani. Néha nyíltan és közvetlenül taníthatsz elhangzott szavaid és
bizonyságod által. És mindig a példád által tanítasz” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás:
Forráskalauz az evangélium tanításához [2000]. 3–4).
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A VISSZAÁLLÍTÁS ALAPJAI  –  20. LECKE

A többnejűség megértése
Többnejűség

„Az utolsó napi szentek hisznek abban, hogy az egy férfi és 
egy nő közötti házasság az Úrnak a házasságra vonatkozó 
általános törvénye. A bibliai időkben voltak, akiknek az Úr 
megparancsolta a többnejűség – az egy férfi és egynél több 
nő közötti házasság – gyakorlását. Az 1840- es évek elején 
az Úr kinyilatkoztatás által parancsot adott Joseph Smithnek 
arra, hogy vezesse be a többnejűség gyakorlatát az egyház 
tagjai között. Az egyház elnökének irányítása alatt az utolsó 
napi szentek egy része bő fél évszázadig gyakorolta a több-
nejűséget” (“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ 
of Latter - day Saints,” [Többnejűség Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházában] Gospel Topics [Evangéliumi 
témák], lds.org/topics).

Nehéz parancsolat

Eliza R. Snow (1804–1887), a Segítőegylet második álta-
lános elnöke Joseph Smith prófétához lett pecsételve. A 
következő élményét jegyezte fel azzal kapcsolatban, amikor 
Joseph próféta a többnejűség tantételét tanította a fivéré-
nek, Lorenzo Snow- nak.

„Joseph Próféta kitárta a szívét [Lorenzo Snow- nak], és leírta, 
milyen keserves lelki próbát jelentett számára idegenkedő 
érzéseinek legyőzése, melyek az oktatás és a társadalmi szokás 
erejének természetes következményei, a többnejűség beve-
zetésével kapcsolatban. Ismerte Isten hangját – tudta, hogy 
a Mindenható parancsolata az volt számára, hogy folytassa 
–, hogy példát mutasson, és bevezesse a celesztiális több-
nejűséget. Tudta, hogy nem csupán a saját előítéleteivel és 
elfogultságával kell megküzdenie, hanem az egész keresztény 
világéval; ám Isten, aki mindenek fölött áll, parancsolatot 
adott, és Őneki engedelmeskednie kellett. A Próféta mégis 
újra és újra habozott és késlekedett, míg Isten egy angyala elő 
nem állt kihúzott karddal, és azt nem mondta neki, hogy ha 
nem lép tovább és vezeti be a többnejűséget, akkor a papsága 
elvétetik tőle, neki pedig el kell vesznie! Ezt a bizonyságát nem 
csupán a fivéremmel osztotta meg, hanem másokkal is. Olyan 
bizonyság ez, amelyet nem lehet megtagadni” (Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow [1884], 69–70).

A hit próbája

Sokan áldattak meg a tantétel igaz voltáról tanúskodó lelki 
megerősítéssel azok közül, akik küszködtek a többnejűség 
tantételével.

„Helen Mar Kimball szerint Joseph Smith kijelentette, hogy »e 
tantétel gyakorlása lesz a legnehezebb megpróbáltatás, mely 
valaha is próbára fogja tenni a szentek hitét«. Bár ez volt élete 
egyik »legkomolyabb« próbatétele, bizonyságot tett arról, 
hogy ugyanakkor »a legnagyobb áldások egyike volt«. […]

Lucy Walker visszaemlékezett rá, milyen belső vívódást váltott 
ki benne az, amikor Joseph Smith felkérte, hogy legyen 
a felesége. »Lelkem minden érzése lázadt ellene« – írta. 
Azonban számos álmatlan, térdein imában töltött éjszaka 
után megkönnyebbült, mert a szobáját »szent hatás« töltötte 
be, »ragyogó napsütéshez« hasonló. Azt mondta: »Lelkemet 
addig nem ismert nyugodt, édes békesség töltötte be«, és 
»egész lényemet páratlan boldogság ragadta magával«” 
(“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” [Többnejű házas-
ság Kirtlandben és Nauvooban] Gospel Topics [Evangéliumi 
témák], lds.org/topics).

Joseph Smith és a többnejűség

Joseph Smithhez sok nőt pecsételtek, de a pontos számot 
nem tudjuk.

„A többnejű házasság gyakorlásának időszakában az utolsó 
napi szentek különbséget tettek az időre és az örökkévaló-
ságra, valamint a csak az örökkévalóságra szóló pecsételések 
között. Az időre és az örökkévalóságra szóló pecsételések ezen 
életre vonatkozóan is tartalmaztak kötelezettségeket és kap-
csolatokat, általában a nemi kapcsolat lehetőségét is beleértve 
ebbe. A csak az örökkévalóságra szóló pecsételések által létre-
jövő kapcsolatok kizárólag a következő életre vonatkoztak.

A Joseph Smithhez pecsételt nők között voltak, akik később 
arról tanúskodtak, hogy házasságuk az időre és az örökké-
valóságra szólt, mások viszont jelezték, hogy kapcsolatuk 
kizárólag az örökkévalóságra vonatkozott.

A Joseph Smithhez pecsételtek életkora legtöbb esetben 20 
és 40 év közötti volt a pecsételés időpontjában. A legidő-
sebb, Fanny Young, 56 éves volt, a legfiatalabb pedig, Helen 
Mark Kimball, …több hónappal a 15. születésnapja előtt lett 
Joseph hez pecsételve. Mai normák szerint nem helyénvaló az 
ilyen korai házasság, azonban abban a korban ez törvényes 
volt, és voltak olyan nők, akik a tizenéves koruk közepén 
házasodtak. Helen Mar Kimball azt mondta pecsételéséről 
Josephhez, hogy »csak az örökkévalóságra szólt«, vagyis a 
kapcsolat nem foglalt magában nemi kapcsolatot. […]

Joseph Smithhez több olyan nőt is hozzápecsételtek, akik már 
házasok voltak. Sem ezek a nők, sem Joseph nem árult el 
sokat ezekről a pecsételésekről, azonban a nők közül többen 
is azt mondták, hogy ezek csak az örökkévalóságra szóltak, 
mások viszont nem hagytak hátra feljegyzéseket, tehát nem 
tudjuk, hogy a pecsételés az időre és az örökkévalóságra, 
avagy csak az örökkévalóságra vonatkozott.

Ennek a gyakorlatnak több lehetséges magyarázata is van. 
Ezek a pecsételések lehetőséget adhattak örök kötelék kia-
lakítására Joseph családja és más családok között az egyház-
ban. A kötelékek függőlegesen, szülő és gyermek között, 
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valamint vízszintesen, egyik és másik család között is húzód-
tak. Ma az ilyen örök kötelékek olyan személyek templomi 
házassága révén jönnek létre, akik ahhoz a családhoz is hozzá 
vannak pecsételve, melybe beleszülettek, és ez köti egymás-
hoz a családokat” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” 
[Többnejű házasság Kirtlandben és Nauvooban] Gospel Topics 
[Evangéliumi témák], lds.org/topics).

A Próféta halála után még sok olyan nőt pecsételtek hozzá, 
akiknek a halandóságban nem volt kapcsolatuk vele.

Ellenállás a többnejűség vonatkozásában

Az Egyesült Államokban sok vallási és politikai vezető 
ellenezte a többnejű házassági rendszert, melyet erkölcste-
lennek és civilizálatlannak tartottak. Az utolsó napi szenteket 
közbeszédben, könyvekben, magazinokban és újságokban is 
gúnyolták. Az Egyesült Államok Kongresszusa olyan törvé-
nyeket hozott, melyek korlátozták az egyháztagok szabadsá-
gát és gazdasági szempontból ártottak az egyháznak azzal, 
hogy határt szabtak az egyház által birtokolható javaknak. 
„Ezek a törvények végül is arra indították a [hatóságokat], 
hogy fogják el és börtönözzék be azokat a férfiakat, akik-
nek egynél több feleségük van, hogy tagadják meg tőlük a 
szavazás jogát, a magánélet jogát az otthonaikban és minden 
egyéb polgári szabadság[jogot]” (Örökségünk: Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza rövid története 
[1996]. 97.). 1890- re hithű utolsó napi szentek százai kerültek 
börtönbe, míg mások rejtőzködtek, hogy ne fogják el és ne 
börtönözzék be őket. Ilyen körülmények között sok családot 
sújtott stressz, bánat, szegénység és éhség.

Bár a világ gúnyolta őket a többnejűség gyakorlásáért, sok 
hithű utolsó napi szent védte ezt a gyakorlatot és tett bizony-
ságot arról, hogy ez Istentől eredő, Joseph Smith próféta által 
kapott kinyilatkoztatás.

E nehéz körülmények következtében Wilford Woodruff elnök 
imádságos lélekkel az Úr útmutatását kérte a többnejűség 
gyakorlatával kapcsolatban. 1889- ben Woodruff elnök azt az 
utasítást adta az egyházi vezetőknek, hogy többé ne tanítsák 
a többnejűség tantételét. 1890- re már csak nagyon kevés 
többnejű házasságot kötöttek, és ezekre is Woodruff elnök 
tanácsa ellenére került sor. Voltak azonban, akik olyan híreket 
terjesztettek, melyek szerint az egyház még mindig pártolja 
a többnejűség gyakorlását. Ezek a hírek további ellenállást 
szültek az egyház vonatkozásában. 1890 szeptemberében 
Woodruff elnök egy manifesztumot adott ki, mely most a Tan 
és a szövetségekben az 1. hivatalos nyilatkozatként ismert.

A második manifesztum

„A manifesztum [az 1. hivatalos nyilatkozat] kijelentette, 
hogy [Wilford] Woodruffnak szándékában áll alávetni magát 
az Amerikai Egyesült Államok törvényeinek. Más országok 
törvényeiről nem ejtett szót. Mexikóban és Kanadában az 
egyház vezetői az ottani kolóniák létesítése óta végeztek 
többnejű házasságkötéseket, és ezek csendben folytatódtak 
is 1890 októbere után. […] Rendkívüli körülmények hatására 
az Amerikai Egyesült Államok területén is sor került 1890 és 
1904 között néhány többnejű házasságkötésre, azonban azt 
nem tudjuk, hogy ezek megkötése engedélyezett volt- e az 
államokon belül” (“The Manifesto and the End of Plural Mar-
riage,” [A manifesztum és a többnejűség vége] Gospel Topics 
[Evangéliumi témák], lds.org/topics).

„Az 1904. áprilisi általános konferencián [Joseph F.] Smith 
elnök kiadott egy erélyes hangú nyilatkozatot, melyet máso-
dik manifesztumként ismerünk, és ez kizárással büntethetővé 
tette az új többnejű házasságok kötését” (“Plural Marriage in 
The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints,” [Többnejű-
ség Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában] 
Gospel Topics [Evangéliumi témák], lds.org/topics).
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Utódlás az egyház elnökségében
Gyűlés a tizenkét apostollal, 1844 márciusa

Wilford Woodruff elnök (1807–1898) így emlékezett vissza erre:

„Emlékszem arra az utolsó beszédre, amelyet 
[Joseph Smith] tartott nekünk a halála előtt… 
Mintegy három órán keresztül állva beszélt 
hozzánk, a szoba telve volt emésztő tűzzel, 
arca olyan tiszta volt, mint a borostyán, és 
Isten hatalmával volt felruházva. Elénk tárta a 

feladatunkat. Elénk tárta Isten nagyszerű munkájának a 
teljességét, és így szólt hozzánk: »Fejemen megpecsételtetett 
az élet és a szabadulás minden kulcsa, minden hatalom és 
minden tantétel, amelyet Isten valaha is adott bárkinek, aki a 
föld színén élt. E tantételek, e papság és hatalom pedig ahhoz 
a nagyszerű és utolsó adományozási korszakhoz tartozik, 
amelynek a földön való megalapításához a menny Istene 
kinyújtotta kezét. Nos – szólt a Tizenkettekhez –, megpecséte-
lek a fejeteken minden kulcsot, minden hatalmat és minden 
tantételt, amelyet az Úr az én fejemen megpecsételt.« […]

Miután így szólt hozzánk, ezt mondta: »Azt mondom nektek, 
hogy ennek a királyságnak a terhe most a ti vállatokon nyug-
szik; viselnetek kell azt széles e világon«” (idézi Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 557–558.).

Sidney Rigdon állításai

Sidney Rigdon, első tanácsos az Első Elnökségben, a Pennsylva-
nia állambeli Pittsburghből érkezett Nauvooba 1844. augusztus 
3- án. Különleges gyűlést hívott össze keddre, augusztus 6- ra, 
hogy az egyház tagjai gyámot válasszanak az egyház részére. 
Úgy tűnt, mintha Sidney Rigdon azért szeretné megtartani ezt a 
gyűlést, hogy az egyház tagjai még azt megelőzően megerősít-
hessék őt pozíciójában az egyház gyámjaként, mielőtt a tizenkét 
apostol közül mindenki visszatérhetne az Egyesült Államok 
keleti részén szolgált missziójából. Szerencsére Willard Richards 
elder és Parley P. Pratt elder erőfeszítéseinek köszönhetően a 
gyűlés átkerült csütörtökre, 1844. augusztus 8- ra, amikorra már 
az apostolok nagy része visszaérkezett Nauvooba.

Sidney Rigdon azt állította, hogy mivel korábban már el lett 
hívva és rendelve Joseph Smith szószólójává (lásd T&Sz 100:9), 
az ő feladata „meggyőződni arról, hogy az egyház irányítása 
megfelelőképpen történik” (in History of the Church, 7:229).

James Strang állításai

Joseph Smith halála után James Strang, aki 1844 február-
jában keresztelkedett meg, azt állította, hogy levelet kapott 
Joseph Smithtől, mely kijelentette, hogy Joseph őt jelölte ki 
az utódjaként. A levél hamisítvány volt, azonban úgy tűnt, 
mintha Joseph Smith aláírása lenne rajta, és megtévesztett 
néhány olyan egyháztagot, akiknek Strang megmutatta. 

Strang azt is állította, hogy meglátogatta őt egy angyal, aki 
kulcsokat adott neki.

1844. augusztus 7.

John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt és George A. 
Smith elderek már Nauvooban voltak, amikor Sidney Rigdon 
megérkezett. A többi apostol Brigham Younggal egyetemben 
1844. augusztus 6- án este ért vissza Nauvooba. Másnap, 
augusztus 7- én, John Taylor otthonában az apostolok ta-
nácskozást tartottak. Később, a délután folyamán összegyűlt 
a tizenkét apostol, a főtanács, valamint a főpapok. Young 
elnök arra kérte Sidney Rigdont, hogy mondja el, mit üzen 
a szenteknek. Sidney Rigdon merészen kijelentette, hogy láto-
mást látott, és senki emberfia nem lehet Joseph Smith utódja 
az egyház elnökeként. Azután indítványozta, hogy jelöljék ki 
őt az emberek gyámjának.

Miután Sidney Rigdon befejezte a mondandóját, Brigham 
Young (1801–1877) azt mondta:

„Engem nem érdekel, ki vezeti az egyházat, 
…csak egy dolgot kell tudnom, méghozzá 
azt, hogy Isten mit mond erről. Én rendelke-
zem az ahhoz szükséges kulcsokkal és 
eszközökkel, hogy megtudjam Isten szándékát 
e dolgot illetően. […]

Joseph a fejünkre ruházta az apostolsághoz tartozó összes 
olyan kulcsot és hatalmat, amelyet ő viselt, mielőtt meghalt, 
és senki vagy senkik nem állhatnak Joseph és a Tizenkettek 
közé ebben a világban vagy ez eljövendőben.

Milyen gyakran mondogatta Joseph a Tizenketteknek: »Lefek-
tettem az alapot, és nektek kell rá építenetek, mert a ti vállato-
kon nyugszik a királyság«” (in History of the Church, 7:230).

1844. augusztus 8., délelőtt 10 óra

1844. augusztus 8- án délelőtt 10 órakor a szentek összegyűl-
tek Nauvooban, hogy meghallgassák, amint Sidney Rigdon 
előadja, miért ő legyen az egyház gyámja. Másfél órán ke-
resztül beszélt a szentek összegyűlt ezreihez, és magyarázta, 
hogy miért ő legyen a gyámja az egyháznak. Jó néhányan 
úgy jellemezték beszédét, hogy nem volt valami felemelő.

Brigham Young elnök röviden beszélt, és azt mondta, hogy 
inkább jött volna vissza Nauvooba azért, hogy a Prófétát 
sirassa, nem pedig azért, hogy új vezetőt válasszanak. Bejelen-
tette, hogy a nap folyamán később, délután 2 órakor gyűlést 
tartanak a vezetők és az egyháztagok számára. Később sok 
egyháztag bizonyságot tett arról, hogy amikor Brigham Young 
beszélt, látták, hogy megváltozik a kinézete, valamint a hangja, 
és Joseph Smith próféta kinézetét és hangját ölti magára.
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Emily Smith Hoyt így emlékezett vissza erre: „Az érvelés 
módja, az arckifejezése, a hanghordozása egész lelkemet 
megborzongatta. […] Tudtam, hogy Joseph halott. Mégis, 
gyakran összerezzentem és önkéntelenül felnéztem az emel-
vényre, hogy nem Joseph van- e ott. De nem ő volt, hanem 
Brigham Young” (idézi Lynne Watkins Jorgensen, “The 
Mantle of the Prophet Joseph Passes to Brother Brigham: 
A Collective Spiritual Witness,” BYU Studies, vol. 36, no. 4 
[1996–97], 142).

Wilford Woodruff azt írta: „Ha nem láttam volna a saját 
szememmel, senki nem tudott volna meggyőzni engem arról, 
hogy nem Joseph Smith van ott, és mindenki bizonyságot 
tehet erről, aki ismerte ezt a két embert” (in History of the 
Church, 7:236).

1844. augusztus 8., délután 2 óra

Délután 2 órakor szentek ezrei gyűltek össze egy olyan 
gyűlésre, melyről tudták, hogy jelentőségteljes lesz. Brigham 
Young nyíltan beszélt a Sidney Rigdon által felvetett gyám-
ságról és arról, hogy Sidney már két éve eltávolodott Joseph 
Smithtől, majd ezt mondta:

„Ha az emberek azt akarják, hogy Rigdon elnök vezesse 
őket, választhatják őt; de én azt mondom nektek, hogy Isten 

királyságának kulcsai ezen a világon a Tizenkettek Kvórumá-
nál vannak.

A Tizenketteket Isten ujja jelölte ki. Itt van Brigham, vajon 
az ő térde megrogyott- e valaha is? Megremegett- e valaha a 
szája? Itt van Heber [C. Kimball] és a Tizenkettek többi tagja, 
olyan független testületként, mely rendelkezik a papság 
kulcsaival – Isten királyságának az egész világot megillető 
kulcsaival; és ez így van, Isten engem úgy segéljen. Ők állnak 
Joseph mellett, és olyanok, akár az egyház Első Elnöksége” 
(in History of the Church, 7:233).

A szentek közül sokan megjegyezték, hogy amikor Brigham 
Young ezen a délutánon beszélt, úgy hangzott és úgy is 
nézett ki, akárcsak Joseph Smith. E csoda mellett a szentek 
közül sokan érezték, amint a Szentlélek bizonyságot tesz ne-
kik arról, hogy Brigham Youngot és a Tizenkettek Kvórumát 
Isten hívta el az egyház vezetésére. A gyűlés végén a nauvooi 
szentek egyhangú szavazattal támogatták az egyház veze-
tőjeként a Tizenkét Apostol Kvórumát, Brigham Younggal 
az élén, végül azonban nem minden egyháztag döntött úgy, 
hogy az apostolokat követi. Voltak, akik úgy döntöttek, hogy 
Sidney Rigdont vagy James Strangot követik, akik aztán saját 
egyházat alapítottak.
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A utahi háború és a Mountain 
Meadows- i mészárlás
Az egyre növekvő feszültség a utahi háborúhoz  
vezetett

Három évvel azután, hogy az első utolsó napi szent pionírok 
elérték a Sóstó- völgyet, az Amerikai Egyesült Államok kormá-
nya létrehozta a Utah tartományt, és Brigham Youngot nevezte 
ki a tartomány első kormányzójává. Az 1857- es évek közepén 
az utolsó napi szent vezetőkhöz híresztelések jutottak el arról, 
hogy az állam leváltaná Brigham Youngot és új kormányzót 
nevezne ki Utah tartomány élére, akit nagyszámú szövetségi 
csapatok támogatnának. 1857. július 24- én Brigham Young 
elnök éppen egy csoportnyi szenttel ünnepelte a Sóstó- völgybe 
érkezésük 10. évfordulóját, amikor megerősítést kapott egy ko-
rábbi hírről, miszerint egy hadsereg közelít Salt Lake City felé.

A korábbi években az utolsó napi szentek és az Egyesült 
Államok kormányának hivatalnokai közötti nézeteltérések és 
félreértések egyre növekvő feszültséget okoztak. A szentek azt 
akarták, hogy a saját maguk által választott vezetők kormányoz-
zák őket, és elutasították a központilag kinevezett személyeket, 
akik nem vallották az ő értékeiket, és akik közül néhány tisztes-
ségtelen, korrupt és erkölcstelen volt. Az állami hivatalnokok 
egy része úgy gondolta, hogy a szentek tettei és hozzáállása 
lázadást jelez az Amerikai Egyesült Államok kormánya ellen.

Az Egyesült Államok elnöke, James Buchanan, mintegy 2500 
fős csapatot küldött Salt Lake Citybe, hogy az új kormány-
zót biztonságban eljuttassák Utahba, és véget vessenek a 
szentek közötti vélt lázadásnak. Ez a döntés a utahi helyzetre 
vonatkozó pontos információk hiányában született meg (lásd 
Church History in the Fulness of Times Student Manual, 2nd 
ed. [Church Educational System manual, 2003], 368–71).

Felkészülés a terület megvédésére

A szenteknek tartott beszédeikben Young elnök és más 
egyházi vezetők a közelgő csapatokat ellenségnek nevezték. 
Attól tartottak, hogy a csapatok esetleg kiűzik Utahból a 
szenteket, ahogyan az már Ohio, Missouri és Illinois állam-
ban megtörtént velük. Young elnök, aki éveken át kérte a 
szenteket, hogy tegyenek félre gabonát, megismételte ezt az 
utasítást, hogy legyen élelmük arra az esetre, ha menekülniük 
kellene a csapatok elől. Utah tartomány kormányzójaként azt 
az utasítást adta a tartomány polgárőrségének, hogy készülje-
nek fel a terület megvédésére.

Összetűzés a kivándorló szekérsorral

Egy kivándorló szekérsor, mely Arkansasból nyugatra, Kalifor-
niába tartott, akkor ért Utah államba, amikor a szentek éppen 
az Egyesült Államok közelgő csapataitól készültek megvédeni 
a területüket. A szekérsor tagjai közül néhányan frusztrálttá 

váltak, mert nagy szükségük volt gabonára, ám nehezen 
tudták azt megvásárolni a szentektől, hiszen ők azt az utasítást 
kapták, hogy raktározzák el a gabonájukat. A kivándorlók 
azokkal a szentekkel is viszályba kerültek, akik nem akarták, 
hogy a szekérsor lovai és marhái megdézsmálják azon élelem-  
és vízforrásaikat, melyekre a saját állataiknak volt szükségük.

A feszültség végül Cedar Cityben, a Kaliforniába vezető út 
utolsó utahi településénél robbant ki. Nézeteltérés támadt a 
szekérsor néhány tagja és néhány utolsó napi szent között, s 
a szekérsor tagjai azzal fenyegették a szenteket, hogy csatla-
koznak a kormány által ellenük küldött csapatokhoz. Habár 
a szekérsor kapitánya megrótta társait, amiért ilyesmivel 
fenyegetőztek, Cedar City néhány vezetője és lakosa ellen-
ségnek tekintette az emigránsokat. A szekérsor egy órával 
az érkezése után el is hagyta a várost, ám Cedar City néhány 
telepese és vezetője utánuk akart menni, hogy megbüntesse 
azokat, akik megsértették őket.

Az összetűzés fokozódik

Mivel ezek a szentek nem az Úr módján oldották meg a ki-
vándorlókkal való konfliktusukat, a helyzet sokkal súlyosabbá 
vált. Isaac Haight, Cedar City polgármestere, a polgárőrség 
vezetője és egyben a cövek elnöke, engedélyt kért a polgár-
őrség parancsnokától, aki a közeli Parowan nevű településen 
élt, hogy a polgárőrséget kivezényelve szembeszálljanak a 
szekérsor vétkeseivel. A polgárőrség parancsnoka, William 
Dame, aki egyháztag volt, azt tanácsolta Isaac Haightnek, 
hogy ne vegyen tudomást a kivándorlók fenyegetéseiről. Ám 
ahelyett, hogy hallgattak volna erre a tanácsra, Isaac Haight 
és más Cedar City- beli vezetők úgy döntöttek, meggyőznek 
néhány helyi indiánt, hogy támadják meg a szekérsort, és 
büntetésként lopják el a marháikat. Isaac Haight megkérte 
John D. Leet, aki az egyház helyi tagja és a polgárőrség egyik 
vezetője volt, hogy vezesse a támadást. A két férfi úgy ter-
vezte, hogy majd az indiánokat fogják okolni e tettért.

A kivándorlók megtámadása

Isaac Haight az egyház helyi vezetőiből, valamint a közösség és 
a polgárőrség vezetőiből álló tanács elé tárta a szekérsor meg-
támadásának tervét. A tanács néhány tagja erősen ellenezte 
a tervet, és megkérdezte Haightet, tanácskozott- e Brigham 
Young elnökkel az ügyben. Miután nemleges választ adott, 
Haight beleegyezett, hogy levelet küld Salt Lake Citybe egy hír-
nökkel, James Haslammal, melyben elmagyarázza a helyzetet 
és megkérdezi, mitévők legyenek. Mivel azonban Salt Lake City 
mintegy 400 kilométerre fekszik Cedar Citytől, a hírnöknek 
közel egy hétbe telt gyors vágtában eljutni Salt Lake Citybe, 
majd vissza Cedar Citybe Young elnök utasításaival.
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Nem sokkal azután, hogy Isaac Haight elküldte levelét a hír-
nökkel, John D. Lee és egy csoportnyi indián megtámadta az 
emigráns tábort Mountain Meadowsnál. Lee vezette a táma-
dást, ám titokban tartotta kilétét, hogy úgy tűnjön, csak az 
indiánoknak volt szerepük benne. Néhány kivándorló életét 
vesztette vagy megsebesült, míg a többiek felvették a harcot 
a támadóikkal, és visszavonulásra kényszerítették Leet és az 
indiánokat. Az emigránsok gyorsan szoros körbe rendezték a 
szekereiket, hogy védjék magukat. További két támadás érte 
a szekérsort az ötnapos ostrom során.

Egyszer a Cedar City- i polgárőrség tagjai észrevettek két 
emigráns férfit a szekereik által felállított körön kívül. A pol-
gárőrök rájuk lőttek, aminek következtében az egyikük életét 
vesztette. A másik férfi megmenekült, és hírül vitte az emig-
ráns táborba, hogy fehér emberek is részt vesznek az ellenük 
irányuló támadásban. A támadások kitervelőit ezzel leleplez-
ték. Ha a kivándorlók tovább folytatnák útjukat Kaliforniába, 
akkor elterjedne a híre, hogy utolsó napi szentek voltak 
felelősek a szekérsor megtámadásáért. Az összeesküvők attól 
féltek, hogy ez a hír negatív következményekkel járna rájuk 
és a népükre nézve.

A Mountain Meadows- i mészárlás

Megpróbálva megelőzni annak a hírnek az elterjedését, hogy 
utolsó napi szentek is részt vettek a szekérsor elleni támadá-
sokban, Isaac Haight, John D. Lee, valamint az egyház és a 
polgárőrség más helyi vezetői kitervelték, hogy a kisgyermeke-
ken kívül minden emigránst megölnek. E terv végrehajtásához 
John D. Lee felkereste a kivándorlókat és azt mondta nekik, 
hogy a polgárőrség megvédi őket a további támadásoktól, 
és biztonságban visszavezeti őket Cedar Citybe. Miközben a 
kivándorlók Cedar City felé gyalogoltak, a polgárőrség tagjai 
ellenük fordultak és tüzet nyitottak rájuk. Néhány, a telepesek 
által toborzott indián is elősietett a búvóhelyéről és csatlako-
zott a támadáshoz. A szekérsor körülbelül 140 emigráns tagja 
közül csupán 17 kisgyermeket hagytak életben.

Két nappal a mészárlás után James Haslam megérkezett 
Cedar Citybe Young elnök válaszával, melyben arra utasította 
a helyi vezetőket, hogy engedjék el békében a szekérsort. 
„Amikor Haight elolvasta Young szavait, úgy zokogott, mint 
egy gyermek, és csak ezeket a szavakat ismételgette: »Túl 
késő, túl késő«” (Richard E. Turley Jr., “The Mountain Mea-
dows Massacre,” Ensign, Sept. 2007, 20).

Tragikus következmények

A Mountain Meadows- i mészárlás nem csupán 120 ember 
halálát követelte, hanem óriási szenvedést is okozott a túlélő 
gyermekeknek és az áldozatok hozzátartozóinak. Néhány 

utolsó napi szent befogadta és gondozta azokat az emigráns 
gyermekeket, akik túlélték a mészárlást. 1859- ben állami hi-
vatalnokok vették át a gyermekek felügyeletét, és visszavitték 
őket a rokonaikhoz Arkansasba. A pajute indiánok is szenved-
tek, amiért igazságtalanul őket okolták a bűntettért.

Egyházi vezetők tudomására jutott a vérengzés

„Habár Brigham Young és más egyházi vezetők Salt Lake 
Cityben nem sokkal az eset után értesültek a mészárlásról,  
a telepesek részvételének mértékéről, valamint a bűntett  
szörnyű részleteiről csak idővel, fokozatosan szereztek  
tudomást. 1859- ben felmentették az elhívásából Isaac Haight 
cövekelnököt, illetve olyan egyházi vezetőket Cedar Cityben, 
akiknek szerepük volt a mészárlásban. 1870- ban kizárták 
Isaac Haightet és John D. Leet az egyházból.

1874- ben a területi esküdtszék vádat emelt kilenc férfi ellen a 
mészárlásban való szerepükért. A legtöbbjüket végül letartóz-
tatták, habár csak Leet hallgatták ki, ítélték el és végezték ki 
a bűncselekményért. Egy másik férfi, aki ellen vádat emeltek, 
önként vállalta, hogy bizonyítékokat szolgáltat és tanúskodik 
a többi elítélt ellen, mások pedig évekig bujdostak a törvény 
elől. A polgárőrség azon tagjait, akik végrehajtották a mészár-
lást, életük végéig szörnyű bűntudat és ismétlődő rémálmok 
gyötörték amiatt, amit tettek és láttak” (Richard E. Turley Jr., 
“The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, Sept. 2007, 20).

A Mountain Meadows- i mészárlás 150. évfordulója

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt mondta:

„A [Mountain Meadows- i] mészárlásért Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza helyi vezetői a felelősek a 
Mountain Meadows közelében lévő területeken, akik polgári 
és katonai pozíciókban is szolgáltak, illetve az egyház azon 
tagjai, akik az ő irányításuk alatt cselekedtek. […]

Jézus Krisztus evangéliuma, melyet magunkénak vallunk, 
irtózik a férfiak, nők és gyermekek hidegvérű lemészárlásá-
tól. Sőt, a békét és a megbocsátást pártolja. Amit régen az 
egyházunk tagjai [Mountain Meadowsnál] tettek, szörnyű 
eltérés a keresztény tanításoktól és viselkedéstől, és nincs rá 
mentség. […] Semmi kétség, az Isteni Igazságosság méltó 
büntetést fog kiszabni a mészárlásért felelős személyekre. […]

A Menny Istene, akinek a fiai és leányai vagyunk, áldjon meg 
minket azzal, hogy tiszteljük az itt elhunytak emlékét azzal, 
hogy azt a tiszta szeretetet és azon megbocsátás lelkületét 
nyújtsuk egymásnak, melyet az Ő Egyszülött Fia szemé-
lyesít meg” (“150th Anniversary of Mountain Meadows 
Massacre,” Sept. 11, 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th- anniversary- of- mountain- meadows- massacre).








	Tartalomjegyzék
	Bevezetés A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyvhöz (Hittan 225)
	1. lecke: Egy bámulatos mű és csoda
	2. lecke: Az első látomás
	3. lecke: A Mormon könyve napvilágra kerülése
	4. fejezet: A Mormon könyve – vallásunk záróköve
	5. lecke: A papság visszaállítása
	6. lecke: Az egyház megszervezése
	7. lecke: Hirdesd az örök evangéliumot!
	8. lecke: Az utolsó napi Izráel összegyűjtése
	9. fejezet: Kövesd az élő prófétát!
	10. lecke: Keresd az igazságot!
	11. lecke: Az Úr hangja a Tan és a szövetségekben
	12. lecke: További szentírások napjainkban
	13. lecke: „A látomás’
	14. lecke: A Kirtland templom és a papsági kulcsok
	15. lecke: Erő az ellenállás közepette
	16. lecke: A halottak megváltása
	17. lecke: Evangéliumi tanítások Nauvooban
	18. lecke: A Segítőegylet és az egyház
	19. lecke: Az örökkévaló házasság és család tana
	20. lecke: Többnejűség
	21. lecke: Joseph Smith prófétai küldetése
	22. lecke: Joseph Smith próféta vértanúsága
	23. lecke: Utódlás az elnökségben
	24. lecke: Nauvoo elhagyása és a nyugatra vezető út
	25. lecke: A utahi háború és a Mountain Meadows-i mészárlás
	26. lecke: Kinyilatkoztatás a papságról
	27. lecke: A világ felkészítése Jézus Krisztus második eljövetelére
	28. lecke: A szabadítás munkájának meggyorsítása
	Kiosztandó anyagok



