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A „Tanok és 
Szövetségek" előtt 

Mielőtt a Földre jöttünk a mennyekbenlaktunk. 
Mennyei Atyánk a Megváltás tervét készítette 
számunkra. A megváltás terve egy olyan terv, 
amely segít, hogy majd újból a mennyországban 
lakhassunk. Ha engedelmeskedünk a tervnek, 
akkor miután feltámadunk, újból Mennyei 
Atyánkkal élhetünk. 

Jézus velünk lakott a mennyben. Ő 
engedelmeskedni akart a Mennyei Atya 
tervének. Azt mondta, hogy a földre jön, és a 
Megváltónk lesz. Végrehajt ja a Mennyei Atya 
munkáját. 

A Sátán is velünk lakott a mennyben. De ő 
gonosz volt. Nem akart engedelmeskedni 
Mennyei Atya tervének. Mennyei Atyánk ezért 
kiúzte a Sátánt a mennyországból. A Sátán a 
megváltás terve ellen van. A Mennyei Atya 
művét tönkre akarja tenni. 
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A földet Jézus teremtette. A Mennyei Atya 
gyermekei ide jöttek lakni. Jézus prófétákat 
küldött, hogy jóra tanítsa őket. Voltak olyanok, 
akik engedelmeskedtek a prófétáknak. 

De voltak a földön olyan emberek is, akik 
nem hallgattak a prófétákra. Ezek az emberek 
a Sátánra hallgattak. így gonoszak lettek. 

Az Ótestamentumban olyan népekről van szó, 
akik Palesztinában éltek régen. Ezek tudtak 
Jézusról. A jóra törekvő emberek ismerték az O 
evangéliumát. Az istenfélő férfiak birtokolták a 
papságot. A próféták tanították a népnek, hogy 
Jézus el fog jönni a földre, és a Megváltójuk lesz 

Mormon Könyve azoknak a népeknek a történetét 
mondja el, akik régen Amerikában éltek. Ezek az 
emberek tudtak Jézusról és ismerték az Ő 
evangéliumát. Az istenfélő férfiak a papság 
birtokában voltak. A próféták azt tanították az 
amerikai népnek, hogy Jézus lesz a Megváltójuk, 
és meglátogatja őket miután feltámadt. 
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Jézus Krisztus a földre jött, hogy itt éljen. Az 
Újtestamentum az ő földi életéről szól. Jézus az 
Ő evangéliumát tanította az embereknek. Arra 
tanította őket, hogy engedelmeskedjenek a 
Mennyei Atya parancsolatainak. 

Jézus kiválasztott tizenkét férfit Apostolainak. 
Megadta nekik a papságot. Megszervezte 
egyházát. Sokan szerették Jézust. Ezek jó 
emberek voltak és elfogadták tanításait. 

A Sátán nem akarta, hogy az emberek 
engedelmeskedjenek Jézusnak. A Sátán 
megkísértette az embereket, és így azok 
gonosszá váltak. Nem akartak hinni 
Jézusban. Gyűlölték Jézust, és megölték őt. 

Három nap múlva Jézus feltámadt. Beszélt 
Apostolaival. Azt mondta nekik, hogy tanítsák 
az evangéliumot minden népnek. Jézus 
Amerikában is meglátogatta a jámbor embereket. 
Azután felment a mennybe, hogy Atyjával 
legyen. 
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Az Apostolok voltak Jézus Krisztus Egyházának 
vezetői. Sok földet bejártak, és tanították az 
evangéliumot a népnek. Sokan hittek Jézusban és 
megkeresztelkedtek. Az Apostolok az igaz 
férfiaknak megadták a papságot. Jézus Krisztus 
igaz Egyházának sok tagja volt. 

A Sátán tönkre akarta tenni Jézus Krisztus Egyházát. 
Megkísertette az embereket, és akkor azok 
engedelmeskedtek neki. Sokan megszűntek Jézusban 
hinni. A gonosz emberek megölték az Egyház igaz tagjait. 
Megölték az Apostolokat is. így az Egyháznak már nem 
voltak vezetői. Nem volt már senki sem a földön, aki az 
embereknek megadhatta volna a papságot. 

Jézus Krisztus Egyházának a tanításait egyes 
emberek megváltoztatták. Megváltoztatták Isten 
parancsolatait is. Az igaz Egyház, amelyet Jézus 
alapított, megszűnt. Az emberek saját egyházaikat 
alapították. De ezek közül egyik sem volt az igaz 
Egyház. 

Több száz év telt el. Sokféle egyház volt a földön. 
De egyik sem volt Jézus Krisztus igaz Egyháza. Az 
egyházak tagjai hittek Jézus Krisztusban. De az 
egyházaknál nem volt meg az igaz evangélium. 
Nem volt Isten által elhívott papságuk sem. Nem 
voltak prófétáik és apostolaik sem. 
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Jézus azt mondotta, hogy újból el fog jönni a 
földre. Azt is mondta, hogy igaz Egyházának a 
földön kell lenni, mielőtt újból eljön. Az 
embereknek ismerniök kell az ő igaz 
evangéliumát. A férfiaknak birtokolniuk kell a 
papságot. Prófétáknak és Apostoloknak is kell 
lenni. Kinyilatkoztatásoknak is kell lenni. 

A kinyilatkoztatások Jézustól erednek. Ha Jézus 
tudtunkra akar adni valamit, kinyilatkoztatásokat 
ad. Azok megmondják nekünk, hogy mit kell 
tennünk. Jézus prófétáinak adja a 
kinyilatkoztatásokat. A kinyilatkoztatások az O 
igaz Egyházának szólnak. 

A „Tanok és Szövetségek" a kinyilatkoztatások 
könyve. A „Tanok és Szövetségek" Jézus Krisztus 
igaz Egyházáról szól. A papságról tanít. Ezenkívül 
a prófétákról és az apostolokról is beszél. A 
„Tanok és Szövetségek" megtanít arra, hogy mit 
kell tenni, hogy felkészülten várjuk Jézust, mikor 
újból eljön. 

Ez a könyv, melyet most olvasol a „Tanok és 
Szövetségekéről szól. Ez a könyv megismertet 
velünk néhány kinyilatkoztatást. Azt is 
megtudjuk, hogyan jött el újra a földre Jézus 
Krisztus igaz Egyháza. Ezenkívül beszél azokról 
az emberekről is, akik akkor éltek, mikor az 
Egyház újból megalakult. 
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Joseph Smith és 
családja 
Első fejezet (1805-1820) 

Joseph Smith 1805. december 23-án született. A 
családja akkor Vermont államban élt. Vermont az 
Amerikai Egyesült Államokban van. Joseph Smith 
apját is Josephnek nevezték. Az anyja neve Lucy 
volt. 

Joseph Smith —Történet 1:3-4 

Josephnek hat fivére és három nővére volt. Egy 
fiú testvérük csecsemőkorban halt meg. 

Joseph Smith —Történet 1:4 

Joseph apja és anyja jó emberek voltak. Szerették 
gyermekeiket. Keményen kellett dolgozniuk, 
hogy eltartsák őket. 
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Mikor Joseph kisfiú volt, a lábán egyszer csúnya 
gyulladás keletkezett. Ar orvosok próbálták 
gyógyítani, de nem sikerült. 

Hyrum Smith, Joseph bátyja volt. Nagyon szerette 
Josephet. Hyrum sajnálta Josephet, hogy úgy fáj 
a lába. Joseph ágyánál ült, és próbálta felvidítani. 

Az orvosok le akarták vágni Joseph lábát. Az 
anyja nem egyezett bele, így elhatározták, hogy 
kivágnak egy részt a lábszár-csontból. Joseph 
tudta, hogy nagyon fog fájni, mikor ar orvosok 
kivágnak egy darabot. De erős hite volt. Tudta, 
hogy a Mennyei Atya segíteni fogja, hogy kibírja. 

Az orvosok azt ajánlották, hogy Joseph igyon 
bort, hogy a fájdalmat kibírja. De Joseph nem 
akart bort inni. Megkérte édesanyját, hogy hagyja 
el a szobát, mert nem akarta, hogy az lássa, mikor 
az orvosok belevágnak a lábába. 
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Joseph az édesapját kérte meg, hogy fogja le. Az 
orvosok belevágtak Joseph lábába, és 
eltávolították a csont beteg részét. Ez Josephnek 
nagyon fájt, de azért bátran viselkedett. Sok idő 
múltán meggyógyult a lába. 

Mikor Joseph idősebb volt, a családja New York 
államba költözött. Palmyra közelében egy farmon 
éltek egy farönkökből épült házban. 

Joseph Smith —Történet 1:3 

Joseph családja szegény volt. Nagyon keményen 
kellett dolgozniuk, hogy kifizethessék a farmot. A 
fiúk segítettek a termények ültetésénél, és az 
állatokat gondozták. A lányok édesanyjuknak 
segítettek. 

Joseph Smith —Történet 1:46 

Joseph jó fiú volt és vígkedélyű. Szeretett nevetni 
és kedvelte a szórakozás. 

Joseph Smith —Történet 1:28 
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Joseph Smith és a családja hitt Istenben. Együtt 
olvasták a Bibliát. Joseph apja és anyja arra 
tanították gyermekeiket, hogy legyenek jók. 

Joseph Smith első 
látomása 
Második fejezet (1820) 

Palmyrában sok egyház volt. Mindenki azt 
mondta, hogy az ő egyháza az igaz, és hogy más 
egyházak tévednek. Joseph nem tudta, melyik 
egyházhoz csatlakozzon. Szerette volna tudni, 
melyik egyház Jézus Krisztus igaz egyháza. 

Joseph Smith —Történet 1:5-10 

Egy nap Joseph Smith a Bibliát olvasta. 14 éves 
volt. Azt olvasta, hogy ha valamit meg akarunk 
tudni, meg kell kérdezni Istent. Joseph 
elhatározta, hogy imádkozni fog. Meg fogja 
kérdezni Istent, hogy melyik egyházhoz 
csatlakozzon. 

Joseph Smith —Történet 1:11-13; Jakab 1:5 
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Gyönyörű tavaszi nap volt. Joseph egy kis erdőbe ment a háza közelében. 
Letérdelt. Hangosan imádkozott. Hitte, hogy a Mennyei Atya meghallja imáját. 

Joseph Smith —Történet 1:14-15 

A Sátán nem akarta, hogy Joseph imádkozzon, 
próbálta megzavarni. A Sátán akarata szerint, 
Joseph körül minden sötét lett. Joseph nem tudott 
beszélni, félt. 

Joseph Smith —Történet 1:15 

Joseph nem hagyta abba az imádkozást. A Sátán 
nem tudta megállítani az imádkozásban. 

Joseph Smith —Történet 1:16 
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Imádkozás közben Josephnek látomása lett. Gyönyörű ragyogó fényt látott. A 
világosság teljesen körbefogta, és akkor meglátta a Mennyei Atyát és Jézus 
Krisztust. Felette álltak a fényben. A Mennyei Atya Jézus Krisztusra mutatott és azt 
mondta: „Ez az én szeretett fiam, Őt hallgasd!" 

Joseph Smith —Történet 1:16-17 
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Joseph hazament. Az anyja megkérdezte, hogy 
hogy van. Joseph azt mondta, jól van. Elmondta 
anyjának, hogy látomása volt. Azt is elmondta, 
mit tanult a látomásában. 

Joseph Smith —Történet 1:20 

Joseph megkérdezte Jézust, melyik egyház az igazi. 
Megkérdezte, melyik egyházhoz csatlakozzon. Jézus 
azt mondta Josephnek, hogy egyik egyházhoz se 
csatlakozzon, mert azok az egyházak mind tévednek, 
egyik sem az O Egyháza. Még mondott sok minden 
mást is Josephnek. Aztán a látomás eltűnt. Joseph 
egyedül maradt. Joseph Smith —Történet 1:18-20 

Joseph a városban elmondta néhány embernek, 
hogy látomása volt. Az emberek n e m hitték el. 
Azt gondolták, hogy hazudik. Megharagudtak rá. 
Utálatosak voltak hozzá. 

Joseph Smith —Történet 1:21-23 

Joseph mindig csak az igazat mondta a 
látomásáról. Tudta, hogy a Mennyei Atyát és 
Jézus Krisztust látta. Tudta, hogy a földön létező 
egyházak közül egyik sem igaz. 

Joseph Smith —Történet 1:25-26 
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Joseph ragyogó fényességet látott a szobájában. 
Egy angyal állt a fényben. Az angyal arca 
tündökölt. Gyönyörű fehér köntöst viselt. 

Joseph Smith —Történet 1:30-32 

Az angyal azt mondta, hogy a neve Moróni. Isten 
küldte, hogy beszéljen Josephfel. Moróni azt 
mondta, hogy Istennek feladata van Joseph 
számára. 

Joseph Smith—Történet 1:33 

Moróni angyal és 
az Aranylemezek 
Harmadik fejezet (1823-1827) 

Három év telt el Joseph első látomása után. 17 
éves volt. Joseph sokszor elgondolkozott, mit 
kíván tőle Isten. Egy este Joseph imádkozott. 
Hitte, hogy az Isten meg fogja mondani neki, mit 
kell tennie. 

Joseph Smith —Történet 1:27, 29 
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Moróni angyal egy könyvről beszélt Josephnek. A 
könyv régen élt amerikai népekről szól. Ehhez a 
néphez Jézus Krisztus is eljött és tanította nekik 
Evangéliumát. 

Joseph Smith —Történet 1:34 

Moróni azt mondta, hogy ez a könyv 
aranylapokra van írva. Az aranylapokat 
lemezeknek nevezték. A könyv egy olyan nyelven 
íródott, amelyet az emberek már nem ismernek. 
Isten azt akarta, hogy Joseph fordítsa le ezt a 
könyvet olyan szavakra, melyeket mi is ismerünk. 

Joseph Smith —Történet 1:34-35 

Moróni angyal azt mondta, hogy a lemezek egy 
dombon vannak elrejtve, a földbe, Joseph otthona 
közelében. Moróni azt is mondta, hogy az 
aranylemezekkel két kő is el van rejtve. A kövek 
neve Úrim és Thummim. Ezek a kövek 
segítségére lesznek Josephnek lefordítani a 
k ö n y v e t . Joseph Smith —Történet 1:34-35, 41, 51 

Moróni Illésről is beszélt Josephnek. Illés nagy próféta 
volt, aki régen élt. Illés papsági hatalommal bírt. Illés 
története az Ószövetségben található. Moróni azt 
mondta, hogy Illés vissza fog térni a földre. Illés majd 
mondja az embereknek, hogy tanuljanak őseikről. Az 
ősök azok a családtagok, akik előttünk éltek. 

Joseph Smith —Történet 1:38-39; D. és Sz. 2:1-2 
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Moróni a papságról is beszélt Josephnek. A papság az 
Istennek hatalma. Moróni azt mondta, hogy Illés papsági 
hatalmat fog hozni a földre. A papsági erő segítségére lesz 
majd a jóravaló családoknak. Meg lehetnek pecsételtetve. 
A családtagok örökké együtt élhetnek, egymáshoz 
pecsételve. Azután Moróni eltávozott. 

Joseph Smith-Történet 1:38-39, 40; D. és Sz. 2:1-2 

Moróni angyal még kétszer visszajött aznap éjjel. 
Minden alkalommal sok mindent mondott 
Josephnek. Reggel eltávozott. Joseph felkelt, és 
kiment apjával dolgozni a szántóföldre. 

Joseph Smith —Történet 1:43-49 

Joseph olyan fáradt volt, hogy nem tudott 
dolgozni. Összeesett. Míg ott feküdt, Moróni 
ismét megjelent. Joseph elmondta az apjának, mit 
tanított neki Moróni. Joseph apja hitt a fiának. 
Tudta, hogy Isten küldte Morónit. Azt mondta 
Josephnek, hogy engedelmeskedjen Moróninak. 

Joseph Smith —Történet 2:48, 50 

Joseph elindult, hogy megkeresse az 
aranylemezeket. Egy domb felé igyekezett, amely 
nem volt messze a házuktól. A domb neve 
Cumorah volt. Ott voltak az aranylemezek. Egy 
nagy kő alá voltak eltemetve, egy kőládában. Az 
Úrim és Thummim is benne volt a ládában. 

Joseph Smith — Történet 1:51-52 
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Moróni angyal ismét megjelent Joseph előtt. Nem 
engedte, hogy hazavigye az aranylemezeket. Azt 
mondta Josephnek, hogy jöj jön el a dombra 
pontosan ugyanazon a napon, minden évben, 
négy éven át. 

Joseph Smith —Történet 1:53 

1827-ben Moróni átadta Josephnek az 
aranylemezeket. Joseph négy évig várt, míg 
elvihette őket. Moróni figyelmeztette Josephet, 
hogy jól vigyázzon a lemezekre. 

Joseph Smith —1:59 

Joseph engedelmeskedett Moróninak. Minden 
évben elment a Cumorah dombra. Ott Moróni 
tanította. Moróni Jézus Krisztus igaz Egyházáról 
beszélt Josephnek. Jézus majd visszaállítja 
Egyházát a Földön. 

Joseph Smith —Történet 1:54 

Joseph hazavitte az aranylemezeket. Gondosan 
akart vigyázni rájuk. Gonosz emberek 
megpróbálták ellopni. Joseph olyan jó helyre 
dugta őket, hogy a gonosz emberek nem tud tak 
rátalálni. Isten segítségével Joseph megőrizte az 
aranylemezeket. 

Joseph Smith —Történet 1:60 
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Martin Harris és 
az elveszett kézirat 
Negyedik fejezet (1824-1828) 

Joseph Smith családja szegény volt. Szükségük 
lett volna pénzre. Joseph segíteni akarta a 
családját. Pennsylvánia államba ment dolgozni. 
Hale úrnál lakott. 

Joseph Smith —Történet 1:56-57 

Hale úrnak volt egy Emma nevű lánya. Joseph 
megismerkedett Emmával. Egymásba szerettek és 
összeházasodtak. Joseph családjához költöztek. 
Joseph a farmon dolgozott, az apjának segített. 

Joseph Smith —Történet 1:57-58 

Sok ember tudta, hogy Josephnál voltak az 
aranylemezek. Megpróbálták ellopni őket. Az 
emberek sok kellemetlenséget okoztak Josephnek. 
Megrágalmazták Josephet és családját. 

Joseph Smith —Történet 1:60-61 
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Olyan sok bajuk keletkezett, hogy Joseph és 
Emma elhatározta, hogy elköltöznek. 
Pennsylvániába akartak költözni, hogy Emma 
családja közelében lakhassanak. D e nem volt elég 
pénzük a költözködéshez. 

Joseph Smith —Történet 1:61 

Egy Martin Harris nevű ember közel lakott 
Josephhoz. Jómódú ember volt. Martin Harrisnak 
nagy farmja volt, és jószívvel viseltetett Joseph és 
Emma iránt. Adott nekik elég pénzt, hogy 
elköltözhessenek. Joseph és Emma 
Pennsylvaniába mentek. 

Joseph Smith —Történet 1:61-62 

Martin Harris Pennsylvániába ment. Segített 
Josephnek fordítani. Joseph az aranylemezekről 
hangosan olvasta a szöveget. Martin pedig 
papírra írta. Joseph és Martin 116 oldalt 
fordítottak le a Mormon Könyvéből. 

Joseph hozzáfogott, hogy lefordítsa az 
aranylemezeken levő írást. Joseph nem értette 
az írást. Isten azonban megsegítette. Joseph az 
Urimot és Thummimot használva megértette az 
írásjeleket. Amit ő akkor lefordított, azt hívjuk 
Mormon Könyvének. 

Joseph Smith —Történet 1:62 
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Martin Harris haza akarta vinni a 116 oldalt. Meg 
akarta mutatni a családjának. Joseph megkérdezte 
az Úrtól, hogy vajon engedje-e hazavinni a 
kéziratot. Az Úr azt felelte, hogy nem. Joseph 
újból megkérdezte. Az Úr újból azt mondta, hogy 
nem. 

Martin mégis haza akarta vinni a kéziratot. Joseph 
újból megérdeklődte. Ezúttal az Úr azt mondta, 
hogy Martin hazaviheti a kéziratot és 
megmutathatja a családjának. De nem szabad 
megmutatnia senki másnak. 

Martin megígérte, hogy engedelmeskedik az 
Úrnak. Megmutatta a családjának. De nem 
tartotta meg az igéretét, másoknak is megmutatta 
az írásokat. Aztán eltette a kéziratot. 

Később Martin elő akarta venni a kéziratot. 
Mindenhol kereste, de nem találta sehol. A kézirat 
elveszett. 
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Joseph nagyon nyugtalankodott az elveszett 
kézirat miatt. Nem tudott aludni. 

Jézus szólt Josephhez. Jézus azt mondta, hogy 
Martin Harris gonoszul viselkedett. Martin 
megígérte, hogy engedelmeskedik az Úrnak, de 
nem tartotta meg az igéretét. így a Mormon 
Könyvének a kézirata elveszett. Martin Harris 
nem segíthetett a további fordításban. 

T. és SZ. 3:12-14 

Jézus mondta, hogy a Sátán volt az, aki azt akarta, hogy a 116 oldal elvesszen. 
A hiányzó lapok gonosz emberek kezébe jutottak. A Sátán és a gonosz emberek 
meg akarták állítani Isten munkáját. Nem akarták, hogy az emberek higgyenek 
Mormon Könyvének. Jézus megmondta, hogy a Sátán nem tudja megállítani Isten 
munkáját. A gonosz emberek nem állíhatják meg Isten munkáját. 

T. és SZ. 10: Előszó, 8, 12, 22-29, 33, 43 
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Jézus azt mondta Josephnek, most már ne gyötrődjön az elveszett lapokon 
levő történetek miatt. Ugyanazok a történetek megtalálhatók az aranylemezek 
más részein. Jézus azt mondta Josephnek, hogy fogjon hozzá az aramylemezek 
további részeinek lefordításához. így az istenfélő emberek el tudják majd olvasni 
Mormon Könyvét és hinni fogják, hogy a könyv igaz. Ezáltal megismerik az 
evangéliumot is. 

T. és SZ. 10:30, 41, 52, 62-63 
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Joseph Smith és 
Oliver Cowdery 
Ötödik fejezet (1829. február-április) 

Joseph és Emma Smith Harmony városa 
közelében, egy kis farmon éltek Pennsylvániában. 
Joseph apja eljött meglátogatni őket. Örültek a 
látogatásának. Joseph apja jó ember volt. 

Jézus kinyilatkoztatást adott Josephnek, az apja 
részére. A kinyilatkoztatásból kiderült hogyan 
segíthetnek az emberek Jézusnak. Jézust szeretni 
kellene és szorgalmasan tanítani evangéliumát. 
Szeretni és segíteni kellene embertársainkat. 

T. és SZ. 4 :2 -6 

Akik misszionáriusok akarnak lenni, és Jézusnak 
akarnak segíteni, azoknak sokat kell tanulniuk és 
olvasniuk. Erős hitűeknek is kellene lenniük. 
Imádkozniuk kéne. Jézus azt mondotta, hogy akik 
Neki segítenek, áldottak lesznek. 

T. és SZ. 4:5-7 
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Joseph apja hazament. Igyekezett Jézus szavait 
követni midenben. 

Josephnek a farmon kellett dolgoznia. Az 
aranylemezeket is le kellett fordítania. Túl sok 
tennivalója volt. Joseph Istenhez imádkozott 
segítségért. 

Isten meghallgatta imáját. Isten egy Oliver 
Cowdery nevű embert küldött Josephhez. Oliver 
Cowdery többet akart tudni az aranylemezekről. 
Joseph mindent elmondott Olivernek Moróniról 
és az aranylemezekről. Mormon Könyvéről 
beszélt Olivernek. 

Oliver hitt Josephnek. Oliver azt mondta, hogy ő 
majd segít lefordítani az aranylemezeket. Joseph 
hangosan olvasta a szöveget. Oliver pedig leírta a 
szavakat papírra. Joseph és Oliver szorgalmasan 
dolgoztak. 
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Jézus sok mindenre tanította Josephet és Olivért. Azt 
mondta nekik, hogy ne igyekezzenek gazdagok lenni. 
Főleg Istenről kell tanulni. Azt mondta, hogy az 
embereket kell segíteni, hogy megismerjék az 
evangéliumot. Jézus azt mondta, hogy a hit fontos és 
hogy tegyenek mindig jót. Ha így tesznek, a Mennyei 
Atyával fognak majd örökké élni. T. és SZ. 6:7, 8, 11, 13 

Jézus mondta, hogy Oliver maradjon mindig Joseph 
barátja. Mindig segítsen Josephnek. Jézus azzal bíztatta 
Olivért, hogy ő is megtanulhat majd úgy fordítani mint 
Joseph. A Szentlélek segítségével Oliver is majd el fogja 
tudni olvasni Mormon Könyvének szövegét az eredetiből, 
de Olivernek ehhez nagy hitre lesz szüksége. A szavakról 
erősen kell gondolkodnia. T. és SZ. 6:18, 25; 8:1-2 

Oliver megpróbálkozott a fordítással. Azt 
gondolta könnyű lesz. Nem szentelt elég 
figyelmet az egyes szavaknak. Készen akarta 
kapni Istentől a szavak értelmét. Nem tudott 
fordítani. 

T. és SZ. 9:1, 5, 7 

Oliver ezután nem próbálta fordítani a Mormon 
Könyvét. Joseph fordított az aranylemzekről. 
Oliver leírta a szavakat, amit Joseph diktált. Jézus 
mondta Olivernek, hogy szorgalmasan kell 
dolgoznia, mikor Josephnek segít. Akkor Jézus 
meg fogja áldani Olivért. 

T. és SZ. 9:14 
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Jézus mondta, hogy Oliver nem a megfelelő 
módon kérte Isten segítségét. Jézus azt is 
elmondta Joseph Smithnek, hogy hogyan kaphat 
Oliver és minden ember segítséget Istentől. 

T. és SZ. 9:7 

Mikor az emberek segítségre szorulnak, 
mérlegeljék mit kell cselekedniük. El kell 
határozniuk, hogy mi a jó és helyes. 

T. és SZ. 9:8 

Azután kérdezzék meg Istentől, hogy vajon jól 
választottak-e. Ha igen, akkor melegséget éreznek 
majd a szívükben. Ebből tudhatják, hogy helyesen 
határoztak. 

T. és SZ. 9:8 
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Ha tévednek, akkor nem lesz a szívükben ez a 
jó érzés. 

T. és SZ. 9:9 



Joseph és Oliver 
elnyeri a papságot 
Hatodik fejezet (1829. május) 

Joseph Smith és Oliver Cowdery szorgalmasan 
fordították Mormon Könyvét. Volt ott egy rész a 
keresztelésről. Szerettek volna többet tudni a 
keresztelésről. 

Joseph Smith —Történet 1:68 

Joseph és Oliver elhatározta, hogy Istenhez 
fordulnak kérdéseikkel. Hittek abban, hogy Isten 
megsegíti őket, hogy megismerjék az igazságot. 
1829. május 15-én az erdőbe mentek és 
imádkoztak. 

Joseph Smith —Történet 1:68, 72 

Egy angyal jelent meg Joseph és Oliver előtt. Az 
angyalt ragyogó fény vette körül. Az angyal 
Keresztelő János volt. O volt az, aki régen Jézust 
megkeresztelte. 

Joseph Smith —Történet 1:68, 72 
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Keresztelő János azért jött, hogy Josephnek és Olivernek megadja a papságot. 
A papság az Isten hatalma. Josephnek és Olivérnek az Aroni papságot adta. Az 
Aroni papságban lévő papoknak hatalmuk van a keresztelésre. 

T. és SZ. 13; Joseph Smith—Történet 1:68-69 
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Keresztelő János felszólította Josephet és Olivért, 
hogy kereszteljék meg egymást. Joseph 
megkeresztelte Olivért. Aztán Oliver keresztelte 
meg Josephet. A víz alá merültek a kereszteléskor. 

Joseph Smith —Történet 1:70-71, 73 

Ugyanígy keresztelte meg Jézust Keresztelő János 
a régmúlt időben. Jézus a víz alá merült mikor 
megkeresztelkedett. 

Máté 3:16 

A keresztség után a Szentlélek elárasztotta 
Josephet és Olivért. A Szentlélek tudtukra adta, 
hogy Jézus Krisztus igaz Egyháza nemsokára 
visszatér a földre. 

Joseph Smith —Történet 1:73 

A jó barátaiknak Joseph és Oliver elmondta, hogy 
megkeresztelték egymást. A papsági hatalomról is 
elmondtak mindent. De más embereknek Joseph 
és Oliver nem mondott semmit. Tudták, hogy a 
gonosz emberek úgysem hisznek nekik. A gonosz 
emberek csak bajt okoznának nekik. 

Joseph Smith —Történet 1:74-75 
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Pár nap múlva három másik angyal jött. Péter, jakab és János jelent meg. 
Régen Jézus apostolai voltak. Péter, Jakab és János a Melkisedeki papság 
hatalmát adták át Josephnek és Olivernek. 

T. és SZ. 27:12 
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Isten papsága újból jelen volt a földön. Most már minden becsületes férfi 
megkaphatta a papsági hatalmat. Azok a férfiak, akik a Melkisedeki papság 
hatalmával rendelkeznek, vezető szerepet is betölthetnek az Egyházban. Áldást 
adhatnak. A Szentlélek adományát is ők adhatják az embereknek. 

T. és SZ. 20:41-44 
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A tanúk 
megtekintik az 
aranylemezeket 
Hetedik fejezet (1829-1830) 

Joseph Smith és Oliver Cowdery befejezte Mormon 
Könyvének fordítását. Jézus Krisztus azt akarta, hogy 
az emberek olvassák Mormon Könyvét. Azt akarta, 
hogy az emberek tudják, hogy Joseph mindig igazat 
mondott az aranylemezekről. Jézus azt akarta, hogy az 
emberek higyjenek az aranylemezek valóságában. 

T. és SZ. 17:4-5 

Az egyedüli személy, aki látta az aranylemezeket 
Joseph Smith volt. Jézus három másik férfiút 
választott, hogy megtekintsék az aranylemezeket. 
Ezek a férfiak voltak az úgynevezett tanúk: 
Martin Harris, Oliver Cowdery és David Whitmer. 

T. és SZ. 17:1 

Joseph a három tanúval az erdőbe ment. 
Imádkoztak. Egy angyal jelent meg, és 
megmutatta nekik az aranylemezeket. A 
lemezeken levő írást is megmutatta nekik. Jézus 
felkérte a három tanút, hogy írásban számoljanak 
be arról, amit láttak. T. és SZ 17:3, 5; Mormon Könyve: 

A három tanú bizonyságtétele 
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Joseph nagyon boldog volt. Tudta hogy a három 
tanú el fogja mondani az embereknek, hogy az 
aranylemezek valóságosak. Az emberek tudni 
fogják, hogy Joseph igazat mondott az 
aranylemezekről. 

Jézus azt mondta Josephnek, hogy mutassa meg a 
lemezeket nyolc másik tanúnak is. A nyolc férfi az 
aranylemezeket a kezében tartotta. Látták az írást 
is a lemezeken. 

Mormon könyve: A nyolc Tanú bizonyságtétele 

Mindegyik tanú írásban számolt be az 
aranylemezekről. Kijelentették, hogy az 
aranylemezek valódiak. A tanúk vallomása 
a Mormon Könyvében található meg. 

Mormon Könyve: A három tanú 
bizonyságtétele. A nyolc tanú bizonyságtétele 

Joseph Smith lefordította a lemezeket. A tanúk is 
látták őket. Nem volt többé szükség az 
aranylemezekre. Moróni angyal ismét eljött 
Josephez. Joseph visszaadta az aranylemezeket 
Moróninak. 
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Mormon Könyve készen volt a kinyomtatásra. 
Joseph elvitte a nyomdába. De Josephnek nem 
volt pénze hogy kifizesse a nyomdászt. Martin 
Harrisnak sok pénze volt. Jézus kinyilatkoztatta, 
hogy Martin Harris ossza meg gazdagságát és 
fizesse ki a nyomdászt. 

T. és SZ. 19:26, 35 

A nyomda vasárnap nem dolgozott. Volt egy 
gonosz ember, aki vasárnaponként a nyomdába 
surrant. Ellopott néhány oldalt Mormon 
Könyvéből. Ezeket a részeket aztán egy újságban 
kinyomtatták. De a jó emberek aztán már nem 
engedték, hogy ellopjanak több oldalt. 

A Sátán nem akarta, hogy a Mormon könyvét 
kinyomtassák. Nem akarta, hogy az emberek 
olvassák. Gonosz emberek megpróbálták 
megakadályozni a könyv kinyomtatását. 

Jézus azt akarta, hogy mindenki olvassa Mormon 
könyvét. Gonosz emberek nem tudják Isten 
munkáját megállítani. Gonosz emberek nem 
tudták a nyomtatást meghiúsítani. Mormon 
Könyve kinyomtatása végre megtörtént. így most 
már sok ember olvashatta. Megismerhették Jézus 
Krisztus evangéliumát. 
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Jézus Krisztus 
Egyháza 
megalapításának 
felkészítése 
Nyolcadik fejezet (1830. március-április) 

Már közelgett az idő, hogy Jézus Krisztus Egyháza 
vissza legyen állítva a Földön. Jézus kinyilatkoztatást 
adott Joseph Smithnek az emberek részére. Jézus azt 
akarta, hogy az emberek felkészülten várják az O 
Egyházát. Elmondott olyan dolgokat, amelyeket tudni 
kellett, mielőtt az Egyház megalakul. Az evangéliumról 
is sok mindent mondott nekik. T. és SZ. 20:1-4 

Jézus kinyilatkoztatta, hogy Mormon Könyve az 
O evangéliumát tanítja. Mondta, hogy Mormon 
Könyve igaz. Jézus azt akarja, hogy az emberek 
higyjenek Mormon Könyvének igazságaiban. Ez a 
könyv segít, hogy Istennek engedelmeskedjenek. 

T. és SZ. 20:8-15 

Jézus beszélt saját életéről. Isten azért küldte 
Jézust a földre, hogy az embereken segítsen. 
A Sátán megpróbálta rosszra csábítani. De Jézus 
nem hallgatott a Sátánra. 

T. és SZ. 20:21-22 
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A gonosz emberek Jézust keresztre feszítették; 
megölték Ót. 

T. és SZ. 20:23 

Jézus sajnálta az emberek rossz tetteit. Vérzett és 
szenvedett minden emberért. Az emberek 
elkerülhetik a szenvedést, ha megbánják bűneiket. 

T. és SZ. 19:16, 18 

Barátai egy sziklasírba temették el Jézust. 
Máté 27:57-61 
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Három nap múlva Jézus feltámadt, újra élt. 
T. és SZ. 20:23 



Jézus vállalta a szenvedést, hogy segítsen azokon, akik megbánják bűneiket. 
Azokért az emberekért halt meg, akik hisznek és megkeresztelkednek. Ők nem 
szenvednek majd büntetést. Felmehetnek a mennybe. Azok, akik nem bánják 
meg bűneiket meg lesznek büntetve. 

T. és SZ. 19:17; 20:25 
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Jézus a keresztségről is beszélt. Akik meg akarnak 
keresztelkedni, azoknak meg kell bánni bűneiket. 
Szeretniük kell Jézust és engedelmeskedni neki. 
Nyolc éves kortól lehet megkeresztelkedni. Aki 
megkeresztelkedik, az az Egyház tagja lesz. 

T. és SZ. 20:37, 71; 68:27 

Jézus azt is megtanította, hogyan kell helyesen 
keresztelni. Jézus tanítása szerint egy Aroni 
papságban lévő papnak vagy a Melkisédeki 
papság tagjának van joga keresztelni. A papi 
személy a megkeresztelendő emberrel a vízbe 
megy. Megfelelő imát mond. 

T. és SZ. 20:72-73 

A férfiú, aki a papsághoz tartozik, alámeríti a 
vízbe a megkeresztelendő személyt. Azután 
kiemeli a vízből. 

T. és SZ. 20:74 

Jézus azt mondta, hogy annak aki 
megkeresztelkedik, meg kell Ígérnie, hogy 
engedelmes lesz. Csak a jóra szabad törekednie 
szóban és tettben. 

T. és SZ. 20:69 
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Jézus a csecsemők megáldására is adott útmutatást. A Melkisedeki papsággal bíró 
férfiak adhatnak áldást a csecsemőknek. A férfiak karjukra veszik az újszülöttet. 
Egy közülük mondja a nevet és az áldást. 

T. és SZ. 20:70 
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Jézus azt mondta ar Úrvacsorával kapcsolatban: — 
az emberek gyakran vegyenek magukhoz 
Úrvacsorát. Ha valami rosszat csináltunk, akkor 
ne vegyünk részt benne. Tartsunk bűnbánatot. 
Ezután magunkhoz vehet jük az Úrvacsorát. 

T. és SZ. 20:75, 46:4 

Jézusra emlékezve vesszük magunkhoz az 
Úrvacsorát. A kenyér segít Jézus Krisztus testére 
gondolnunk. Eszünkbe juttatja, hogy értünk halt 
meg a keresztfán. 

T. és SZ. 20:77 

A víz segít Jézus vérére gondolnunk. Eszünkbe 
juttatja, hogy vérzett és szenvedett értünk a 
Gecsemáné kertjében. 

T. és SZ. 20:79 

Mikor az Úrvacsorát magunkhoz vesszük, újból 
szövetséget kötünk. A szövetség egy igéret. 
Megígérjük, hogy megpróbálunk Őhozzá hasonlítani. 
Megígérjük, hogy mindig emlékezni fogunk rá. 
Megígérjük, hogy engedelmeskedünk parancsolatainak. 
Az Ő lelke lesz velünk, ha hűségesek vagyunk a 
szövetséghez. T. és SZ. 20:77, 79 
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Jézus Krisztus Igaz 
Egyháza 
Kilencedik fejezet (1830. április 6.) 

Joseph Smith egy Fayette nevű városban lakott 
akkoriban, New York államban. Jézus Krisztus 
megmondta Josephnek, hogy itt az ideje, hogy az 
Igaz Egyház újból létrejöjjön a Földön. Jézus 
megmondta Josephnek, hogy kezdje el az Egyház 
megalapítását. 

T. és SZ. 20:1-2; 21:3 

Joseph Smith engedelmeskedett. 1830. április 6-án gyűlést hívott össze. Öt férfi 
jelent meg, Joseph Smithen kívül; Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, 
David Whitmer és Peter Whitmer, hogy segítsenek az Egyház megalakításában. 
Már mind meg voltak keresztelve. Mások is eljöttek, hogy megfigyeljék a gyűlést. 
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A férfiak imádkoztak a Mennyei Atyához. Joseph 
felszentelte Olivért mint eldert az Egyházba. 
Azután Oliver felszentelte Josephet. 

Joseph és Oliver megáldotta ar Úrvacsorát. 
Kiosztották a férfiaknak. 

Joseph és Oliver rátették kezüket minden egyes férfi fejére. Ezáltal az Egyház 
tagjaivá fogadták őket és a Szentlélek ajándékát adták nekik. Végül hálát adtak 
Istennek. 
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Mások is voltak a gyűlésen. Joseph és Oliver 
néhány férfit felszentelt. A papságot adták nekik. 
A férfiak, akiket felszenteltek nagyon boldogok 
voltak Kifejezték szeretetüket Isten iránt és 
elmondták, hogy az Isten milyen áldásokban 
részesítette őket. 

A gyűlésen Jézus kinyilatkoztatást adott Joseph 
Smithnek. Jézus azt monta, hogy Joseph az O 
prófétája. Mikor a próféta szól, akkor Jézus 
helyett beszél. Az egyház tagjai jól teszik, ha 
hallgatnak a prófétára és engedelmeskednek neki. 

T. és SZ. 22:2, 4-5 

Az istentisztelet után többen megkeresztelkedtek. Joseph Smith anyja és apja is 
megkeresztelkedett. 1830. április 6. csodálatos nap volt. Jézus Krisztus igaz 
Egyháza újból létrejött a Földön. 
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Az első csoda az 
Egyházon belül 
Tizedik fejezet (1830. április) 

Jézus Krisztus Egyházának következő 
összejövetele vasárnap, 1830. április 11-én volt. Az 
egyház tagjai mind eljöttek az istentiszteletre. A 
tagokat szenteknek nevezték. 

Sokan mások is eljöttek az összejövetelre. Ők nem 
voltak egyháztagok. Oliver Cowdery Jézus 
Krisztus evangéliumáról tanította őket. Néhányan 
hittek Olivernek, és csatlakozni akartak az 
Egyházhoz. Az istentisztelet után megkeresztelték 
őket. 

A Sátán nem akarta, hogy az emberek belépjenek 
az Egyházba. A Sátán megpróbálta elérni, hogy 
néhány jó embernek rossz érzése legyen. Egyikük, 
egy Newel Knight nevű ember volt. Newel 
Knight nem volt egyháztag. A Sátán nem akarta, 
hogy megkeresztelkedjen. 
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Joseph felkérte Newelt, hogy az egyik 
istentiszteleten mondjon imát. Newel 
beleegyezett hogy ő mondja majd az imát. 

A Sátán nem akarta, hogy Newel 
engedelmeskedjen Josephnek. Newel elment az 
istentiszteletre, de nem mondott imát. Azt 
mondta, hogy fél hangosan imádkozni. 

Később Newel Knight kiment az erdőbe. Egyedül 
akart imádkozni. A Sátán nem akarta, hogy 
imádkozzon. Newel próbált imádkozni, de nem 
tudott megszólalni. Rosszul lett. Szomorú volt, és 
félt. Newel hazament. 

Newel felesége aggódott férjéért. Megkérte Joseph 
Smithet, segítsen Newelnek. Joseph Smith papsági 
hatalmánál fogva megáldotta Newelt. Akkor 
Newel ismét jól érezte magát. Nem volt tovább 
beteg, és nem félt. A Sátán nem tudta 
megkísérteni. Később Newell Knight 
megkeresztelkedett. 
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Többen 
csatlakoznak az 
Egyházhoz 
Tizenegyedik fejezet (1830. április-június) 

Sok hét telt el. Az Egyháznak 27 tagja volt. A 
tagok nem laktak mind egy városban. Joseph 
Smith megkérte őket, gyűljenek össze egy 
konferenciára. A konferencia egy különleges 
gyűlés az összes szentnek. A szentek Jézus 
Krisztus Egyházának a tagjai. 

A konferencián a szentek magukhoz vették az 
Úrvacsorát. Néhány férfit pappá szenteltek. A 
Szentlélek áldása árasztotta el a szenteket. 
Nagyon boldogok voltak. 

Mások is voltak a konferencián. Ők nem voltak 
egyháztagok. Ő k a konferencián hallottak az 
evangéliumról. Csatlakozni akartak az Egyházhoz. 
Megkeresztelkedtek. A konferencia után Joseph 
Smith egy másik városba is elment. Ott volt 
néhány jó ember, akik meg akartak 
keresztelkedni. Joseph azt mondta, hogy egy 
folyóban megkeresztelkedhetnek. 
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Az emberek egy kis gátat építettek a folyóba. így 
megfelelő volt a hely a keresztelkedésre. Éjjel 
gonosz emberek ledöntötték a gátat. 

A Sátán azt akarta, hogy a csőcselék bajt okozzon 
Jézus Krisztus Egyházának. A gonosz emberek 
hazugságokat mondtak Joseph Smithről. Azt 
mondták, hogy sok rossz dolgot művel. Josephet 
börtönbe zárták. 

A jó emberek újból felépítették a gátat. Aztán 
Oliver Cowdery kezdte megkeresztelni őket. 
Nemsokára jött a csőcselék. A csőcselék hitvány, 
gonosz emberek hada. A csőcselék ocsmány 
dolgokat kiabált a jó emberek felé. A csőcselék 
fenyegető módon viselkedett; bántani akarta őket. 
De az Úr megvédelmezte a jó embereket. 

A rossz embereknek az volt a szándéka, hogy 
ártsanak Josephnek. Leköpték. Nem adtak neki 
enni. Többen hazudtak és megrágalmazták 
Josephet. De a jó emberek melléálltak, és az igazat 
mondták Josephről. Megmondták, hogy becsületes 
ember. Végül Josephet kiengedték a börtönből. 
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Samuel Smith 
missziója 
Tizenkettedik fejezet (1830. június) 

Samuel Smith Joseph Smith öccse volt. Joseph 
mondta neki, hogy Jézus azt akarja, hogy Samuel 
menjen és végezzen missziós munkát. Samuel 
Smith volt az Egyház első misszionáriusa. 

Sámuel elment, hogy az evangéliumot tanítsa a 
népnek. A Mormon Könyvéről beszélt nekik. 
Próbálta eladni a könyvet az embereknek. De 
senki sem akarta olvasni. Samuel elszomorodott. 

Samuel hittérítő útja nem volt könnyű. Sokszor 
éhezett. Sokszor nem volt hol aludnia. Voltak 
emberek, akik gonoszul bántak vele. 
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Samuel eladott egy példányt Mormon Könyvéből 
egy Phineas Young nevű embernek. Phineas 
elolvasta a könyvet. Aztán odaadta Mormon 
Könyvét a fivérének. A fivére neve Brigham 
Young volt. 

Brigham Young elolvasta Mormon Könyvét. Hitt 
annak igazságában. Megismerte Jézus Krisztus 
evangéliumát. Phineas és Brigham Young néhány 
barátjuknak is beszéltek Mormon Könyvéről. A 
barátaik is elolvasták. Phineas, Brigham Young és 
a barátaik beléptek az Egyházba. 

Később Brigham Young az Egyház prófétája lett. 
Sokat segített a szenteknek. Nagyszerű vezető 
volt. 

Mikor végül hazament, Samuel Smith úgy 
gondolta, hogy nem nagyon sikerült missziós 
munkájával az Egyházat gyarapítani. Nem tudta, 
hogy egy napon Brigham Young próféta lesz. 
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Egy este Sámuel megállt egy fogadónál. Szeretett 
volna eladni a fogadósnak egy példányt Mormon 
Könyvéből. A fogadós megkérdezte, honnét van a 
könyv. Samuel az mondta, hogy a testvére 
fordította le aranylemezekről. 

A fogadós dühös lett. Azt mondta, hogy Samuel 
hazudik. Rákiabált Sámuelre, hogy rögtön hagyja 
el a fogadót. 

Éjjel Samuel kénytelen volt egy almafa alatt 
aludni. 

Sámuelnek végre sikerült Mormon Könyvének 
egy példányát odaadni egy másik Egyház 
elöljárójának. Ez az ember és a felesége elolvasta a 
könyvet. Tudták, hogy a könyv nagyon fontos. 
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Joseph és Emma 
Tizenharmadik fejezet (1830. július) 

Joseph és Emma Pennsylvaniában éltek. Volt egy 
kis farmjuk. Joseph és Emma szerették egymást. 
Keményen dolgoztak és mindenben igyekeztek 
segíteni egymásnak. 

Joseph és Emma sok bajjal küszködött. Szegények 
voltak. Szerettek volna gyerekeket. Emma szült 
egy f iúgyermeket de az meghalt. Emma 
szomorkodott. Később neki és Josephnek több 
gyermeke lett. 

Joseph aggódott a családjáért. El kellett tartania 
őket. Terményeket kellett ültetnie, hogy 
családjának legyen mit enni. 
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Joseph az Egyházért is aggódott. Gonosz emberek 
folyton bajt okoztak a szenteknek. Voltak olyan 
egyházi vezetők, akiknek el kellett rejtőzni a 
gonosz emberek elől. Josephnek nagy 
erőfeszítéseket kellett tennie a szentek érdekében. 

Előfordult, hogy Josephnek hosszabb időre is 
távol kellett lennie otthonától, hogy segítségére 
legyen a szenteknek. Joseph nem szívesen hagyta 
el a családját. Emma szomorkodott, mikor Joseph 
nem volt otthon. Aggódott is érte. 

Joseph tanácsot kért Jézustól. Jézus megnyugtatta 
prófétáját, Josephet. Mondta neki, hogy nem kell 
aggódnia a nehézségek miatt. Jézus azt is mondta 
neki, hogy ne féljen a gonosz emberektől. Jézus 
azt mondta, hogy mindig segíteni fog Josephnek. 

T. és SZ. 24:16-17 

Jézus azt mondta Josephnek, hogy ültessen 
terményeket a családjának. Azután menjen 
segíteni a szenteknek. Jézus mondta Josephnek, 
hogy ne aggódjon élelem, ruházat vagy pénz 
miatt. A szentek majd ellátják Josephet azzal, 
amire szüksége van. 

T. és SZ. 24:3, 18 
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Jézus kinyilatkoztatást adott Josephnek Emmáról 
is. Jézus azt mondta, Emma egy különleges 
asszony. Maga Jézus jelölte ki Emmát a fontos 
munka elvégzésére. 

T. és SZ. 25:3 

Jézus megmondta, hogy Emma legyen megértő 
társa Josephnek a gondban és a bajban. Segítse 
férjét, hogy legyen boldog, és ne aggódjon. 

T. és SZ. 25:5 

Jézus azt is mondta, hogy Emma is tanítsa a 
szenteket, segítsen nekik a szentírások 
megértésében. Azt mondta, hogy a Szentlélek 
majd segítségére lesz, hogy mit tanítson. 

T. és SZ. 25:7-8 

Jézus azt mondta, hogy Emma szenteljen több 
időt a tanulásra. Sok mindent tanuljon, és írjon 
sokat. 

T. és SZ. 25:8 
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Jézus azt a feladatot is adta Emmának, hogy 
válasszon ki énekeket, hogy a szentek 
énekeljenek. Az énekeket pedig ki kell nyomtatni 
énekes könyvben. 

T. és SZ. 25.-U 

Isten örömét leli a jámbor emberek énekében. Az 
énekek, mint imák szállnak fel az Úrhoz. Isten 
megáldja azokat a népeket, akik Ót énekkel 
dicsőítik. 

T. és SZ. 25:12 

Jézus figyelmeztette Emmát, hogy legyen 
türelmes és alázatos. Azt is mondta, hogy 
szeresse férjét, és legyen boldog, mert nagy 
áldások várnak Josephre. 

T. és SZ. 25:14 

Jézus mondta Emmának, hogy ne aggódjon világi 
dolgok miatt. Inkább készüljön a jobb mennyei 
életre. Legyen derűs és engedelmeskedjen Isten 
paransolatainak. így majd eljut a mennyországba. 

T. és SZ. 25:13, 15 
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Jézus azt mondta, hogy amit Emmának mondott, az egyben minden egyes 
nőnek is szól. 

T. és SZ. 25:16 
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A próféta és 
kinyilatkoztatások 
az Egyház részére 
Tizennegyedik fejezet (1830. szeptember) 

Joseph Smith és Emma New Yorkba költözött. 
Egy Hiram Page nevű ember is ott lakott. O is 
egyháztag volt. Birtokában volt egy kő. Azt 
állította, hogy a kő segítségével 
kinyilatkoztatásokat nyer az Egyház részére. 

Sok egyháztag hitt Hiram Pagenek. Oliver 
Cowdery is hitt neki. Voltak, akik azt gondolták, 
hogy Hiram Page próféta. 

T. és SZ. 28:Előszó 

Oliver Josephet kérdezte Hiram Pageról. Joseph 
imádkozott. Jézus kinyilatkoztatást adott 
Josephnek ebben az ügyben Oliver Cowdery 
részére. Azt mondta, hogy csak egy személy 
kaphat az Egyházról útmutatást Istentől. Az az 
ember pedig a próféta, Joseph Smith. 

T. és SZ. 28:2 
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Jézus azt mondta, hogy bárki kaphat 
kinyilatkoztatást a saját ügyében. De csak a 
próféta kaphat kinyilatkoztatásokat az egész 
Egyház részére. Oliver hitt Josephnek, megértette, 
hogy Hiram Page kinyilatkoztatása tévedés volt. 

T. és SZ. 28:1-2, 8 

Jézus azt mondta Olivernek, hogy beszéljen a 
Hiram Page nevű emberrel. Oliver megmondta 
Hiram Page-nek, hogy az ő kinyilatkoztatásai nem 
Istentől erednek, hanem a Sátántól jönnek. 

T. és SZ. 28:11 

Oliver mondta Hiram Pagenek, hogy a Sátán 
félrevezette. Hiram hallgatott Olivérré és 
bűnbánatot tartott. 

Csak egy személy részesül kinyilatkoztatásokban 
az Egyház részére. Ez az ember pedig az Egyház 
elnöke. O az Egyház vezetője. O az Isten 
prófétája. Az egyháztagok jól teszik, ha 
engedelmeskednek a prófétának. 
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Missziós munka a 
lámániták között 
Tizenötödik fejezet (1830. szeptember) 

Jézus azt akarta, hogy minél több ember halljon 
az evangéliumról. Azt akarta, hogy a szentek 
közül néhányan végezzenek missziós munkát. 
Mondta Oliver Cowderynek, hogy menjen az 
indiánok közé hittérítő útra. 

Az indiánokat lámánitáknak nevezi Mormon 
Könyve. Jézus azt akarta, hogy a lámániták 
olvassák Mormon Könyvét. A régi időkben sok 
próféta tett ígéretet, hogy a lámánitákhoz el fog 
jutni Mormon Könyve Isten ígérete alapján. Most 
elérkezett az idő, hogy az ígéret beteljesüljön. 

T. és SZ. 3:19-20 

Mormon Könyvéből fogják a lámániták megtudni 
hogy miként éltek őseik 2000 évvel azelőtt. így 
tudják meg, mit ígért nekik Jézus és ez segíteni 
fog, hogy higgyenek majd Benne, és az 
evangéliumban. Bűnbánatra inti őket, és arra, 
hogy megkeresztelkedjenek. 

T. és SZ. 3:29-20 
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Más férfiak is akartak Oliver Cowderyvel együtt 
menni. Az evangéliumot akarták hirdetni a 
lámánitáknak. El akarták vinni Mormon Könyvét 
a lámánitáknak. Az Úr meghagyta, hogy a 
jelentkező férfiak közül három menjen. 

A misszionáriusok először néhány New York 
állambeli indián törzshöz mentek. Csak kevés 
indiánt találtak, aki tudott olvasni. A 
misszionáriusok nekik ajándékozták Mormon 
Könyvét. 

"/V / 

Azután a misszionáriusok az Ohio állambeli 
indiánok között végeztek hittérítő munkát. Az 
indiánok örömmel vették Mormon Könyvét. 
Boldogok voltak, hogy őseikről hallhattak. 

A misszionáriusok végül elhagyták Ohio államot 
is. Egy Independence nevű városba mentek, 
amely Jackson megyében, Missouri államban van. 
Sok indián élt Missouri államban. 
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A misszionáriusok ott is az evangéliumot 
tanították nekik. Odaadták az indiánoknak 
Mormon Könyvét. Az indiánok nagyon örültek 
és megköszönték Mormon Könyvét a 
misszionáriusoknak. 

Ugyanakkor mások Missouri államban nem 
hittek az evangéliumban. Mormon Könyvét 
sem tartották igaznak. Azt mondták a 
misszionáriusoknak, hogy tartsák magukat 
távol az indiánoktól. 

Azt mondták, hogy a katonaság kergeti majd 
el a misszionáriusokat, ha nem hagyják el a 
vidéket. Ez a hír nagyon elszomorította a 
misszionáriusokat. Elmentek máshová, más 
embereknek tanítani az evangéliumot, ott 
Missouri államban. 

Az egyik misszionárius neve Parley P. Pratt volt. 
O visszatért, és beszámolt Josephnek, hogy a 
missziós munka mindazonáltal jól ment. Sok 
emberhez eljuttatták az evangéliumot. 
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Joseph Smith és 
Sidney Rigdon 
felvilágosítást kap 
Sionról 
Tizenhatodik fejezet (1830) 

Hittérítő útjukon, Oliver Cowdery és társai, 
megálltak Kirtland közelében, Ohio államban. Ott 
egy Sidney Rigdon nevű emberrel találkoztak, aki 
vezető volt egy másik egyházban. 

A misszionáriusok adtak Sidneynek egy példányt 
Mormon Könyvéből. Az evangéliumról is 
tanítottak neki. Sidney Rigdon elolvasta Mormon 
Könyvét. Imádkozott, hogy helyesen ítélje meg. 
A Mennyei Atya tudomására adta, hogy az 
evangélium igaz. Sidney Rigdon 
megkeresztelkedett. 

Sidney Rigdon a régi hitén lévő hívőket 
felszólította, hogy hallgassanak az új 
misszionáriusokra. Sokan megkeresztelkedtek. 
Rövidesen ezer ember keresztelkedett meg 
Kirtlandban. 
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Sidney Rigdon találkozni akart Joseph Smithtel. Elment 
New Yorkba, hogy meglátogassa a prófétát. Jézus 
Joseph Smith által kinyilatkoztatást adott Sidney 
Rigdonnak. Jézus azt mondta, hogy Sidney Rigdonra 
fontos munka vár. Sokaknak fogja tanítani az 
evangéliumot. Sok embert megkeresztel, és a Szentlélek 
ajándékát adja majd nekik. T. és SZ. 35:4-6 

Az egyik történet pedig Énokról szól. Énok 
próféta vo l t Tanította a népet, hogy erényes 
legyen. Az Úr Énok igaz tanítványait Sionnak 
nevezte. Énok népe épített egy várost, és 
elnevezte Sionnak. Sionban az emberek szerették 
egymást. Törődtek egymással, senki sem volt 
szegény vagy boldogtalan. Mózes 7:18-19 

Jézus kinyilatkoztatta Josephnek és Sidneynek, 
hogy a Biblia némely részét, sok évvel azelőtt 
megmásították. így fontos részek már nem 
találhatók a Bibliában. Jézus megígérte, hogy el 
fogja mondani Joseph Smithnek azokat a részeket, 
amelyek hiányoznak a Bibliából. Sidney Rigdon 
pedig majd leírja. T. és SZ. 35:20 

Sionban mindenki engedelmeskedett a Mennyei 
Atya parancsolatainak. A nép olyan becsületes 
volt, hogy Jézus eljött közéjük élni. Azután Isten 
felvitte Sión népét a mennybe, hogy Vele éljenek. 

Mózes 7:69 
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Jézus azt mondta Josephnek, hogy tanítsa népét, hogy becsületes legyen. Meg kell 
próbálni egy másik Siont felépíteni. A város gyönyörű lesz. Ott mindenki szeretni 
fogja a Mennyei Atyát és egymást. Sionban mindenki nagyon boldog lesz. Jézus 
majd eljön és közöttük fog élni. 

T. és SZ. 45:64-71 
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Az Egyház első 
püspökei 
Tizenhetedik fejezet (1831. február) 

N e w Yorkban voltak gonosz emberek is. Alávaló 
módon bántak az Egyház tagjaival, és azt akarták, 
hogy menjenek el. Jézus azt mondta Josephnek, 
hogy hagyják el New Yorkot, és menjenek 
Kirtland városába, Ohio államba. 

Kirtlanban 1000 egyháztag volt. Minden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy Istennek 
engedelmeskedjenek. De nem értettek meg 
mindent az evangéliumban. 

T. és SZ. 41-.Előszó 

Joseph Smith, a felesége Emma, Sidney Rigdon és 
Edward Partridge Kirtlandba mentek. Joseph és 
Emma az egyik egyháztagnál laktak. Newell K. 
Whitney volt a neve. 
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Joseph imádkozott a Mennyei Atyához. Jézus 
kinyilatkoztatást adott Josephnek. Jézus azt 
mondta Josephnek, hogy a kirtlandi szenteknek 
püspökre van szükségük. A püspök töltse idejét 
a szentekkel, tanítsa és segítse őket. Edward 
Partridge volt az Egyház első püspöke. 

T. és SZ. 41:9 

Jézus megmondta Josephnek, hogy mi a püspök 
feladata. A püspök gondot visel a raktárra. A 
raktárban élelmet és ruhaneműt kell a szenteknek 
tárolni. Ha valamelyik szentnek szüksége van 
élelemre vagy ruhaneműre a püspök 
gondoskodik az elosztásról. 

T. és SZ. 72:10-12 

A püspöknek kell kezelni az Egyház pénzét. 
A szentek a püspökhöz juttassák el a 
pénzadományokat. A püspök fizeti ki az 
Egyház számláit. A pénz egy részét a 
szegénysorsú szenteknek kell juttatni. 

T. és SZ. 72:10-12 

A püspök szeresse a szenteket. Igyekezzen 
segíteni nekik mindenben. Hívja össze a papság 
tagjait. Ezeken az összejöveteleken be kell 
számolni, mit tesznek a szentek megsegítése 
érdekében. 

T. és SZ. 72:5, 11 
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Ismét több ember csatlakozott az Egyházhoz. Az 
Egyháznak több püspökre volt szüksége. Newell 
K. Whitney lett az Egyház második püspöke. 

T. és SZ. 72:8 

A püspök a szentek vezetője minden 
egyházközösségben. A gyülekezeti vezető is 
hasonló megbízás, mint a püspöki. A gyülekezeti 
vezető a szentek vezetője a gyülekezeten belül. 

Ma több ezer püspök dolgozik az Egyházban. 
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Kirtlandban az Úr egy nagyon fontos 
kinyilatkoztatást adott Joseph Smithnek. 
Ezt az Egyház törvényének hívjuk. 

T. és SZ. 42: Előszó 

Az Egyház 
törvénye 
Tizennyolcadik fejezet (1831. február 4.) 

Az Úr azt mondta, hogy a szentek tanítsák az 
evangéliumot minden embernek. Azokat a 
férfiakat akik hittérítő munkára mennek, pappá 
kell szentelni. Az Egyház vezetői avassák fel őket. 

T. és SZ. 42-.Előszó, 7, 11 

A misszionáriusok kettesével dolgozzanak együtt. 
A Bibliából és Mormon Könyvéből kell, hogy 
tanítsanak. Imádkozzanak, hogy a Szentlélek 
velük legyen. A Szentlélek sugalmazza nekik, 
hogy mit tanítsanak. 

T. és SZ. 42:6, 14 
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Az Úr azt mondta, hogy az egyháztagoknak be 
kell tartaniuk a Tízparancsolatot. Nem szabad 
ölni. Nem szabad hazudni. Nem szabad másokra 
rosszat mondani. Minden rosszat el kell kerülni. 

T. és SZ. 42:18-27 

A misszionáriusok kereszteljék meg azokat, akik 
hisznek az evangéliumban. 

T. és SZ. 42:7 

A szenteknek meg kell osztaniuk másokkal azt, 
amijük van. Ha megosztjuk másokkal amink van, 
az olyan mintha Jézussal osztanánk meg. 

T. és SZ. 42:30-38 

Jézus más parancsolatokat is adott a szenteknek. 
Egyetlen szent sem gondolhatja, hogy ő jobb a 
másiknál. A szentek legyenek tiszták. 
Kötelességük szorgalmasan dolgozni. 

T. és SZ. 42:40-42 
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A szentek viseljék gondját a beteg egyháztagoknak. A papsággal bíró férfiak 
áldják meg a beteg egyháztagokat. Azok a szentek, akiknek erős hitük van 
meggyógyulhatnak. Nem fognak meghalni, ha nem jött el az ideje, hogy 
meghaljanak. 

T. és SZ. 42:4.3-44, 48 

Az igaz szenteknek nem kell félni a haláltól. 
Az igaz embereknek a halál nagyszerű. 

T. és SZ. 42:46 

Jézus az igaz egyháztagoknak sok 
kinyilatkoztatást fog adni. Sok mindenre 
megfogja tanítani őket. Megtudják majd, hogyan 
lehetnek nagyon boldogok. Az Úr azt mondta a 
szenteknek, hogy engedelmeskedjenek az Egyház 
törvényének. 

T. és SZ. 42:61-62, 66 
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Jézus Krisztus 
második eljövetele 
Tizenkilencedik fejezet (1831. 
február-március) 

Ohio államban, Kirtland városában voltak, akik 
mindenfélét hazudoztak a szentekről. Ezek az 
emberek nem is akartak tudni az evangéliumról. 

T. és SZ. 45:Előszó 

Jézus tudtára adta Joseph Smithnek, hogy 
nemsokára ismét eljön a Földre. Mielőtt azonban 
el jönne, mindenkinek a Földön hallania kell az 
evangéliumról. A szenteknek szorgalmasan kell 
dolgozniuk az evangélium tanításában és jó 
hittérítőknek kell lenniük. 

T. és Sz. 43: Előszó, 20, 45 

Amikor Jézus itt a Földön élt megmondta 
Apostolainak, hogy mi fog történni, mielőtt 
ismét eljön. 

T. és Sz. 45:16 
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Jézus megmondta az Apostoloknak, hogy a jeruzsálemi templom le lesz rombolva. 
A zsidók más országokban fognak élni, sokakat megölnek majd közülük. Sok 
háború lesz. Az emberek nem fogják szeretni egymást. Nem lesz a Földön az igaz 
egyház. 

T. és SZ. 45:17-24, 27 
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A Mennyei Atya ismét megalakítja igaz egyházát 
a Földön. Jézus Krisztus evangéliuma világítani 
fog, mint a fény a sötétségben. 

T. és SZ. 45:28 

Azok közül, amiket Jézus akkor mondott, már sok 
minden megtörtént. Olyan dolgokról is beszélt 
akkor, ami ezután fog megtörténni. A népek 
marakodni fognak egymással. Sok ember 
megbetegszik. Sok földrengés lesz. A nap el fog 
sötétedni. A hold olyan lesz, mint a vér. Csillagok 
fognak lehullani. T. és SZ. 45:26, 29, 31, 33, 42 

Mikor ezek a dolgok beteljesednek a jámbor 
emberek tudni fogják, hogy Jézus hamarosan 
eljön. A jó emberek örömmel fogják várni. Sok 
zsidó visszamegy Jeruzsálembe. Akkor majd 
odafigyelnek az evangéliumra. 

T. és SZ. 45:25, 38-39 

Az igaz szentek felépítik majd Sión új városát. 
Ott, Sionban biztonságban lesznek. Ők nem 
fognak hadakozni egymással. Nagyon boldogok 
lesznek. Örömhimnuszokat énekelnek majd. A 
gonosz embereknek azonban nem lesz 
lehetőségük, hogy Sionba menjenek. 

T. és SZ. 45:65-71 
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Jézus újból el fog jönni a Földre. Az igaz emberek látni fogják őt. Ragyogó 
felhőben jön el majd. Akik jók voltak életükben, bár már meghaltak, akkor 
majd feltámadnak. Találkozni fognak Jézussal a felhőben. Jézussal együtt 
jönnek a Földre. 

T. és SZ. 45:44-46 
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Jézus Jeruzsálembe is el fog menni. Egy hegy tetején fog megállni. A hegy félbe 
fog hasadni. Földrengés lesz. A mennyboltozat is meg fog remegni. A gonosz 
emberek akkor majd elpusztulnak. 

T. és SZ. 45:48-50 

Jeruzsálemben az emberek látják majd Jézust. Azt kérdezik majd: „Milyen sebek 
vannak a kezeiden és a lábaidon?" Akkor O azt feleli majd: „Én vagyok Jézus, akit 
keresztre feszítettek. Én vagyok az Isten Fia." Az emberek akkor sírva fakadnak. 
Sajnálják majd, hogy Jézust keresztre feszítették. 

T. és SZ. 45:51-53 
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A jámbor emberek örömmel fogadják majd Jézust. Nekik adatik az egész Föld. 
Nem hagyják, hogy a Sátán megkísértse őket. Erősek lesznek. Sok gyermekük lesz. 
Gyermekeik pedig felnövekedvén engedelmeskedni fognak Istennek. Ezekkel az 
igaz emberekkel Jézus 1000 évig együtt fog élni. Ő lesz a királyuk. 

T. és SZ. 45:56-59 
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Jézus megmondta Joseph Smithnek, hogy küldjön mindenhová misszionáriusokat, 
hogy tanítsanak mindenkit az Ő eljöveteléről. Azt mondta, hogy a szentek 
készülődjenek, imádkozzanak és böjtöljenek. Oktassák egymást is, hogy a 
parancsolatokat mindenki ismerje. 

T. és SZ. 43:19-21; 88:77 

Jézus azt mondta, hogy a szentek törekedjenek 
közeli kapcsolatba kerülni Ővele. Ha így tesznek, 
akkor Ő közel lesz hozzájuk. Ha a szentek kérik 
Isten segítségét, akkor meg fogja segíteni őket. 

T. és SZ. 88:63 

A szenteknek meg kell tenni mindent, hogy 
Jézust segítsék. Aki Jézust szolgálja, olyanná 
válhat mint Ő. így felkészülnek az Ő második 
eljövetelére. 

Moroni 7:48 
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A Szentlélek 
adományai 
Huszadik fejezet (1831. március 8.) 

Voltak olyan szentek, akik nem értették, hogy 
ki a Szentlélek. Jézus felvilágosítással szolgált 
Josephnek a Szentlélekről. A Szentlélek, a 
Mennyei Atya és Jézus Krisztus segítőtársa. A 
Szentléleknek nincs húsból, csontból való teste. 
O szellemi lény, csak szellem-teste van. 

T. és Sz. 130:22 

Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek az igaz emberek segítőtársa. Ö segít, mikor 
Isten különleges adományokat ad az embereknek. Minden egyes szentnek van 
valami különleges ajándéka. A szenteknek a különleges képességeiket egymás 
segítésére kellene használniuk. Jézus felsorolta Joseph Smithnek a különböző 
képességeket. 

T. és SZ. 46:9-12 
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Némely szentnek a Szentlélek a tanúságtétel 
ajándékát adja. Ők azok, akik minden kétségen 
kívül tudják, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 
Tudják, hogy értünk halt meg. Más szentek pedig 
a hit ajándékát kapják, hogy higyjenek a Jézusról 
szóló tanúságtétel igazságában. 

T. rá SZ. 46:13-14 

Vannak szentek, akik a vezetés képességét kapják. 
T. és SZ. 46:15 

Vannak szentek, akik pedig azt a képességet kapják 
ajándékul, hogy meg tudják különböztetni melyik 
szellem jó és melyik gonosz. A jó szellemeket Isten 
küldi. Az ő jelenlétük jóérzéssel tölt el. Ok olyanok, 
mint a világosság. A gonosz szellemeket a Sátán 
küldi. Az ő jelenlétük rossz érzéssel tölt el. Ők 
olyanok mint a sötétség. T. és SZ. 46:16, 23; 50:23-24 

Vannak olyan szentek, akiknek a Szentlélek a bölcsesség 
ajándékát adja. Ok azok, akik a lehetőségeket helyesen mérik 
fel; jól választanak. Vannak, akik jó felfogóképességet kapnak; 
könnyen tanulnak. Ok hivatottak arra, hogy tanítsák a többi 
szentet arra, amit ők tudnak. Az ő feladatuk felvilágosítani a 
szenteket, tanácsot adni, hogy mindenki a helyes utat 
válassza. T. és SZ. 46:18 

78 



Némely szent a hit ajándékát kapja a gyógyulásra. Más szentek pedig a gyógyítás 
ajándékát kapják. Vannak, akiket a Szentlélek a csodatétel képességével áld meg. 
A csodák megmutatják Isten hatalmát. 

T. és SZ. 46:19-21 

Vannak szentek, akik a beszéd ajándékát kapják 
olyan nyelveken, melyeket nem ismernek. 

T. és SZ. 46:24 

A Szentlélek némelyeknek képességet ad, hogy 
tudják mi fog történni, mielőtt megtörténik. 

T. és SZ. 46:22 
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Vannak szentek, akik sok ajándékot kapnak. 
T. és SZ. 46:29 

A püspök tudja melyik szentnek milyen ajándéka 
van. O meg tudja ítélni, ki lesz jó tanító, ő tudja, 
ki tud csodát művelni. Tudja, hogy melyik szent 
szereti igazán Istent, és ki az, aki megtartja Isten 
parancsolatait. 

T. és SZ. 46:27 

Az igaz szentek elérhetik, hogy sok különböző 
ajándékuk legyen. Az ajándékokat kitartó 
munkájukkal gyarapíthatják szükség szerint. Az 
ajándékokat mind Isten adja. 

T. és SZ. 46:9, 28, 32 
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A próféta 
Missouriba megy 
Huszonegyedik fejezet 
(1831. május-június) 

Sok szent még mindig New Yorkban lakott. 
Joseph Smith és Sidney Rigdon Kirtland 
városában, Ohio államban tartózkodtak. Joseph 
hívta a New York-i szenteket, hogy jöjjenek 
Ohioba. Engedelmeskedtek a prófétának, Ohio 
államba mentek. 

Jézus azt mondta Josephnek, hogy a kirtlandi szentek osszák meg földjüket a New 
York-i szentekkel. Egy Leman Copley nevű embernek sok földje volt. Megígérte, 
hogy megosztja a többiekkel. A New York-i szentek a földjére költöztek. 

T. és SZ. 48:2 
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Newell Knight volt a vezetőjük. Nem tudta mit 
tegyen. Elment Joseph prófétához. Tanácsot kért, 
mit tegyenek. 

Leman Copley nem tartotta be az igéretét. Nem 
akarta, hogy a New York-i szentek kapják meg 
a földjét. A jövevényeknek nem volt hol lakniuk, 
el kellett onnan menniük. 

Az Úr azt tanácsolta Josephnek, hogy a New York-i szentek hamarosan 
költözzenek Missouriba. 

T. és SZ. 54:7-9 
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Mielőtt elindultak, a szentek konferenciát 
tartottak Kirtlandban. A konferencia három napig 
tartott. Az Úr fontos kinyilatkoztatásokat adott 
Josephnek. 

Az Úr azt mondta Josephnek, hogy fel kell 
szentelni az első főpapokat. A főpapok a 
Melkisédeki papsággal bírnak. O k az egyház 
vezetői. Az egyház sok vezetőjét főpappá 
szentelték. 

Az Úr azt mondta, hogy a férfiak közül 
néhányan menjenek missziós szolgálatba 
Missouriba. Az odafelé vezető úton is tanítsák 
az evangéliumot. Mikor a konferencia 
befejeződött, a misszionárusok elindultak 
Missouriba. 

T. és SZ. 52:9-10 

Az Úr meghagyta Josephnek, hogy a következő 
konferencia Jackson megyében, Missouriban 
legyen. Felszólította Josephet, hogy a barátaival 
menjen oda. Siont Jackson megyében építik 
majd fel. Jézus majd azt is megmutatja nekik, 
hogy hol. 

T. és SZ. 52:1-5 
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A szentek 
Missouriban 
Huszonkettedik fejezet (1831. 
július-augusztus) 

A próféta Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward 
Partridge és mások Missouriba m e n t e k Boldogan 
indultak útra. Fel akarták építeni Sión városát. 
Azt akarták, hogy az Ur mutassa meg nekik a 
megfelelő helyet. 

Az út egy részét hajón tették meg. Mikor 
Missouriba értek ott Joseph gyalog akart 
továbbmenni. Tudta, hogy Missouri földje 
szent. Jól körül akart nézni. 

Joseph és barátai 480 kilométert gyalogoltak, 
míg Jackson megyébe értek. Nagy hőség volt, 
de nem törődtek vele. Siettek oda, ahol Siont 
felépítik majd. 
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A próféta és barátai Missouri állam Jackson 
megyéjébe érkeztek, ahol a kirtlandi 
misszionáriusok fogadták őket. 

Egy pár nappal később a New York-i szentek is 
Jackson megyébe mentek. Mindenki boldog volt, 
hogy ott lehet. 

Joseph próféta és Edward Partridge püspök 
mondta az embereknek, hogy mit tegyenek. 
Egyeseknek azt tanácsolták hogy vegyenek 
földet Missouriban. Oliver Cowdery és William 
W. Phelps azt a feladatot kapták, hogy 
kezdjenek iskolákat szervezni és írjanak 
könyveket kisgyermekek részére. T. és SZ. 55:4 

Joseph tudni akarta, hogy pontosan hol kell 
felépíteni Sión városát. Imádkozott a Mennyei 
Atyához. Imája meghallgatásra talált. 
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Az Úr azt mondta, hogy Sionnak az Independence nevű város közelében, Jackson 
megyében kell felépülnie. Az Úr azt is megmondta Josephnek, hol kell a 
templomot felépíteni. Azt mondta, hogy Sión csak sokára épülhet fel. Előbb a 
szenteknek sok megpróbáltatást kell elszenvedni. De ha elég hitük lesz, 
felépíthetik majd Siont. 

T. és SZ. 57:1-3; 58:2-4 
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Az Úr azt mondta Josephnek, hogy Missouri 
állam törvényeit is be kell tartani. Isten törvényeit, 
a parancsolatokat is be kell tartani. Jót kell 
cselekedni akkor is, ha senki sem mondja nekik. 
Jól teszik a szentek, ha megbánják bűneiket. Az 
Úr elfelejti az emberek bűneit, ha megbánják 
a z o k a t . T. és SZ. 58:21, 27-29, 42 

Az Úr azt mondta, hogy Sidney Rigdon avassa fel a 
területet. Sidney Rigdon a szentekhez fordulva 
megkérdezte, hogy vajon kellő hálát éreznek-e a nekik 
jutattott földért. Majd azt kérdezte: „Megtartjátok majd 
Isten minden parancsolatát?" A szentek azt felelték: 
„Igen". Ezután Sidney Rigdon imát mondott és 
megáldotta a területet. T. és SZ. 58:57 

A következő nap Joseph Smith, Oliver Cowdery, 
Sidney Rigdon és még néhány hívük gyűlést 
tartott. Különleges rendeltetésű helyen jöttek 
össze, Independence városában. Elmélyültek a 
szent írások tanulmányozásában. Imádkoztak. 
Joseph Smith felavatta a kijelölt területet, ahol a 
templom fog felépülni. 

Az összes Missouriban élő szent konferenciára 
ment. A Szentlélek betöltötte lelküket. Joseph 
mondta nekik, ha megtartják amit ígértek, az 
Isten meg fogja áldani őket. 

87 



Pár nappal később Jézus újabb kinyilatkoztatást adott Josephnek. Mondta, hogy a 
vasárnap egy különleges nap. Vasárnap olyan dolgokkal kell foglalkozni, amelyek 
segítenek, hogy Jézusra emlékezzünk. Vasárnap ne végezzünk munkát! Men jünk a 
gyülekezeti házba, és vegyük magunkhoz az Úrvacsorát. Bánjuk meg bűneinket. 
Látogassuk meg a betegeket. Fejezzük ki hálánkat az Úrnak a sok áldásért, amivel 
elhalmozott. Mindig tartsuk be Isten parancsolatait. 

T. és SZ. 59:3-25 

Ha a szentek így tesznek, midenük meglesz, amire szükségük van. Megadatik 
nekik élelem, ruházat, lakóhely és kert. Boldogok lesznek és szívükben béke lesz. 
Majd örök életük lesz. 

T. és SZ. 59:15-19, 23 
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A Tanok és 
Szövetségek 
Huszonharmadik fejezet 
(1831. augusztus-november) 

Joseph Smith és néhány más szent elhagyta aztán 
Missouri államot. Visszamentek Kirtland városába, 
Ohio államba. Ohioban a szentek konferenciát 
tartottak. 

Az Úr már sok kinyilatkoztatást adott Joseph 
Smithnek. Joseph ezeket a kinyilatkoztatásokat 
mind leírta. A szentek ezeket a kinyilatkoztatásokat 
könyvalakban kívánták összegyűjteni. A könyv 
cime először „Parancsolatok könyve" volt. Később 
a cím „Tanok és Szövetségek" lett. 

Jézus tudtára adta Josephnek, hogy ezek a 
kinyilatkoztatások nagyon fontosak. Isteni 
eredetűek. Minden szavuk igaz. Jézus azután még 
két kinyilatkoztatást adott Josephnek. Az egyiket 
a „Tanok és Szövetségek" elejére, a másikat a 
végére. Ez a két rész felhívja figyelmünket a 
könyv fontosságára. T. és SZ. 67:Előszó; 133:Előszó 
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A „Tanok és Szövetségek" hírül adja 
mindenkinek, hogy Jézus Krisztus igaz 
Egyháza ismét létezik a Földön. 

A „Tanok és Szövetségek" beszél a papságról. 
Igaz férfiak újból gyakorolhatják a papi hatalmat. 

A „Tanok és Szövetségek" beszél Mormon 
Könyvéről is. A népek olvashatjak a Mormon 
Könyvét, amely által minden ember megismerheti 
Jézus Krisztus evangéliumának teljességét. 

A „Tanok és Szövetségek" arra int, hogy meg 
kell osztani egymással javainkat. Aki megosztja 
sajátját másokkal, annak a lelkét betölti a 
Szentlélek. 

T. és SZ. 70:14 
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A „Tanok és Szövetségek" Isten parancsolatait 
tanítja. A szentek, akik betartják Isten 
parancsolatait felépíthetik majd Siont. Örökké 
együtt élhetnek majd a Mennyei Atyával és 
Jézus Krisztussal. 

Jézus azt mondta, hogy az Egyház minden tagja 
olvassa a „Tanok és Szövetségek" könyvét. 

T. és SZ. 1:37 

Oliver Cowdery a konferencia után Missouriba 
ment. Magával vitte a kinyilatkoztatásokat, 
amelyeket Joseph írásba foglalt. A kéziratot egy 
nyomdába vitte. A nyomdásszal megbeszélte, 
hogy 3000 példányt kell készíteni. Rosszakaratú 
emberek azonban tönkretették a lapok nagy 
részét. 

A szentek megköszönték a Mennyei Atyának 
a „Tanok és Szövetségek" -be foglalt 
kinyilatkoztatásokat. Megfogadták, hogy 
hirdetni fogják, hogy a kinyilatkoztatások az 
Istentől származnak. 
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A szülőknek 
kötelessége tanítani 
gyermekeiket 
Huszonnegyedik fejezet (1831. november) 

Ohio államból néhány szent meglátogatta Joseph 
Smithet. Jézus Joseph által kinyilatkoztatást adott 
nekik. Jézus tanította őket, hogy hogyan lehetnek 
jó szülők. 

T. és SZ. 68:Előszó 

Jézus azt mondta, hogy a gyerekeket nyolc éves korukban kellene megkeresztelni. 
Jézus megparancsolta a szülőknek, hogy tanítsák gyermekeiket az evangélium 
igazságaira még mielőtt megkeresztelik őket. 

T. és SZ. 68:25 

93 



A gyermekeknek meg kell ismerniük Jézust, és kell, hogy higgyenek benne. 
T. és SZ. 68:25 

A gyermekeknek meg kell tanítani, hogyan bánják 
meg bűneiket. 

T. és SZ. 68:25 

A gyermekeknek a keresztségről is tudniuk kell. 
Meg kell tanulniuk, hogyan lehetnek jó tagjai az 
Egyháznak. 

T. és SZ. 68:25, 28 
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A gyermekeknek meg kell tanulniuk imádkozni, A gyermekeknek ismerniük kell Isten 
és tudniuk kell, hogyan hallgassanak a Szentlélek parancsolatait és be kell tartaniuk őket. 
szavára. T. és SZ. 68:28 

T. és SZ. 68:28 

A szülőknek meg kell tanítani gyermekeiket ezekre a dolgokra. A szülőket terhelik 
a gyermekek bűnei, ha nem tanítják meg őket az evangélium igazságaira. 

T. és SZ. 68:25 
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Joseph Smith és 
Sidney Rigdon 
missziós szolgálatot 
vállal 
Huszonötödik fejezet 
(1831. decembertől 1832. januárig) 

Joseph és Sidney engedelmeskedtek Jézusnak. 
Búcsút mondtak családjuknak és elindultak. Sok 
városba elmentek. Joseph és Sidney egyházi 
összejöveteleken mondtak beszédeket. Az 
emberek otthonaiba is elmentek tanítani. 

Voltak, akiknek nem tetszett Jézus Krisztus 
Egyháza. Hazugságokat terjesztettek róla. Az 
újságok is közöltek néhány hazugságot. Jézus azt 
mondta, hogy Joseph Smith és Sidney Rigdon 
menjen hittérítő munkára más városokba, hogy az 
emberek megismerjék az igazságot az Egyházról. 

T. és SZ. 71:1-4 

Joseph és Sidney Isten parancsolatairól beszélt 
az embereknek. Bizonyságtételt tettek Jézus 
Krisztusról. Bűnbánatra intették az embereket. 
Hittérítő út juk befejeztével Joseph és Sidney 
hazatértek családjaikhoz. 
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A Mennyek 
Országának három 
királysága 
Huszonhatodik fejezet (1832. február 16.) 

Egy nap Joseph Smith és Sidney Rigdon az Újszövetséget 
olvasták. Az Újszövetségben azt olvasták, hogy a jó 
emberek, miután feltámadnak a mennyországba jutnak. 
Joseph elgondolkozott, hogy a mennyben vajon minden 
egyes ember egyforma helyre kerül-e. Joseph és Sidney 
imádkoztak. Kérték a Mennyei Atyát, hogy adjon többet 
tudtukra a mennyországról. T. és SZ. 76:Előszó 

A Mennyei Atya meghallgatta kérésüket. 
Kinyilatkoztatást kaptak. Gyönyörű látomásban 
volt részük: Joseph és Sidney látta a 
mennyországot. Látták a fénnyel övezett 
Jézust. Angyalokat is láttak Jézus és a 
Mennyei Atya körül. 

T. és SZ. 76-.Előszó, 19-21 

Joseph és Sidney valóban elmondhatta, hogy ők 
hiszik, hogy Jézus él. Látták Őt! Joseph és Sidney 
hangot hallott. A hang azt mondta, hogy Jézus az 
Isten Fia. Eljött a Földre, hogy példát mutasson az 
embereknek, hogyan kell élni, hogy egykoron 
majd a Mennyei Atya társaságát élvezzék megint. 

T. és SZ. 76:22-24 
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Aztán Joseph és Sidney látta azt a helyet is, ahová az emberek kerülnek miután 
feltámadnak. Három helyre lehet jutni a mennyországban. Azok a szentek, akik 
valóban igaz emberek, a feltámadás után a celesztiális királyságba jutnak. A 
celesztiális birodalom az a hely, ahol a Mennyei Atya és Jézus él. 

T. és SZ. 76:50-70 
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Az igaz szentek, azok az emberek, akik 
hittek Jézusban mikor a Földön éltek. 
Megkeresztelkedtek. A Szentlélek irányítása 
szerint éltek. 

T. és SZ. 76:51-54 

Az igaz szenteknek sok megpróbáltatásban 
volt részük, de erős hitük volt. Jézus segítette 
őket, amikor nehézségeik voltak. Szorgalmasan 
dolgoztak, megbánták bűneiket és 
engedelmeskedtek Isten minden parancsának. 
A Sátán megkísértette őket, de ők nem követték 
a Sátánt. T. és SZ. 76:51-54 

Az igaz szentek olyanokká válnak majd, mint a Mennyei Atya és Jézus Krisztus. 
Mindent fognak tudni. Tökéletesek lesznek. Isteni lények lesznek. 

T. és SZ. 76:58-60 

99 



Joseph és Sidney azután egy másik helyet is 
látott. A neve, a terresztriális mennyei királyság. 
Az emberek egy része a terresztriális királyságba 
jut, miután feltámad. 

T. és SZ. 76:71 

Azok az emberek, akik a terresztriális királyságba 
jutnak, jó emberek voltak földi életükben. De nem 
voltak igaz szentek. Nem hittek Jézusban. Isten 
parancsolatai közül néhányat betartottak. De nem 
tartották be az összes parancsolatot. 

T. és SZ. 76:75 

Mikor a Földön éltek, bár hallották az 
evangéliumot, de nem hittek benne. Miután 
meghaltak, már hittek az evangéliumban. 

T. és SZ. 76:73-74 

Azok az emberek, akik a terresztriális királyságba 
jutnak, látni fogják Jézust. De nem élhetnek 
együtt a Mennyei Atyával és Jézussal. Nem 
válnak Isteni lényekké. 

T. és SZ. 76:77-79 
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Joseph és Sidney egy harmadik helyet is látott. A neve a mennyek telesztiális 
királysága. Azok az emberek, akik a telesztiális királyságba jutnak majd, nem 
voltak igaz emberek a Földön. 

T. és SZ. 76:81, 103 

Ezek az emberek nem hittek Jézusban. Nem 
hittek a prófétáknak sem. Nem keresztelkedtek 
meg. Nem engedelmeskedtek Isten 
parancsolatainak. 

T. és SZ. 76:81-82, 102-103 

Azok, akik a telesztiális királyságba jutnak n e m 
láthatják Jézust, sem a Mennyei Atyát. Angyalok 
látogatják majd meg őket. A Szentlélek tanítja 
majd őket. A telesztiális királyságban az emberek 
fognak tudni Jézusról és a Mennyei Atyáról. De 
soha nem lakhatnak Velük. 

T. és SZ. 76:86 
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Az emberek, akik a celesztiális és a terresztriális királyságra érdemesek, fel fognak 
támadni mikor Jézus újból eljön a Földre. Azok az emberek, akik a telesztiális 
birodalomba jutnak, nem fognak feltámadni mikor Jézus újból eljön. Nekik 1000 
évig kell várni feltámadásukra. 

T. és SZ. 76:63, 85, 102 
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Joseph és Sidney azt is látta hova jutnak a gonosz 
emberek. Ők a Sátánnal lesznek. Nem lehetnek a 
Mennyei Atyával, Jézussal, sem a Szentlélekkel. 

T. és SZ. 76:35-37 

Azok az emberek, akik a Sátánhoz fognak 
tartozni, ismerték az evangéliumot a Földön. 
A Szentlélek sugallata által tudtak Jézus 
Krisztusról. 

T. és SZ. 76:35 

Tudták, hogy Jézus élt, és meghalt értünk. 
De aztán a Sátán megkísértette ezeket az 
embereket. Azt akarta, hogy rosszak legyenek. 
Ők engedelmeskedtek a Sátánnak. Már nem 
hallgattak a Szentlélekre. Már nem hittek 
Jézusban. Nagyon gonosszá váltak. Ők örökké 
a Sátánnal fognak élni. T. és SZ. 76:31-35 

Joseph és Sidney más dolgokat is láttak a látomásban. 
Jézus azt mondta, hogy ne írjanak le mindent, amit 
láttak. A rendkívül igaz életet élő szentek ezeket a 
dolgokat saját maguk is látni fogják. A Szentlélek 
megtanít ja majd nekik. Joseph és Sidney megköszönték 
Istennek, hogy ilyen gyönyörű látomásban részesítette 
őket. T. és SZ. 76:113-119 

103 



A próféta, Joseph 
Smith, munkássága 
Huszonhetedik fejezet (1832. március) 

Joseph Smithnek és feleségének, Emmának 
iker gyermekei születtek. De a kisbabák 
megbetegedtek és meghaltak. Joseph egyik 
barátja feleségének is ikrei születtek, de az 
anya meghalt. Joseph és Emma örökbefogadta 
a kisbabákat és gondjukat viselték. 

Jézus azt mondta Josephnek, hogy olvassa a 
Bibliát. Az emberek megváltoztattak bizonyos 
szavakat a Bibliában. Jézus felvilágosította 
Josephet a helyes szavakról. Sidney Rigdon 
segített Josephnek, hogy Jézus akarata szerint 
átírja a Bibliában ezeket a szavakat. 

Joseph Smith nem értett meg egyes részekel 
a Bibliában. Istenhez fordult felvilágosításért. 
Az Úr Jézus Krisztus válaszolt a kérdésekre. 
Joseph leírta a válaszokat, hogy a szentek is 
elolvassák. 

T. és SZ. 77,113 
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Jézus meg volt elégedve Joseph munkájával. 
Joseph nagy próféta volt. A Sátán haragudott. A 
Sátán véget akart vetni Joseph tevékenységének. 
A Sátánnak az volt a célja, hogy az embereket 
Joseph ellen hangolja. 

Egyik este dühös emberek tömege ment Joseph 
házához. Betörték az ajtót és berontottak. Joseph 
ott állt, karjában az egyik kisbabával. A kisbaba 
nagyon beteg volt. 

A gonosz emberek megragadták Josephet. A kisbaba magára maradt. Később a 
kisbaba meg is halt. A csőcselék kirángatta Josephet a házból a hideg téli éjszakába 
és fojtogatni kezdték. 
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A tömegben egyes emberek csak meg akarták 
verni Josephet. Mások meg akarták ölni. 
Leteperték és mérget akartak Joseph torkába 
kényszeríteni. Egyik fogát kitörték. A méreg 
égette a torkát. 

A csőcselék letépte Joseph ruháit. Forró szurkot 
kentek a testére, azután meghempergették 
tollpihében. A tollak rátapadtak a szurokra. 

Aztán a csőcselék szétoszlott. Azt hitték Joseph 
meg fog halni. Joseph megpróbált felállni, de 
nem tudott. Miután kissé összeszedte magát, 
nagy nehezen visszavánszorgott a házba. 

Joseph barátai eltávolították testéről a szurkot. 
Nem volt könnyű feladat a bőrről letisztítani a 
szurkot. Joseph teste tele volt égési sebekkel és 
zúzódásokkal. Nagy fájdalmai voltak. 
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Joseph Smith nem hátrált meg, nem volt szándékában abbahagyni munkáját a 
csőcselék támadása miatt. A következő nap vasárnap volt. Joseph elment a 
gyülekezeti házba. Néhányan az előző napi csőcselékből szintén elmentek a 
gyülekezeti házba. Csodálkoztak hogy Joseph ott van. Joseph beszédet is mondott 
a gyülekezetnek. A Sátánnak nem sikerült megállítani a próféta tevékenységét. 
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A próféta, Joseph 
Smith ismét 
elmegy Missouriba 
Huszonnyolcadik fejezet 
(1832. március-május) 

Jézus újabb kinyilatkoztatást adott Joseph 
Smithnek. Azt mondta, hogy a szentek olyanok 
mintha az O kisgyermekei lennének. Még kell 
tanulniok. Jézus azt mondta, lássák meg, hogy 
milyen sok okuk van az örvendezésre, legyenek 
hálásak. O lesz a vezérük. 

T. és SZ. 78:17-18 

Jézus azt akarta, hogy a szentek osszák meg 
egymással amilyük van, hogy viseljék gondját a 
szegényeknek. Jézus azt kívánta, hogy a szentek 
mindenben segítsék egymást. 

T. és SZ. 78:3-6, 14 

Röviddel a kinyilatkoztatás után Joseph újból 
Missouriba ment. Missourit elnevezték Sión 
földjének. Josephet néhány barátja is elkísérte. A 
Sionban lakó szentek örömmel fogadták Josephet. 
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Joseph gyűlésre hívta a szenteket. Elmondta 
nekik a kinyilatkoztatást, amit kapott. A 
szentek tudták, hogy Joseph Isten prófétája. 

Az Úr a gyűlésen egy másik kinyilatkoztatást is 
adott Josephnek a szentek részére. Jézus örömét 
fejezte ki, hogy a szentek megbocsájtottak az 
ellenük vétkezőknek. Jézus így szólt: „Én, az Úr 
is megbocsájtok néktek." 

T. és SZ. 82:1 

Jézus új parancsolatot adott a szenteknek. Emlékeztette őket, hogy Tőle kapták 
Sión földjét. Most egymással is meg kell osztaniuk a földet. Mindenki kapjon, 
amennyire szüksége van. Jézus Krisztus Egyháza ilyenformán meg fog erősödni. 

T. és SZ. 82:17-20 
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A gyűlés után Joseph meglátogatta a szenteket 
több városban. A szentek örömmel fogadták. 
Joseph kellemes élményekkel gazdagodott ezen 
az úton. Nagyon szerette a szenteket. 

A szenteknek gondoskodniuk kell azokról a 
nőtestvérekről, akiknek nincs férjük. A szentek 
kötelessége istápolni az árva gyerekeket, akiknek 
se apjuk, se anyjuk nincs. 

T. és SZ. 83:6 

Jézus asszonyokról és gyermekekről is adott 
kinyilatkoztatást Josephnek. Jézus figyelmeztette 
a férfiakat, hogy mint férjek gondoskodniuk kell 
a feleségükről. A szülőknek gondoskodniuk kell 
gyermekeikről. 

T. és SZ. 83:2, 4 

Jézus azt mondta a szenteknek, hogy 
halmozzanak fel élelmiszert a raktárakban. 
A püspök feladata pedig az, hogy szükség 
esetén kiossza az éhezőknek az élelmet a 
raktárházakból. 

T. és SZ. 83:6 
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Egyik nap a lovak megijedtek valamitől, 
vágtatni kezdtek. 

Joseph Smith és Whitney püspök visszaindult 
Kirtlandba. Lovaskocsin mentek. 

Joseph kiugrott a kocsiból. Baj nélkül földet ért. Whitney püspök is kiugrott 
a kocsiból, de ő eltörte a lábát. 
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Joseph Smith és Whitney püspök megszálltak 
egy fogadóban. Whitney püspöknek négy hétig 
kellett pihennie. Joseph vele maradt míg 
meggyógyult a lába. 

Valaki a fogadóban mérget kevert Joseph ételébe. 
Nagyon beteg lett. 

Joseph megkérte Whitney püspököt, hogy adjon 
áldást neki. Newel K. Whitney megáldotta 
Josephet papsági hatalmának erejével. Joseph 
meggyógyult. 

Joseph hálát adott Istennek felgyógyulásáért. 
Végre Joseph Smith és Whitney püspök 
továbbutazhattak. Hazamentek a családjukhoz. 
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Kinyilatkoztatás a 
papságról 
Huszonkilencedik fejezet 
(1832. szeptember) 

Sok egyháztag missziós szolgálatra ment. Mikor 
befejezték küldetésüket felkeresték Joseph 
Smithet Kirtlandban. 

T. és SZ. 84-.Előszó 

A férfiak beszámoltak Josephnek hittérítő 
munkájukról. Sok embert megkereszteltek. 
Elégedettek voltak missziós munkájukkal. 
A próféta velük örvendezett. 

T. és SZ. 84:Előszó 

Ezek a misszionáriusok mind a papság tagjai 
voltak. A papság az az Isten hatalma. A 
misszionáriusok szerettek volna többet tudni 
a papsági megbízatásról. 
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Jézus kinyilatkoztatást adott Josephnek a 
részükre. Jézus felsorolt Josephnek néhány férfit, 
akik a Melkisedeki^ papság birtokosai voltak a 
régmúlt időkben. Ádám is a papság birtokosa volt. 
O volt az első ember a Földön. 

T. és SZ. 84:Előszó, 16 

Az Ószövetség összes prófétája a papsági 
hatalom birtokosa volt. Például Enok, Noé, 
Mózes, Melkizedek és Ábrahám. Melkizedek 
adta a papsági hatalmat Ábrahámnak. 

T. és SZ. 84:6-15 

Jézus azt mondta, hogy a papság vezeti az Ő Egyházát. Nekik áll hatalmukban 
keresztelni és a Szentlélek ajándékát megadni. Ok szentelik meg az Úrvacsorát. 
Ők adhatnak áldást a betegeknek. Mindezek a dolgok segítik a szenteket, hogy 
méltó módon felkészüljenek Isten látására. 

T. és SZ. 84:19-22 
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Jézus azt mondta, hogy az Ő munkáját végzőknek jóravaló embereknek kell lenni. 
Csak az ilyen igaz férfiak kaphatják meg a papsági megbízatást. Isten szövetséget köt 
velük. A szövetség kétoldalú ígéret. Isten megígéri, hogy áldásokban fogja részesíteni 
a papsági szolgálattevőket. A férfiak pedig, akik a papsági méltóságot megkapják, 
megígérik hogy papi hatalmukat az emberek javára fordítják. A papsági hatalom 
birtokosai Isten különleges rendeltetésű fiaivá válhatnak. A Mennyei Atya egyszer 
majd megosztja velük mindazt, amije van. T. és SZ. 84:33-39 

Jézus kinyilvánította Josephnek, hogy Egyháza férfitagjainak 
miképpen kell gyakorolniuk felhatalmazásukat. Csak a 
becsületes férfiak használhatják a papsági hatalmat 
megfelelően. A papsági hatalommal nem szabad visszaélni; 
parancsolgatásnak és kényszernek helye nincs. Isten csak 
igaz férfiak számára teszi lehetővé a papsági hatalom 
hatékony gyakorlását. T. és SZ. 121:36-37 

A férfiak szeretettel és jóindulattal használják 
papsági hatalmukat. A Szentlélek sugallatát kell 
követniök. Ha így tesznek, papsági hatalmuk 
töretlen marad. A Szentlélek velük lesz 
mindörökké. 

T. és SZ. 121:41-43, 45-46 

115 



Jézus mondta Joseph Smithnek, hogy több férfi menjen missziós szolgálatra. Az 
egész világon hirdessék az evangéliumot. Tanítsák mindenkinek, hogy az Isten 
lesz bírája minden népnek. Tanítsák bűnbánatra az embereket. Kereszteljék meg, 
és a Szentlélekkel áldják meg az embereket. 

T. és SZ. 84:62-64 

Jézus kijelentette, hogy a misszionáriusok, ha 
szorgalmasan munkálkodnak, jutalmul sok 
áldásban fognak részesülni. Angyalok fogják 
segíteni őket. A Mennyei Atya fog gondoskodni 
róluk, és megadja nekik mindazt, amire 
szükségük lesz. 

T. és SZ. 84:80-88 

Ez a kinyilatkoztatás ezzel véget ért. Joseph és a 
misszionáriusok örültek, hogy most már többet 
tudnak a papságról is. Eltökélték, hogy igyekezni 
fognak a papsági hatalmat helyesen használni. 
Elhatározták, hogy még több emberrel 
megismertetik az egyházat. 
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Kinyilatkoztatás a 
háborúról 
Harmincadik fejezet (1832. december 25.) 

Egyre több ember keresztelkedett meg Jézus 
Krisztus Egyházába. Az evangélium boldogságot 
hozott az életükbe. De a szentek aggódtak olyan 
események miatt, amelyek más országokban 
történtek. 

Szomorú dolgok történtek világszerte. 
Földrengések voltak. Járvány tört ki az emberek 
között. Tömeges halálesetekről lehetett hallani. 

Szomorú dolgok történtek az Egyesült 
Államokban is. Voltak olyan emberek, akik 
nem akartak az Egyesült Államok kötelékében 
maradni. Önálló vezetőtestületet akartak. 
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1832-ben, Karácsony napján Jézus 
kinyilatkoztatást adott Joseph Smithnek. 
A kinyilatkoztatás háborúról szólt. 

T. és SZ. 87 

Jézus azt mondta, hogy háború lesz az Egyesült 
államokban. Az emberek egymás ellen fognak 
harcolni. 

T. és SZ. 87:1-3 

Később háborúk lesznek más országokban is. 
Harcolni fognak a világ minden részén. Jézus azt 
mondta hogy a szentek maradjanak jólelkűek. 
Készen kell állniuk mikor Krisztus újból eljön a 
Földre. 

T. és SZ. 87:3-8 

Megtudván, hogy háborúk lesznek, Joseph 
elszomorodott. Tudta, hogy ha az emberek 
betartanák Isten parancsolatait, akkor nem 
kerülne sor háborúra. 
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A Bölcsesség Szava 
Harmincegyedik fejezet (1833. február) 

Joseph Smith egyházi iskolát alapított felnőtt 
oktatásra. A „Próféták iskolája" néven volt 
ismeretes. 

Az iskola Kirtland városában, Ohio államban volt. Newel Whitney átadta boltjának 
egyik helyiségét erre a célra. A férfiak oda jártak és Joseph az egyházról tanította 
őket. Oktatta őket a papságról és a szentírásokról is. 
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Sok férfi pipázott vagy szivarozott. A terem tele 
volt füsttel. Voltak, akik dohányt rágtak. így aztán 
a padló piszkos lett. Mikor a férfiak hazamentek a 
termet bizony alaposan ki kellett takarítani. 

Tanítás után Joseph feleségének, Emmának kellett 
kitakarítani a termet minden alkalommal. Joseph 
elgondolkodott, hogy vajon kell-e a férfiaknak 
dohányt füstölni vagy rágni. 

Joseph imában kérte az Istent, hogy mondja meg 
mi helyes. Jézus kinyilatkoztatást adott Josephnek, 
amelyet a Bölcsesség Szava néven ismerünk ma. 
Jézus azt mondta, hogy némely ember gonosz 
dolgokat művel. Embertársaikat olyan dolgokra 
akarják rábírni, ami árt az egészségüknek. 

A Bölcsesség Szavában Jézus megmondta a 
szenteknek, hogy mi jó az emberi szervezetnek. 
Megmondta azt is, mi egészségtelen. A szentek 
áldottak lesznek, ha hallgatnak a Bölcsesség 
Szavára. 

T. és SZ. 89:1, 4 
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Jézus azt mondta, hogy a dohányzást el kell 
kerülni. Cigarettázni, szivarozni vagy pipázni 
nem egészséges. Jézus mondta: „A dohány nem 
tesz jót a testnek és nem való az embernek". 

T. és SZ. 89:8 

Jézus azt mondta, hogy az alkohol nem jó az 
embereknek. Nem jó olyan italt inni, amely 
alkoholt tartalmaz. Alkoholt csak a test külsején, 
bedörzsölésre használjanak. 

T. és SZ. 89:5-7 

Jézus azt mondta, hogy a szentek ne igyanak 
forró italokat. A tea és a kávé forró ital, amelyek 
nem tesznek jót a testnek. 

T. és SZ. 89:9 

Jézus azt mondta, hogy van sokféle növényi és 
állati eredetű élelmiszer, amelyet egészséges 
fogyasztani. Köszönjük meg Mennyei Atyánknak 
a sok jó ételt. 

T. és SZ. 89:11-12 
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Jézus azt mondta, hogy az emberek ne egyenek 
túl sok húst. Akkor egyenek húst, amikor hideg 
van, vagy amikor nincs elég másféle ennivaló. 

T. és SZ. 89:12,, 13 

Az Úr azt mondta, hogy a test táplálására 
minden gabonaféle jó. Gabonaféle a búza, 
a rizs, a kukorica, a zab. A búza kitűnő táplálék. 
Minden gyümölcs és zöldségféle is jó tápláléka 
az embernek. 

T. és SZ. 89:14-17 

Jézus azt mondta, hogy a szenteknek be kell tartaniuk a Bölcsesség Szavát. 
Ha engedelmeskednek, Isten áldásokban fogja részesíteni őket. Jó egészségük 
lesz. Bölcsek lesznek. A tanulás is könnyebben fog menni. Ha megfelelő módon 
táplálkoznak, áldottak lesznek. 

T. és SZ. 89:18-21 
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Jézus Krisztus 
Egyháza 
Kirtlandban 
Harminckettedik fejezet 
(1833. március-június) 

Joseph Smith volt Jézus Krisztus Egyházának 
prófétája. Az Úr azt mondta Josephnek, hogy 
vegyen segítőtársakat maga mellé tanácsadóknak. 
Sidney Rigdon és Frederick G. Williams legyenek 
a tanácsosai. Joseph és tanácsosai lettek az egyház 
első Legfelsőbb Elnöksége. 

T. rá SZ. 81:1; 90:6 

Ma az élő próféta az Egyház vezetője. Ő és tanácsosai képezik a 
Legfelsőbb Elnökséget. 
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Joseph Smithet és tanácsosait egy gyűlésen 
szentelték fel Kirtlandban, Ohio államban. A szent 
gyűlésen minden jelenlevő egyháztag magához 
vette az Úrvacsorát. 

Egy pár héttel később Joseph Smith megalapította 
az első sztéket. Szték Egyházmegye alatt olyan 
gyülekezetet értünk, ahova olyan egyháztagok 
tartoznak, akik egy körzetben laknak. A 
Kirtlandban lakó szentek mind az első sztékbe 
tartoztak. Ma az Egyháznak sok sztékje van. 

Jézus, mindezek után azt is meghagyta a szenteknek, hogy építsenek több egyházi 
épületet, Kirtlandban pedig templomot. Ezenkívül a Legfelsőbb Elnökség részére is 
építsenek egy helyet, ahol nyugodtan végezhetik munkájukat. Egy nyomdára is 
szükségük van. 

T. és SZ. 94, 95 
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A szentek engedelmeskedtek az Úrnak, hozzákezdtek a templom építéséhez 
Kirtlandban. Nagy dolog volt templomot építeni. Szükség volt minden szent 
összefogására az építkezésen. 

Több ember csatlakozott az Egyházhoz. Jézus 
azt mondta Josephnek, hogy nevezzen ki több 
vezetőt a szentek élére. Az Úr Joseph apját jelölte 
ki, hogy az Egyház pátriárkája legyen. A pátriárka 
feladata áldást osztani a szenteknek. A pátriárka 
Melkisedeki pap. 

Jézus azt mondta Josephnek, hogy válasszon 
tizenkét férfit főtanácsosnak. Ezek olyan férfiak, 
akik már a Melkisedeki papság tagjai. Ok adnak 
tanácsot a szenteknek, hogy mi a helyes és mi a 
helytelen. 

T. és SZ. 102 
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Kinyilatkoztatás 
Jézus Krisztusról 
Harmincharmadik fejezet (1833. május) 

Egy nap Jézus szólt a prófétához, Joseph Smith-hez, 
és magáról adott kinyilatkoztatást. Jézus azt mondta, 
hogy az embereknek lehetséges, hogy őt színről-színre 
lássák, és megismerjék őt. Először azoban fel kell 
hagyni a bűnös cselekedeteikkel. Imádkozni kell és 
megtartani Isten parancsolatait. Akkor aztán egy napon 
megláthatják majd Jézust. T. és SZ. 93:1 

Jézus azt mondta, hogy Ő a világ világossága. A 
világosság a helyes utat mutatja nekünk. Jézus a 
világ világossága, mert megmutatja, hogy hogyan 
kell helyesen élnünk. 

T. és SZ. 93:2 

Jézus a Mennyei Atyával élt a Föld teremtése 
előtt. Jézus teremtette a Földet. O alkotott a 
Földön mindent. 

T. és SZ. 93:7-10 
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Eleinte Jézus nem volt ugyanolyan, mint a 
Mennyei Atya, még nem tudta mindazt, amit a 
Mennyei Atya tudott. Nem volt olyan hatalma és 
dicsősége mint az Atyának. Sokat szenvedett, míg 
elérhette, hogy olyanná váljon, mint az Atya. 
Végül olyanná lett, mint az Atyaisten, hatalomban 
és dicsőségben. T. és SZ. 93:12-17 

Jézus azt mondta, hogy be kell tartanunk Isten 
parancsolatait. Ezáltal ismerjük meg a teljes 
igazságot. Mindent tudni fogunk. Akkor majd 
lehetséges lesz, hogy olyanná váljunk, mint az 
Atyaisten. Hatalom és dicsőség lesz a jutalmunk. 

T. és SZ. 93:20, 27-28 

Jézus elmondta, hogy a Sátán ellenzi, hogy az 
emberek olyanná váljanak, mint az Isten, nem 
akarja, hogy tudják az igazságot. Jézus meghagyta 
Josephnek, hogy oktassa családját az örök 
igazságokra. 

T. és SZ. 93:39, 47-48 

Jézus felszólította Sidney Rigdont és Frederick 
G. Williamset, hogy tanítsák családjukat Isten 
parancsolatainak követésére. így a Sátán nem lesz 
képes eltéríteni családjaikat az örök igaszságoktól. 

T. és SZ. 93:40-44 
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Isten figyelmezteti 
Sión népét 
Harmincnegyedik fejezet 
(1833. július-augusztus) 

Isten megparancsolta, hogy több szent menjen 
Jackson megyébe, Missouri államba. Tehát sok 
ember odament lakni. Ott építettek maguknak 
otthonokat, boltokat és egy nyomdát is. 

A Sátán nem akarta hogy a szentek Jackson megyében éljenek, nem akarta hogy 
felépítsék Sión városát. Azt akarta, hogy mások állandóan zaklassák a szenteket. 
A Sátánnak az volt a célja, hogy a gonosz emberek elkergessék a szenteket Jackson 
megyéből. A rosszindulatú emberek a Sátán akarata szerint cselekedtek, mindent 
megtettek, hogy a szenteket elűzzék. 
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Feldühödött tömeg verődött össze. A csőcselék 
szószólói elmentek az egyház vezetőihez. Azt, 
követelték hogy a szentek hagyják el Jackson 
megyét. De az egyház vezetői ezt nem hagyhatták 
jóvá, mert Isten azt parancsolta, hogy ott, Jackson 
megyében építsék fel Sión városát. Azt válaszolták, 
hogy nem mehetnek el onnan a szentek. 

Mikor a gonosz emberek elmondták, mit üzentek 
a szentek, a csőcselék dühöngeni kezdett. Betörtek 
a Szentek myomdájába. Törtek, zúztak. A szentek 
nem tudtak könyveket és újságot nyomtatni. 

Az elvetemült csőcselék megtámadta Partridge 
püspököt és Allen testvért. Leráncigálták a 
ruhájukat és forró szurkot kentek rájuk és 
azután meghempergették őket tollpihében. 
A csőcselékhad más szenteket is talált és 
összeverték őket. 

Három nappal később a gonosz emberek 
végigvágtattak a városon. Vaktában lövöldöztek, 
jobbra-balra a házakra. Aljas dolgokat kiabáltak, 
rágalmazták a szenteket, azt kiabálták, hogy akit 
elkapnak, azt megkorbácsolják. Mindenhol 
keresték az egyház vezetőit. Az egyház vezetői 
elrejtőztek a csőcselék elől. 
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Az egyik vezető Oliver Cowdery volt. Ő elment, 
hogy felkeresse Josephet Kirtlandban. 

Oliver elmondta Josephnek, hogy mit műveltek 
a gonosz emberek Sionban. A Jackson megyei 
szentek tanácsot kértek, hogy mit tegyenek. 

Joseph elmondta Olivernek a Jézustól nemrég kapott kinyilatkoztatásokat. Az Úr 
azt mondta, hogy a szentek építsenek templomot Sionban. Fizessék a tizedet. A 
tized fedezi majd a templomépítés költségeit. Jézus megmondta Josephnek hogy 
Sión hatalmas lesz, ha a szentek mindenben engedelmeskednek az Istennek. Ha 
pedig nem engedelmeskednek, büntetés vár rájuk. 

T. és SZ. 97:10-12, 18, 22-26 
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Jézus azt mondta, hogy a szentek 
engedelmeskedjenek az ország törvényeinek is. 
Úgy szavazzanak, hogy az ország élére jóravaló 
emberek kerüljenek. Előfordul, hogy gonosz 
emberek kerülnek vezető beosztásba. Akkor 
pedig a becsületes emberek nem boldogulnak. 

T. és SZ. 98:4-10 

Az Úr megparancsolta a szenteknek, ne kövessenek el 
semmi rosszat, hogy ne féljenek a csőcseléktől, hogy ne 
gyűlöljék a gonosz embereket, hogy bocsássanak meg 
ellenségeiknek. Csak akkor szabad harcolniuk, mikor 
az Isten majd azt parancsolja, hogy itt a harc ideje. 
Maga az Isten fogja megbüntetni a gonosz embereket. 

T. és SZ. 98:11, 14, 23-29, 33, 39-48 

Később Jézus azt mondta, hogy a Sionban élő szenteknek egy ideig nehézségeik 
lesznek. Nem tartották be a parancsolatokat. Jézus megígérte, hogy egyszer majd 
a jövőben segíteni fog a szenteknek, hogy felépítsék Siont és akkor majd 
megáldja őket. 

T. és SZ. 100:13-17 



A szentek 
elhagyják Jackson 
megyét, Missouri 
államot 
Harmincitödik fejezet 
(1833. szeptember-december) 

A gonosz emberek sok bajt okoztak a szenteknek 
Jackson megyében, Missouri államban. A szentek 
megpróbáltak védelmet kérni Missouri állam 
kormányzójától. William Phelps és Orson Hyde 
elment a kormányzóhoz. Elmondták, hogyan 
támadta meg őket a csőcselék, és hogy 
otthonaikat lerombolták. 

A kormányzó nem volt hajlandó segíteni. Azt 
mondta, hogy forduljanak panaszukkal a bírói 
testülethez. De a bírák a gonosz emberekkel 
rokonszenveztek. Nem akartak segíteni a 
szenteknek. 

A csőcselék hat napon át támadta a szenteket. 
Otthonaikat lerombolták. Bántották az embereket 
is. Betörtek az üzlethelyiségekbe, törtek-zúztak és 
mindent össze-vissza dobáltak. 

132 



A csőcselék kikergette a szenteket a házaikból. Tél volt. A fagyos, nedves időjárás 
következtében sokan meghaltak. A szentek Missouri állam más városaiba 
menekültek a csőcselék elől. 

A szentek nagyon szomorúak voltak. Otthonaik, 
szántóföldjeik, üzleteik romokban hevertek. Az 
állataikat elhajtották. A kormányzó és a bírák 
pedig nem akartak segíteni. 

Mindezek ellenére a szentek bíztak Istenben. 
Tudták, hogy az Egyház Jézus Krisztus igaz 
egyháza. Tudták hogy Joseph Smith Isten 
prófétája. 
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Joseph Smith Kirtlandban, Ohio államban, volt. 
Jézus kinyilatkoztatást adott neki. Megmondta 
Josephnek, miért van a szenteknek annyi bajuk. 
Azért, mert voltak köztük, akik nem tartották be 
Isten parancsolatait. 

T. és SZ. 101:2, 6-7 

Jézus azt mondta, hogy a szentek nem tartanak 
össze és nem osztják meg javaikat, csúnyán 
veszekednek egymással. Mikor jó dolguk van, 
nem jut eszükbe, hogy imádkozzanak. Elfelejtik 
megköszönni Istennek a sok jót, amit kaptak. 
Csak akkor imádkoznak, ha bajban vannak, 
segítségre szorulnak. T. és SZ. 101:6-8 

Jézus azt mondta, a szenteknek fel kell készülniük, amikorra Ö újból eljön 
a Földre. Ő majd békességet hoz az embereknek. A szentek, akik Jézusért 
szenvedtek, áldottak lesznek. A Sátánnak nem lesz hatalma, hogy bűnre csábítsa 
a szenteket. Senkinek sem lesz oka szomorúságra, senki sem fog meghalni. 
Mikor Jézus újból eljön, mindenki boldog lesz. 

T. és SZ. 101:22, 26-36 
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Sión Tábora 
Harminchatodik fejezet 
(1834. február-június) 

Joseph Smith még mindig Kirtlandban, Ohio 
államban volt, mikor megtudta, hogy Missouri 
államban a szentek bajban vannak, hogy 
kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat a 
csőcselék állandó zaklatása miatt, és hogy a 
szentek a Mennyei Atyához imádkoztak 
segítségért. 

Jézus kinyilatkoztatást adott Josephnek. Azt 
mondta, hogy 500 férfi menjen Missouriba 
segíteni a szenteknek, Joseph Smith vezetésével. 
Pénzt is vigyenek magukkal, hogy földet 
vásároljanak. 

T. és SZ. 103:21-23, 31-32 

Joseph engedelmeskedett az Úrnak. Kihirdette a 
szenteknek, hogy 500 férfinak Sionba, Missouri 
államba kell mennie. Kirtlandot jelölte ki 
találkozóhelynek. Csak százan jöttek el. A többi 
férfi nem engedelmeskedett az Úrnak. 
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A száztagú csoportot Sión Táborának hívták. 
Elindultak Sión földjére. Az emberek közül 
néhányan gyalog mentek, mások meg kocsin 
utaztak, éjszaka együtt táboroztak. Útközben 
még 100 férfi csatlakozott hozzájuk. 

Az emberek 1000 mérföldet tettek meg. Nehéz és 
hosszú út volt. Nem volt jó és elég táplálékuk. 

Az utazás sok embernek túlságosan fárasztónak 
tűnt. Másoknak az ennivaló ellen volt kifogásuk. 
Azt is mondták, hogy Joseph Smith nem jó 
vezető. Joseph azt mondta nekik, hogy tartsanak 
bűnbánatot. Betegség és halál sújt majd azokra, 
akik nem bánják meg elégedetlenkedésüket. 

Voltak köztük jóravaló férfiak is. Joseph Smith 
segítségére voltak. Isten parancsát akarták 
teljesíteni. Jézus Krisztus Egyháza szívügyük 
volt. Joseph Smith soha nem felejtette el azokat, 
akik akkor mellé álltak és segítették. 
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Végre Sión Táborának tagjai Missouriba érkeztek. 
Egy folyónál táboroztak le. 

Az ellenséges érzelmű emberek megtudták, 
hogy a szentek odaérkeztek. Éj jel a csőcselék 
megközelítette a tábort. Meg akarták gyilkolni 
Sión Táborának tagjait. 

Isten borzalmas vihart támasztott. A szél fákat döntött ki. Óriási jégdarabok estek. 
Villám csapott a fákba. A folyó kiáradt a partra. A csőcselékből valakit agyonütött 
a villám. A gonosz emberek közül sokan mások is megsérültek. 
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A csőcselékhad megijedt és elfutott. Tudták, hogy Isten segítette Sión Táborát. 
Nem bántották a szenteket. A vihar pedig nem sértette meg Sión táborát. 

Két nappal később az Úr kinyilatkoztatást adott 
Josephnek. Azt mondta, hogy Sión Táborának 
tagjai önkéntes alapon vagy maradjanak 
Missouriban, vagy ha akarnak, visszamehetnek 
Kirtlandba. 

T. és SZ. 105:20-21 

Jézus azt mondta, hogy voltak köztük, akik nem 
engedelmeskedtek neki. Azokkal elégedetlen volt. 
Mások engedelmeskedtek neki. Velük az Űr meg 
volt elégedve. Azt mondta, hogy ezeket nagyobb 
erővel fogja megáldani. 

T. és SZ. 105:2-4, 18-19 
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Pár nappal később többen megbetegedtek Sión Táborában. Tizennégyen 
meghaltak. Joseph előre megmondta, hogy ha nem bánják meg bűneiket, 
halállal fognak bűnhődni. 

Joseph Smith találkozott a Missouri állambeli 
szentekkel. Férfiakat választott a főtanácsba. 
Ezek után Joseph és társai visszamentek 
Kirtlandba. 

Sión Táborának tagjai nem tudtak segíteni 
a Missouri állambeli szenteknek, mert nem 
engedelmeskedtek az Istennek. Isten 
megmondta, —Siont csak az arra érdemesek 
építhetik majd fel. 

T. és SZ. 105:2-10 
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Papsági vezetők 
Harminchetedik fejezet (1835. február) 

Joseph Smith Kirtlandban, Ohio államban, fontos 
gyűlést tartott. Meghívta Sión Táborának tagjait, 
hogy jö j jenek el. Joseph elmondta nekik, hogy 
Jézus azt akarja, hogy 12 apostol segítse irányítani 
Egyházát. 

Az Úr azt mondta, hogy Oliver Cowdery, David A kiválasztott férfiakat felszentelték 
Whitmer és Martin Harris válassza ki a 12 Apostoloknak. 
apostolt. A gyűlésen az Egyház Legfelsőbb 
elnöksége áldást adott Olivernek, Davidnak és 
Martinnak. Együtt imádkoztak. Aztán 
kiválasztottak 12 kiváló embert. 

T. és SZ. 18:37 
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Az apostolok nagyon fontos egyházi 
személyiségek. Ok tudva-tudják, hogy Jézus a 
mi Megváltónk. Ők tanítják az evangéliumot 
az egész világon. 

T. és SZ. 107:23-24 

Pár nap múlva még több egyházi vezetőt is 
választottak. Ezeket a Hetvenesek Első 
Quórumának nevezték. A Hetvenesek Első 
Quóruma segíti az Apostolok munkáját. Ők 
az Egyház hittérítő munkájának vezetői. 

T. és SZ. 107:25, 34 

Egy nap a Tizenkét Apostol gyűlést tartott. 
Hittérítő szolgálatra készültek. Eltökélték hogy 
igaz módon fognak élni. Méltók akartak lenni 
a Mennyei Atya segítségére. 

Az apostolok arra kérték Joseph Smithet, hogy 
kérjen kinyilatkoztatást a missziós munkáról. 
Jézus csodálatos kinyilatkoztatást adott Josephnek 
és az Apostoloknak. A papságról beszélt nekik. 
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A papság Isten hatalma. Ez a legnagyobb hatalom a Földön. Isten az arra érdemes 
férfiaknak adja a papsági hatalmat, amelyet azok Isten céljaira használnak. 

Kétféle papság van. Az egyik a Melkisedeki 
papság. Az Egyház vezetői a Melkisedeki 
papsághoz tartoznak. A vezetők: az Egyház 
Elnöke és tanácsosai, a Tizenkét Apostol és 
a Hetvenesek Első Quóruma. 

T. és SZ. 107:1, 22-26 

Az Egyház elnöke Isten prófétája. Ő közvetíti 
Isten parancsait az embereknek. A prófétát a 
tanácsosok segítik. A próféta és két tanácsosa 
alkotja az Egyház Legfelsőbb Elnökségét. 

T. és SZ. 107:22 
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Más érdemes férfiak is tartoznak a Melkisedeki 
papsághoz, ide tartoznak a hetvenesek, a főpapok 
és az elderek. A főpap lehet pátriárka, szték 
elnök, főtanácsos és püspök. 

T. és SZ. 207:5, 7, 9, 10,17, 25, 39 

Vannak, akiket eldereknek hívnak el. Ezek 
missziós szolgálatra mennek. 

T. és SZ. 107:7; 133:8 

Vannak férfiak, akiket a Hetvenesek tagjának 
választanak Ok tanítják az Evangéliumot a 
gyülekezetekben. 

T. és SZ. 107:96-97 

Mindazok, akik a Melkisedeki papsággal bírnak 
adhatnak áldást az embereknek. A Szentlélek 
ajándékát is adhatják. 

T. és SZ. 20:43; 107:18 
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A másik papság az Aroni papság. A papok, 
tanítók és diakónusok az Aroni papsághoz 
tartoznak. A papok keresztelnek, megáldják 
az Úrvacsorát, segítik az eldereket. 

T. és Sz. 20:46-52 

A tanítók segítik előkészíteni az Úrvacsorát. Házi 
tanítást végeznek, segítik az egyháztagokat, hogy 
helyes életmódot folytassanak. 

T. és SZ. 20:53-57 

A diakónusok osztják ki az Úrvacsorát, segítségére 
vannak a püspöknek. Ok szedik be a böjti 
felajánlásokat. 

Jézus azt mondta, hogy minden papsággal bíró 
férfinak meg kell tanulnia, hogy Isten mit kíván 
tőle. Szorgalmasan kell munkálkodniuk. Ha így 
tesznek, a Mennyei Atya áldásaiban fognak 
részesülni. 

T. és SZ. 107:99 
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"igazgyöngy" 
Harmincnyolcadik fejezet 

Van egy könyv, melynek a címe „Igazgyöngy". 
Isten segítségével a próféták írták az 
„Igazgyöngy" című könyvet. Ez az egyik szent 
írásunk. A „Igazgyöngy" négy részből áll: Mózes 
könyve, Ábrahám könyve, Joseph Smith írásai és 
a Hittételek. 

Mózes könyve 
Az „Igazgyöngy" első része egy kinyilatkoztatás, 
melyet Joseph Smith kapott. Mózes könyve néven 
ismeretes. Mózes Isten prófétája volt, a régmúlt 
időkben élt. 

Mózes könyve elmondja, hogy mit mondott 
Isten Mózesnek egy magas hegy tetején. Mózes 
szemtől-szembe látta az Istent, és beszélgetett 
vele. Isten azt mondta Mózesnek, hogy 
különleges feladattal fogja megbízni. 
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I s t e n a z e g é s z v i l á g o t fe l tár ta M ó z e s e lő t t . M ó z e s 
lá t ta m i m i n d e n f o g t ö r t é n n i a v i l á g o n . I s ten 
ö s s z e s g y e r m e k e i t a k i k v a l a h a é l n i f o g n a k a 
v i l á g o n , t i s z t á n lát ta m a g a e lőt t . 

Mózes 1:8 

Miután Isten elment, a Sátán jelent meg Mózes előtt. Azt 
kívánta Mózestől, hogy imádja őt. Mózes megtagadta, 
hogy imádja a Sátánt. Mózes azt mondta: „Én az Istennek 
egy fia vagyok". Mózes Isten segítségét kérte és mondta a 
Sátánnak, hogy távozzon tőle. A Sátán nagyon mérges 
volt, hogy Mózes nem volt hajlandó követni őt, végül 
elhagyta Mózest. Mózes 1:9, 12-22 

A Szentlélek töltötte be Mózes lelkét. Isten ismét 
megjelent, és beszélgetett Mózessel. Isten azt mondta, 
hogy a Megváltó lézus Krisztus az Isten Fia. Az Isten 
azt mondta, hogy sok világ van. Jézus teremtette 
mindegyiket. A jövőben még több világot fog teremteni. 
Mindig sok világ lesz. Isten gyermekeinek lakóhelyéül 
fognak szolgálni. Mózes 1:24-25, 29-33, 38 

M ó z e s f e l v i l á g o s í t á s t k a p o t t I s t e n m u n k á j á r ó l . 
I s t e n a z o n m u n k á l k o d i k , h o g y s e g í t s e a z 
e m b e r e k e t , h o g y m a j d a n ö r ö k k é V e l e é l h e s s e n e k . 
A z o n m u n k á l k o d i k , h o g y a z e m b e r e k o l y a n o k k á 
v á l h a s s a n a k m i n t Ő . M ó z e s k ö n y v é b e n 
o l v a s h a t u n k É n o k p r ó f é t á r ó l és S i ó n v á r o s á r ó l is. 

Mózes 1:39; 2-8 
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Ábrahám könyve 
Az „Igazgyöngy" második része Ábrahám könyve. 1835-ben, egy júliusi napon egy 
Chandler nevű ember jött Kirtlandba, egyiptomi múmiákat mutatott be az 
érdeklődőknek. A régi Egyiptomban a halál után az emberi testet vászonanyaggal 
betekerték Az így kezelt testet múmiának nevezték. 

loseph megnézte a papírtekercseket. El tudta 
olvasni az írást. Megmondta Chandler úrnak, 
mit jelentenek. A szentek megvették a 
papírtekercseket Chandler úrtól. 

A múmiák mellett réges-régi papírtekercsek is 
voltak. A tekercsen furcsa írásjelek voltak. 
Chandler úr szeretett volna valakit találni, aki ezt 
az írást el tudja olvasni. Azt hallotta, hogy Joseph 
Smith le tudja fordítani az ilyen írásokat. 
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Joseph lefordította a papíron levő írást. Oliver 
Cowdery és William Phelps leírta, amit Joseph 
fordított. 

A nagy próféta, Ábrahám írásai voltak. Ábrahám 
Egyiptomban élt nagyon régen. Jézus beszélgetett 
Ábrahámmal. 

Jézus arról beszélt Ábrahámnak, hogyan éltünk 
mielőtt a Földre jöttünk. Jézus megmondta, hogy 
Ő teremtette a Földet. Ő teremtette a napot, a 
holdat és a csillagokat. O teremtette a 
növényeket, állatokat és az embereket. 

Ábrahám 3-4 

Ábrahám Jézus Krisztus evangéliumáról is írt. 
Ábrahám könyve segít megérteni a prófétákat 
és a papsági szervezetet és felépítését. 

Ábrahám 1:31 
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Joseph Smith írásai 
A „Igazgyöngy" harmadik részét Joseph Smith írta. 
A Joseph Smith — történetben Joseph beszél első 
látomásáról, és hogy miként jutott az aranylemezekhez. 
Azt is elmondja, hogy mennyei angyaloktól kapta ő 
és Oliver Cowdery a papságot. A Joseph Smith — Máté 
fejezetében Joseph a Biblia egyik kijavított részét írja le. 

Joseph Smith leírta az Egyház kezdeti időszakát. 
Elmondta, hogy az egyháztagok miben hisznek. 
Joseph Smith, Isten sugallata által tudta, mit írjon. 
Tizenhárom fontos dolgot is felsorolt. Ezeket 
„Hittételek"-nek nevezte. 

Az „Igazgyöngy" negyedik része a „Hittételek". 
Egy napon, Joseph Smithet felkereste egy ember. 
Ez az ember könyvet akart írni. A könyvében az 
Egyházról is akart tudósítani. Megkérte Joseph 
Smithet, hogy mondja el miképpen alakult meg 
az Egyház. 

A „Hittételek"-et 1842. március 1-én az 
egyházi újságban is kinyomtatták. Elolvasván 
a „Hittételek"-et, a szentek is vallották, amit 
Joseph írt. 
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Hittételek 

1Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában, és az Ő Fiában, Jézus 
Krisztusban, és a Szentlélekben. 

2 Hisszük, hogy az emberek saját bűneik, nem pedig Ádám vétke, 
miatt bűnhődnek. 

3 Hisszük, hogy Krisztus engesztelő áldozata révén minden ember 
üdvözülhet, ha az evangélium törvényeinek engedelmeskedik és 

szertartásaiban részesül. 

4 Hisszük, hogy az evangélium alapvető tételei és szertartásai a 
következők: első, hit az Úr Jézus Krisztusban; második, bűnbánat; 

harmadik, keresztség alámerítéssel bűnbocsánatért; negyedik, 
kézrátétel a Szentlélek adományozására. 

5 Hisszük hogy Isten hívja el az embereket az evangélium 
hirdetésére és szertartásainak végzésére, kinyilatkoztatás és olyan 

személyek kézrátétele által, akiknek erre felhatalmazásuk van. 

6 Hiszünk abban az egyházi rendben, amely az első őskeresztény 
Egyházban volt az apostolokból, prófétákból, lelkipásztorokból, 

tanítókból, evangélistákból és egyéb tisztségekből álló rendben. 

7 Hiszünk a nyelveken szólásban, a prófétálásban, a 
kinyilatkoztatásban, a látomásokban, a gyógyításban, 

a nyelvek értelmezésében és más adományokban. 

8 Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben a fordítás helyes, 
és hisszük, hogy Mormon könyve is Isten szava. 

9 Hisszük mindazt, amit Isten a múltban kinyilatkoztatott, mindazt, 
amit most nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy ezután is sok 

nagyszerű és fontos dolgot fog kinyilatkoztatni az O országáról. 
Hiszünk Izrael népének valóságos összegyűjtésében és a Tíz 
törzs helyreállításában; hisszük, hogy Sión (az Új-Jeruzsálem) az 

amerikai földrészen fog felépülni, hogy Krisztus személyesen fog a 
Földön uralkodni, és hogy a Föld megújul és visszanyeri paradicsomi 
dicsőségét. n Igényt tartunk a kiváltságra, hogy a Mindenható Istent saját 

lelkiismeretünk parancsai szerint imádjuk, és minden embernek 
megengedjük ugyanezt a kiváltságot, hogy bármit, bárhol és 
bárhogyan tiszteljen és imádjon. 

Hisszük, hogy királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és 
előjáróknak alá kell rendelnünk magunkat, és a törvényeknek 

engedelmeskednünk, azokat tisztelnünk és fenntartanunk kell. 
' t Q Hisszük, hogy becsületesnek, igaznak, erkölcsösnek, 
JL J y jóakaratúnak és erényesnek kell lennünk, és minden emberrel 

jót kell cselekednünk; mondhatnánk, hogy Pál intelmeit követve — 
Hiszünk mindenben, remélünk mindent, sok mindent elviseltünk már 
és reméljük, hogy ezután is mindent képesek leszünk elviselni. 
Mindarra törekszünk, ami erényes, szép, jónak mondott és dicséretre 
méltó. 

Joseph Smith 
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A Kirtlandi 
Templom 
felszentelése 
Harminckilencedik fejezet 
(1836. január-március) 

Az Úr megparancsolta a szenteknek, hogy 
építsenek Templomot Kirtlandban. A szentek 
szorgalmasan dolgoztak a kirtlandi Templom 
építésén. Néhány helyiséget teljesen be is 
fejeztek. 

Aztán megtartották az első összejövetelt a Templomban. Az összejövetelen Joseph 
Smith apja megáldotta az Egyház vezetőit. Joseph apja volt az Egyház pátriárkája. 
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Ez alkalommal Josephnek csodálatos látomásban volt része. Látta a mennyei 
celesztiális királyságot. A celesztiális királyság az, ahol Isten él. Joseph látta, milyen 
gyönyörű a celesztiális királyság. Látta a Mennyei Atyát és Jézust. Joseph látta 
testvérét, Alvint is, aki régen meghalt. 

T. és SZ. 137:1-5 

Joseph felvilágosítást kapott a gyerekekről, akik meghalnak nyolc éves koruk előtt. 
Jézus azt mondta, hogy ezek a celesztiális királyságba jutnak. 

T. és SZ. 137:10 
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Jézus azt is mondta, hogy sok embernek nem volt 
alkalma, hogy megismerje az evangéliumot mikor 
a Földön élt. 

T. és SZ. 137:7-9 

Lesznek a jövőben is olyan emberek, akiknek nem 
lesz alkalmuk megismerni az evangéliumot, mikor 
a Földön fognak élni. 

T. és SZ. 137:7-9 

Ezek közül sokan hinnének az evangéliumban, ha lenne alkalmuk azt megismerni. 
Ezek bejuthatnak a celesztiális királyságba. 

T. és SZ. 237:7-9 
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Végül a kirtlandi Templom építése befejeződött. 
Elérkezett az ideje, hogy a Templomot 
felszenteljék. Ez azt jelenti, hogy a Templomot 
az Úrnak adják át. Csak Isten munkájára szabad 
a Templomot használni. A szentek rendkívüli 
gyűlést hívtak össze a Templom felszentelésére. 

A gyűlésre sok szent eljött. Nagyon boldogok 
voltak, hogy már van Templomuk. A szentek 
imával és énekkel dicsőítették a Mennyei Atyát, 
ígéretet tettek, hogy mindenben követni fogják 
a Próféta és más elöljárók szavait. 

Joseph Smith olvasta fel a felajánló imát a Templom felszentelésére. Ezáltal a 
Templom szent épületté vált. Az Úr háza lett. Aznap angyalok voltak jelen a 
Kirtland Templomban. A Szentlélek ott volt a szentekkel. Csodálatos nap volt. 

T. és SZ. 109 
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Látomások a 
Kirtlandi 
Templomban 
Negyvenedik fejezet (1836. április) 

Egy vasárnap délután a szentek összejöttek a 
kirtlandi Templomban. Az Apostolok áldották 
meg az Úrvacsorát. Joseph Smith és tanácsosai 
osztották szét a szenteknek. 

T. és SZ. 110: Előszó 

Azután Joseph Smith és Oliver Cowdery —csak ők ketten —visszavonultak a 
Templom egyik helyiségébe. Letérdeltek és imádkoztak. Az ima után csodálatos 
dolog történt. Megpillantották az Úr Jézus Krisztust. Szeme csillogott, mint a tűz. 
Haja fehér volt, mint a hó. Arca fényesebb volt, mint a nap. 

T. és SZ. 110: Előszó, 1-3 
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Jézus sok csodálatos dolgot mondott Josephnek és Olivernek. Kijelentette, hogy 
Ő a Megváltójuk. Ő meghalt értük és feltámadott. Jézus azt mondotta, hogy akik 
a Templomot felépítették, okkal boldogok. Jézus azt is mondta, hogy a Templom 
kedvére való, és az Ő szent házának tekinti. Jézus azt mondta még, hogy sokszor 
el fog jönni Templomába, hogy szóljon a szentekhez. De ha a szentek a Templom 
szentségét megsértik, akkor nem fog eljönni. 

T. és SZ. 110:4-8 

Azután Joseph és Oliver angyalokat látott a Kirtland Templomban. Először Mózest 
látták. Mózes próféta volt, aki régen élt. Ő vezette ki Egyiptomból az izraelitákat. 
Mózes története megtalálható az Ószövetségben és a „Igazgyöngyében. Mózes 
különleges papsági hatalmat adott Josephnek és Olivernek, amely által segíthetnek 
az izraelitáknak, hogy a Föld minden tájáról összegyűljenek majd. 

T. és SZ. 110:11 
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Azután Joseph és Oliver Éliást látták. Éliás hozta Ábrahám papi hatalmát Jézus 
Krisztus Egyházába. Ábrahám nagyon régen élt. Az Isten megáldotta, és 
különleges papi hatalmat adott Ábrahámnak. Ábrahám családja mindig birtokolni 
fogja a papi hatalmat. Ábrahám családjává válnak az Egyház jóravaló tagjai is. 

T. és SZ. 84:33-34; 1'10:12; Ábrahám 2:8-11; 1. Mózes 12:2-3; 13:16 

Azután Joseph és Oliver Illést látta. Illés próféta régen élt. Illés azt mondta, hogy az 
embereknek meg kell ismerni az őseiket. Az embereknek Templomi szertartásokat 
kell végezniük az őseik érdekében. Illés különleges papi hatalmat adott Josephnek és 
Olivernek. A papi hatalom segítségére van a jóravaló családoknak, tagjaik egymáshoz 
lehetnek pecsételve és így örökké együtt élhetnek. 

T. és SZ. 2:2; 110:13-16; 1. Királyok 17-2; 2. Királyok; Malakiás 4:5-6 
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Nehézségek 
Kirtlandban 
Negyvenegyedik fejezet (1837) 

A szentek Kirtlandban, Ohio államban, boldogok 
voltak. Az Úr megáldotta őket. 

Néhány elder elhagyta Kirtlandet. Az 
evangéliumot mentek tanítani a népnek. Sokan 
hallgattak rájuk, és beléptek az Egyházba. 

Akkor baj kezdődött Kirtlandben. A szenteknek 
volt egy bankjuk, ahol a pénzüket elhelyezték. 
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Voltak a szentek között, akik sok pénzre vágytak. 
Az egyik, aki a bankban dolgozott nem volt 
becsületes. Pénzt lopott. 

Joseph Smith megmondta az embereknek, hogy 
vigyázzanak a pénzre. De az emberek nem 
hallgattak Josephre. A bankot tehát be kellett 
zárni. Az összes pénz eltűnt. A szentek nem 
kaphatták vissza a pénzüket. 

Sok szent mérges lett. Azt mondták, hogy Joseph 
Smith a hibás, hogy a bankot be kellett zárni. 
Néhányan még Joseph legjobb barátai közül is 
csúnya dolgokat mondtak róla. Voltak, akik 
legszívesebben megölték volna Josephet. 

Az Egyház vezetői közül is néhányan dühösek 
voltak. Egyháztagok sem akartak már lenni, az 
Egyház ellenségeivé váltak, rosszindulatúak 
lettek. Joseph Smith nagyon szomorú volt. 
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Voltak olyan egyháztagok, akik szerették és 
támogatták Josephet. Tudták, hogy Jézus Krisztus 
Egyháza igaz. Brigham Young volt a jóakaratú 
vezetők egyike. Brigham tudta, hogy Joseph Isten 
prófétája, és ezt meg is mondta a többi szentnek. 

Az Egyház ellenségei haragudtak Brigham 
Youngra. El kellett hagynia Kirtlandet testi 
épsége érdekében. 

Az Egyház ellenségei sok bajt okoztak 
Kirtlandban. A Templomba is betörtek, 
és gonosz dolgokat műveltek. 

így a Templom már nem volt szent hely, már 
nem volt az Úr háza. Joseph szomorú volt, 
hogy az emberek ilyen gonosz módon 
viselkednek, nagyon bántotta, hogy ilyen sok 
baj van. 
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Far West, Missouri 
Negyvenkettedik fejezet 
(1838. január-július) 

A gonosz emberek Kirtlandben nem bántak 
meg semmit. Meg akarták ölni Joseph Smithet. 
Josephnek el kellett hagynia Kirtlandet. Tél 
volt és nagyon hideg. Josephet ellenségei 
követték. Késekkel és pisztollyal voltak 
felszerelve, hogy megöljék. 

Josephnek rejtőzködnie kellett, így ellenségei 
nem találtak rá, mert az Úr megvédelmezte. Egy 
este például ellenségeivel egy házban aludt, és 
azok nem tudták, hogy ott van. 

Egy más alkalommal pedig, Joseph az utcán 
szembejött ellenségeivel. Azok ránéztek, de 
nem ismerték fel. 
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Joseph sok száz mérföldet megtett. Elment a Far A Missouri-beli vezetők közül néhányan nem 
West nevű városba, Missouri államba. A szentek tartották be Isten parancsolatait. Bűnbánatot sem 
Missouriban örömmel fogadták. tartottak. Haragudtak Josephre. Meg akartak 

gazdagodni. 

Joseph szomorú volt. Ezek a férfiak egykor jó Másokat választottak az Egyház vezetésére Far 
barátai voltak. Oliver Cowderyt, David Whitmert West-ben. 
és másokat végül kiközösítették. Ezek többé már 
nem voltak Jézus Krisztus Egyházának tagjai. 
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Egy napon Joseph Smith Far West közelében tartózkodott. Jézus azt mondta, 
hogy ez a hely Adam-ondi-Ahman. Rendkivüli hely, ugyanis ott beszélt Jézus 
egykoron Ádámmal, és ott áldotta meg őt. Ádám meg a saját gyermekeit áldotta 
meg ugyanott. Jézus, Ádám és más igaz emberek egykoron itt fognak találkozni. 

T. és SZ. 116 
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Jézus Krisztus 
elnevezi Egyházát 
Negyvenharmadik fejezet (1838. április) 

Joseph Smith Far West-ben volt, Missouri 
államban. Egy nap Jézus fontos kinyilatkoztatást 
adott, megmondta Josephnek az igaz Egyház 
nevét. 

Az igaz Egyház neve: az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, mert Jézus 
az egyház feje. Ez az Egyház valóban az O Egyháza. Az egyedüli igaz Egyház. 
A Utolsó Napok szentjei, a ma élő szentek. Az „utolsó napok" a Jézus eljövetele 
előtti napok. Szenteknek nevezzük azokat az igaz embereket, akik hisznek Jézus 
Krisztusban. Ok az igaz Egyház tagjai. 

T. és SZ. 1:30; 115:4 
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A tized 
Negyvennegyedik fejezet (1838. július) 

Az Úr megmondta Josephnek, hogy az Ő 
népének tizedet kell fizetnie. Mikor Joseph Far 
West-ben volt, imádkozott a Mennyei Atyához 
és megkérdezte mennyit adjanak a szentek. 
Kinyilatkoztatásában az Úr azt mondta, hogy a 
szenteknek összjövedelmük egytized részét kell 
f izetni . T. és SZ. 64:23; 119: Előszó 

Ha 10 forintot keresnek, akkor 1 forintot kell 
fizetni. Ha 100 forintot keresnek, akkor 10 forintot 
kell adni. 

A szentek másként is fizethették a tizedet. 
Voltak szentek, akik terményük tized részét 
adták oda. Gabonájuk és szénájuk egy tizedét 
adták oda. A baromfiak és más állatok tizedét 
is odaadták. Tizedet fizettek a tejtermékekből 
és a zöldségfélékből is. 
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A tizedből származó pénzösszegeket az Egyház 
tagjainak megsegítésére használják fel. A tized 
segít a rászoruló emberek részére élelmiszert és 
ruhaneműt vásárolni. 

A tized fedezi a templomok építését és a hittérítő 
munkát, és segíti azokat, akik egész idejüket az 
Úr munkájának szentelik. 

A tizedet a püspöknek kell átadni. A püspök 
jutattja el az összegeket az Egyház vezetőihez. 
Ok azután elhatározzák, hogyan kell felhasználni 
a pénzt. 

T. és SZ. 120 

A Mennyei Atya csodálatos áldásokban részesíti 
azokat a szenteket, akik tizedet fizetnek. Azok a 
szentek, akik nem fizetnek tizedet, nem 
részesülhetnek ezekben az áldásokban. A 
Bibliában olvashatjuk, hogy azok a szentek, akik 
nem fizetnek tizedet, az Istent rabolják meg. 

Malakiás 3:8-10 
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A csőcselék 
Missouriban 
Negyvenötödik fejezet (1833) 

Sok szent lakott Far West-ben, Missouri államban. 
Joseph Smith is ott lakott. Az emberek boldogan 
éltek. Szép otthonokat és iskolákat építettek. 

De a szentek nem sokáig élhettek békességben. 
A rosszakaratú emberek bajt okoztak, hazudtak 
mindenfélét a szentekről, csúnya dolgokat 
mondtak az Egyház vezetőiről. 

Csőcselék gyűlt össze, hogy kiterveljék, miként 
árthatnának a szenteknek. 

167 



A csőcselék sok gonosz dolgot művelt. A 
szenteket elüldözték otthonaikból. 

Összeverték a férfiakat és sokukat börtönbe 
zártak. 
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Felgyújtották házaikat és letarolták földjeiket. 

A csőcselék a nőket is bántalmazta, néhányat meg 
is öltek. 



Mr. Boggs volt Missouri állam kormányzója. A 
gonosz emberek mindenféle hazugságot mondtak 
neki a szentekről. 

Néhány szent a Haun's Mill nevű helységben élt. 
Egy nap, mikor az emberek kint dolgoztak a 
mezőn, mások meg a házuk körül 
foglalatoskodtak, a csőcselék váratlanul 
megtámadta őket. 

Boggs kormányzó katonákat küldött, hogy öljék 
meg a szenteket, ha nem távoznak el Missouriból. 
A csőcselék örvendezett. Sok más gonosz dolgot is 
műveltek. A kormányzó pedig nem akadályozta 
meg őket. 

A szentek közül néhányan bemenekültek egy 
házba, mely farönkökből épült. A csőcselék a 
házfal hézagai között lőtt rá juk 
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Ily módon ölte meg a csőcselék a szenteket, akik 
megpróbáltak elbújni. Gyerekeket is gyilkoltak. 

Azután a csőcselék kirabolta a szentek otthonait 
és a málhás szekereket is. Sok férfiembert 
megöltek. Az asszonyok és gyerekek árván, 
támasz nélkül maradtak. 

Később néhány katona elfogta Joseph Smithet és 
más egyházi vezetőket. A katonák azt az utasítást 
kapták, hogy lőjék le Josephet és barátait. 

De a katonák parancsnoka nem volt hajlandó ezt 
megtenni. Nem volt hajlandó lelőni Josephet és a 
többieket sem. Azt mondta, hogy az közönséges 
gyilkosság volna. 
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A katonák börtönbe zárták Josephet és barátait. A 
börtönőrök megláncolták őket. Hideg volt a 
börtönben. Joseph és társai a hideg padlón 
aludtak. 

A börtönőrök gonosz emberek voltak. 
Káromkodtak és csúnya dolgokat meséltek. Azzal 
kérkedtek, hogy hogyan rabolták ki és gyilkolták 
meg a szenteket; miként bántalmazták az 
asszonyokat és a gyerekeket. Egész éjjel röhögtek 
és hencegtek. 

Joseph utálta mindezt hallani. Nem bírta tovább hallgatni. Felállt és Jézus Krisztus 
nevében megparancsolta nekik, hogy hagyják abba. Azt mondta: „Elég! Vagy 
ebben a pillanatban ti essetek össze holtan, vagy én haljak meg!" A börtönőrök 
megijedtek. Bocsánatot kértek Josephtől. Leültek egy sarokba és csendben 
maradtak. 
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Brigham Young volt az Apostolok egyike. Gyűlésre 
hívta össze a szenteket, míg Joseph a börtönben volt. 
Brigham Young megbeszélte velük, hogy legjobb lesz, 
ha elhagyják Missouri államot. Sok szegény volt a 
szentek között. Nem volt szekerük, sem lovuk. Az 
összegyűlt férfiak azt mondták, hogy majd ők 
segítenek a szegény szenteknek elköltözni. 

A szentek elhagyták Missouri államot. Tél volt 
és nagyon hideg. A csőcselék még egyszer 
megpróbált ártani nekik, ellopták a szentek 
lovait és teheneit is. 

A szentek Quincy városba, Illinois államba 
mentek. Ott az emberek kedvesek voltak 
hozzájuk. 

Boggs kormányzó és barátai örültek, hogy a 
szentek elmentek. Csak azok a szentek 
maradtak Missouriban, akik a börtönben voltak. 
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Joseph Smith a 
Liberty börtönben 
Negyvenhatodik fejezet (1839. március) 

Joseph Smith és barátai már sok ideje a 
börtönben senyvedtek, amikor átvitték őket 
egy másik börtönbe Missouri állam Liberty 
városába. 

A Liberty börtön hideg és piszkos volt. Joseph 
és barátai sokat szenvedtek. Sokszor láncra 
verték őket. A földön kellett aludniuk. 

Az étel rossz volt. Néha meg volt mérgezve, 
és megbetegedtek tőle. 
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Joseph nagyon elszomorodott. Ő és barátai akkor 
már régóta börtönben voltak. Joseph nem tudta, 
hogy valaha is kiengedik-e őket. Aggódott az 
Egyházért. 

Joseph a Mennyei Atyához imádkozott. 
Megkérdezte, meddig kell még neki és a 
szenteknek így szenvedni. Kérte a Mennyei 
Atyát, hogy segítsen nekik, és hogy büntesse 
meg ellenségeiket. 

T. és SZ. 121:1-6 

Jézus mondta Josephnek, hogy már csak egy kis 
ideig kell szenvednie. Biztatta Josephet, hogy 
legyen bátor. Kitartásáért az Isten meg fogja 
áldani. Jézus azt mondta Josephnek, hogy 
nemsokára baráti társaságban lesz, akik szeretik. 
És örülni fognak, hogy ismét láthatják. 

T. és SZ. 122:7-9 

Jézus számon tartotta, hogy a gonosz emberek 
mit tettek. Megmondta Josephnek, hogy 
hogyan bünteti majd meg őket. A gonosz 
emberek soha nem lehetnek papok, gyermekeik 
sem tartozhatnak soha a papsághoz. A gonosz 
emberek meg fognak bűnhődni; szenvednek és 
meghalnak. T. és SZ. 121:15, 21 
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Jézus beszélt Josephnek a szentek jövőjéről is. Sok jó vár rájuk. Isten áldásait 
semmi sem állíthatja meg. A Szentlélek majd csodálatos dolgokat fog tudomásukra 
hozni Isten hatalmáról. Megismerik majd a Menny és a Föld titkait. 

T. és SZ. 121:26-33 

Jézus azt is mondta Josephnek, hogy ne féljen a szenvedésektől, és ne aggódjon, 
ha bajok tornyosulnak előtte. Jézus azt mondta, hogy a csapások hasznunkra 
válnak. A bajok okulásunkra szolgálnak. Jézus többet szenvedett, mint akárki más. 

T. és SZ. 122:7-9 
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Joseph Smith az 
elnökhöz fordul 
segítségért 
Negyvenhetedik fejezet 
(1839. március-november) 

Joseph Smith több levelet írt a szenteknek a 
Liberty börtönből. Arra hívta fel a figyelmüket, 
hogy foglalják írásba mindazt, amit a csőcselék 
tett velük. Az írásban megfogalmazott panaszokat 
pedig el kell küldeni az ország vezetőinek. 

T. és SZ. 123:1, 4, 6 

Joseph azt tanácsolta a szenteknek, hogy írásban meg kell nevezni név szerint a 
gonosz embereket, akik bántották őket, és le kell írni azt is, miként tették tönkre 
otthonaikat és farmjaikat. 

T. és SZ. 123:1-3 
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Egy napon a börtönőrök arra készültek, hogy 
másik börtönbe vigyék Josephet és négy barátját. 
Joseph és társai két lovat vásároltak ar őröktől. Az 
egyik lóért ruhaneműkkel fizettek és megígérték, 
hogy a másik ló árát majd később fizetik ki. 

Egy este a börtönőrök közül négyen részegre itták 
magukat, és leheveredtek. Egy másik őr segített 
Josephnek és barátainak megszökni. 

Joseph és barátai felváltva lovagoltak. Quincy 
városba, Illinois államba igyekeztek. Tíz napig 
tartott, míg odaértek. 

Joseph és barátai is rátaláltak családjukra. 
Boldogok voltak, hogy újból családjuk körében 
lehetnek. 
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A szenteknek az volt a szándékuk, hogy keresnek egy helyet Illinois államban, 
ahol építhetnek egy várost. A Mississippi folyónál vásároltak földet. Vizes, sáros 
vidék volt. Joseph és a szentek odaköltöztek. Sok, nehéz munkával kiszárították a 
földet. Otthonokat építettek és kerteket ültettek. Gyönyörű várost építettek, 
Nauvoo-nak nevezték. „Nauvoo" azt jelenti, „gyönyörű hely". 
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A későbbiekben Joseph Smith felkereste az 
Egyesült Államok elnökét. Joseph beszélt az 
elnöknek a Missouri-i csőcselékről és elmondta, 
hogy a gonosz emberek felgyújtották a szentek 
otthonait és ellopták állataikat. 

Joseph elmondta azt is, hogy több szentet megöltek, 
más szenteket meg börtönbe zártak. Megmutatta az 
elnöknek, amit a szentek minderről leírtak. Joseph 
elpanaszolta azt is, hogy Missouri állam vezetői nem 
voltak hajlandók segítséget nyújtani a szenteknek. 
Kérte az elnököt, hogy segítsen a szenteknek és 
büntesse meg ellenségeiket. 

Az elnök elismerte, hogy a szentek sokat 
szenvedtek. De nem fog tenni semmit az 
érdekükben. Ha a szentek pártjára áll, a Missouri 
államban élő emberek haragudni fognak rá. 

Joseph szomorú volt, hogy az elnök nem segített 
a szenteknek. Csak a Mennyei Atyára 
számíthattak, hogy megsegíti őket. 
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A misszionáriusok 
más országokban 
Negyvennyolcadik fejezet 
(1837. június-1841. október) 

Az Úr azt akarta, hogy az emberek más 
országokban is megismerjék az evangéliumot. 
Azt mondta Joseph Smithnek, hogy a szentek 
közül néhányan menjenek Angliába. Elder 
Heber C. Kimballt és három másik szentet 
választottak erre a munkára, akik aztán hajóra 
szálltak és elmentek Angliába. 

Találkoztak egy emberrel, aki egy másik vallás 
vezetője volt. Ez megengedte a misszionáriusoknak, 
hogy prédikáljanak az ő templomukban. Sok ember 
hitt a misszionáriusoknak. Meg akartak 
keresztelkedni. Ez felbőszítette a vezetőt, és nem 
engedte meg többé, hogy a misszionáriusok az ő 
templomában prédikáljanak. 

A misszionáriusok az emberek otthonaiban 
prédikáltak. Sokan csatlakoztak az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához. 
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Később mások is mentek missziós munkára 
Angliába. Voltak köztük Apostolok is. Joseph 
beszélt velük, mielőtt elindultak. Elmagyarázta 
nekik, hogy mit tanítsanak a népnek. 

Joseph az Apostolok lelkére kötötte, hogy 
mindenkor tartsák be Isten minden egyes 
parancsolatát. A papságról is beszélt nekik. 
Megerősítette bennük, hogy csak Jézus Krisztus 
igaz Egyháza birtokolja a papi hatalmat. 

A férfiak készen álltak a hittérítő útra. Nem volt 
ugyan pénzük és voltak köztük betegesek is, 
némelyiknek otthon betegen feküdt felesége 
vagy gyermeke. Ennek ellenére tudták, hogy a 
Mennyei Atya segíteni fog nekik és meg fogja 
áldani családjaikat. 

A misszionáriusok megérkeztek Angliába. Sok 
városban prédikáltak. Sok jó ember százával és 
ezerével elfogadta az evangéliumot, és 
csatlakozott Jézus Krisztus Egyházához. A 
Mennyei Atya megáldotta a misszionáriusokat 
is, akik a misszió végeztével mind szerencsésen 
hazatértek. 
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A Tizenkét Apostol egyike Orson Hyde volt. 
Joseph Smith azt mondta, hogy Orson a zsidók 
érdekében fog különleges munkát végezni. Orson 
elment Palesztina földjére. 1841. október 24-én 
imával szentelte fel Palesztina földjét. 

Kérte a Mennyei Atyát, hogy áldja meg e földet. 
Imádkozott, hogy legyen víz, hogy a vetés szépen 
fejlődjön. Imádkozott Ábrahám utódaiért, hogy 
mind Palesztinába mehessenek élni, és hogy ott 
otthonra találjanak. 

Isten valóban megáldotta Palestinát, melyet ma Izraelnek neveznek. 1979-ben 
Spencer W. Kimball felszentelt ott egy kertet, az „Orson Hyde Emlékpark"-ot. 
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A szentek 
Nauvoo-ban 
Negyvenkilencedik fejezet 
(1841. január-július) 

Joseph Smith és sok szent Nauvooban, Illinoisban 
lakott. Jézus ott fontos kinyilatkoztatásokat adott 
Josephnek. Jézus azt mondta, hogy elégedett 
Joseph eddigi munkájával. Jézus azt mondta, 
hogy a világ minden királyának és vezetőjének 
hallania kell az evangéliumról. 

T. és SZ. 124:1-8 

Jézus azt mondta, hogy a szentek építsenek 
Templomot Nauvoo-ban, és hogy a Templom 
céljára adjanak aranyat, ezüstöt, és gyűjtsék 
össze a legszebb faárut a Templom építéséhez. 

T. és SZ. 124:26-27 

Jézus azt mondta, hogy el fog jönni a Templomba, 
és ott kinyilatkoztatásokat fog adni Egyházáról és 
a papságról. 

T. és SZ. 124:27, 40 
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Jézus azt mondta Josephnek, hogy a szentek 
keresztelkedjenek meg a halottakért. Azt 
mondta, hogy a Templomban helyezzenek 
el egy keresztelőmedencét is. A medencében 
megkeresztelkedhetnek majd a holtakért. 

T. és SZ. 124:29-37 

Jézus azt mondta, hogy szereti Joseph testvérét, 
Hyrumot. Hyrum Smith legyen az Egyház 
pátriarkája. O fog különleges áldásokat adni a 
szenteknek. 

T. és SZ. 124:91-92 

Egy nap az Úr kinyilatkoztatást adott Josephnek 
Brigham Youngról. Jézus azt mondta, hogy 
szereti Brigham Youngot és tudja, hogy Brigham 
milyen szorgalmasan munkálkodik az Egyház 
érdekében. Több missziót is vállalt távol az 
otthonától, a családjától. 

T. és SZ. 126:1-2 

Az Úr azt mondta, hogy most már Brigham 
Young maradjon a családjával. Viselje gondjukat 
különös éberséggel. 

T. és SZ. 126:3 
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Az első 
endóvmentek 
Ötvenedik fejezet (1842. május) 

Jézus megígérte Josephnek, hogy különleges 
áldásokban fogja részesíteni az embereket. Ezt 
az áldást endóvmentnek nevezzük. Az 
endóvmenteket a Templomban fogják adni. 
Csak olyan férfiak és nők kaphatják meg, akik 
Isten parancsolatait betartják. 

T. és SZ. 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40-41 

Később, Joseph Smith gyűlést hívott össze néhány 
férfi és házastársuk részére. Joseph elmagyarázta 
nekik, hogy milyen szertartásokat fognak végezni 
a Templomban. Mindnyájan részesültek az 
endóvmentben. 

Ma, akik betartják Isten parancsolatait, 
elmehetnek a Templomba. Részesülhetnek 
a különleges áldásokban, az endóvmentben. 
Ennek folytán olyan tudás birtokába jutnak, 
amely szükséges ahhoz, hogy visszatérhessenek a 
mennyországba. Szövetséget kötnek Istennel, 
és Isten szövetséget köt velük. 
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A Segélyegylet 
Ötvenegyedik fejezet (1842. március) 

Az egyháztagok folyamatosan építették a 
Templomot Nauvooban. A férfiak ruházata hamar 
elnyűtté vált. A nőtestvérek szerettek volna ezen 
segíteni. Az egyik felajánlotta, hogy varrna nekik, 
de nem volt pénze az anyagra. 

Sarah M. Kimball azt mondta, hogy ő majd ad 
erre a célra anyagot. Kimball nővér felkérte a 
többieket, hogy segítsenek. A nők Kimball nővér 
házában találkoztak. Elhatározták, hogy a nők 
részére az Egyházon belül egyletet alapítanak. 

A nővérek megkérték Eliza R. Snow hittársukat, 
hogy írjon szabályokat az egylet részére. Mikor 
elkészültek a szabályok, megmutatta Joseph 
Smithnek. Joseph Smith azt mondta, hogy a 
szabályok nagyon jók. Hozzátette azonban, hogy 
az Úrnak ennél jobb terve van a nők részére. 
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1842. március 17-én Joseph Smith gyűlésre hívta a nőket. Azt mondta, hogy a papi 
vezetők segíteni fognak nekik. Tizennyolc nővér volt a gyűlésen. Emma Smith lett 
választott vezetőjük. „Segélyegylet"-nek hívták magukat. 
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Joseph Smith mondta a nővéreknek, hogy 
segítsenek a betegeken és szegényeken minden 
módon, ahogy azoknak szükségük van rá. A 
püspök segítségére lesz majd a nővéreknek, 
hogy tudják, hogy mit kell tenniük. 

A nővérek összejöveteleket tartottak, hogy 
megtanulják mindazt, amit tudniuk kell. 
Nagyon boldogok voltak, hogy segíthettek 
hittestvéreiknek. 

A nővérek sok mindent készítettek a Templom 
részére is. Munkaruhákat varrtak a férfiaknak, 
akik a Templomot építették. 
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A nővérek ételt vittek a rászorulóknak. Ápolták 
a betegeket. Sok mindent tettek a szentek 
érdekében. 



A Segélyegylet tagja lehet minden nővér. Céljuk az emberek megsegítése. 
Evangéliumi oktatásban is részesülnek. Ismereteket szereznek idegen országokban 
élő emberekről. Értékes könyveket olvasnak, és foglalkoznak zenével és 
művészetekkel is. Megtanulják, hogyan tehetik szebbé és jobbá otthonaikat. 
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Nehézségek 
Nauvoo-ban 
Ötvenkettedik fejezet 
(1842. május-augusztus) 

Sokan mentek Nauvoo-ba lakni. Gyönyörű várost 
építettek. A Templom építése is folyamatban volt. 
A Nauvoo-ban élő szentek városi polgármestert 
akartak választani. 

A szentek John C. Benettet választották meg 
Nauvoo polgármesterévé. Kezdetben jó 
polgármester volt. De aztán már mindinkább 
gonoszságával tűnt ki. Nem kedvelte Joseph 
Smithet. 

Az emberek Nauvoo-ban népünnepélyt akartak 
rendezni. Katonai parádét is terveztek. 

191 



John Bennett volt a katonák parancsnoka is. Az az 
ötlete támadt, hogy csatát rendez, nem igazi 
csatát, csak szórakoztató hadijátékot. 

John Bennett megharagudott, nem akart tovább 
Nauvoo polgármestere lenni. A nép Joseph 
Smithet választotta meg polgármesternek. 

Mr. Bennett felkérte Joseph Smithet, hogy ő 
vezesse a katonákat a csatába. Joseph Smith tudta, 
hogy John Bennett nem kedveli. Gyanította, 
hogy Mr. Bennett csak alkalmat keres, hogy 
megölje. Az Úr is azt mondta Josephnek, hogy ne 
vegyen részt a hadijátékokon. 

John Bennett és néhányan mások nem akartak 
egyháztagok lenni. Csúnya dolgokat hazudtak 
Joseph Smithről, a Prófétáról. 
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Joseph Smith néhány egyháztagnak felvilágosítást adott a jövőre nézve. Azt 
mondta, hogy a szenteknek még sok bajuk lesz. Eljön az idő, mikor Nauvoo-t is el 
kell hagyniuk. A Sziklás-hegység vidékére fognak majd menni. Ott a szentek 
városokat építenek majd. Engedelmeskedni fognak Istennek, és idővel erős néppé 
válnak. 
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Isten és az 
angyalok 
Ötvenharmadik fejezet 
(1843. február-április) 

Egy nap Joseph Smithhez látogató érkezett. Azt 
mondta, hogy látott egy angyalt. Kifejtette 
Josephnek, hogy milyen volt az angyal öltözéke. 
Joseph azt felelte hogy az ember téved, mert az 
angyalok öltözéke nem olyan, mint ahogy ez az 
ember leírta. 

^/tiu^aij-

Az ember dühös lett. Tüzet kivánt a mennyekből, hogy megégesse a Prófétát és 
egész házát. De ennek az embernek nem volt hatalma Istentől. Láng nem jelent 
meg a mennyekből. 
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Jézus kinyilatkoztatást adott Joseph Smithnek az angyalokról. Jézus azt mondta, 
hogy az angyalok emberek, akik egyszer a földön éltek. Meghaltak és feltámadtak. 
Jelenleg húsból és csontból való testük van, és Istennel élnek. 

T. és SZ. 129:1 

Jézus azt mondta, hogy a Sátán be akarja csapni az embereket. Előfordul hogy 
angyali külsővel jelenik meg az emberek előtt. Megpróbálja rávenni az embereket, 
hogy gonosz dolgokat műveljenek. De a jóravaló emberek felismerik, amikor a 
Sátán megkísérti őket. 

T. és SZ. 129:8 
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Később Joseph Smith más dolgokat is közölt az emberekkel a mennyországról. A jó 
emberek, akik a Földön igaz életet éltek, Jézus Krisztussal fognak élni a mennyben. 
A mennyben mindenre fognak emlékezni, amit megtanultak a Földön. 

T. és SZ. 130:6, 7 

Joseph Smith azt mondta, hogy az Isten minden törvénye a mennyben lett 
megalkotva, még mielőtt a földre jöttünk. Minden egyes törvényhez fűződik 
egy-egy áldás. Be kell tartani a törvényt, hogy a hozzátartozó áldást megkapjuk. 

T. és SZ. 130:20-21 
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Joseph Smith beszélt a szenteknek Jézus 
Krisztusról és a Mennyei Atyáról. Jézusnak 
emberi külseje van. Élt a Földön. Meghalt és 
feltámadt. Húsból és csontból való teste van. 

T. és SZ. 130:22 

Joseph Smith azt is mondta, hogy a Szentlélek az szellem. A Szentléleknek nincs 
húsból és csontból való teste. 

T. és SZ. 130:22 

197 

A Mennyei Atyának is húsból és csontból való 
teste van. Gyönyörű, fényes lakhelyen él. 

T. és SZ. 130:7, 22; Ábrahám 3:4 



Joseph Smith kérdésekkel fordult az Úrhoz a 
házasságról. Jézus azt mondta, hogy a férfinak és 
nőnek egy papsággal felruházott személy előtt 
kell megjelenni, aki őket összeesketi. A 
Templomban kell házasságot kötniük. Isten 
parancsolatait be kell tartaniuk, és akkor 
házasságuk örökkévaló lesz. T. és SZ. 132:1-29 

Az igaz emberek, akik örökkévaló házasságot 
kötnek a celesztiális királyságban fognak élni. Ha 
Isten parancsolatait gyermekeik is betartják, ők is 
örökké hozzájuk fognak tartozni. Örökkévaló 
családok lesznek. Istennel fognak élni. Olyanokká 
válnak majd mint Isten. 

T. és SZ. 132:1-29 

Jézus azt mondta, hogy Isten a prófétákon 
keresztül néha azt a parancsot adja a férfiaknak, 
hogy több feleségük legyen. De a férfiak csak 
Isten panancsára tehetik ezt. 

T. és SZ. 132:32-39 
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Kinyilatkoztatás a 
házasságról 
Ötvennegyedik fejezet (1843. július) 



A szenteket további 
bajok érik 
Ötvenötödik fejezet (1843-1844) 

A Nauvoo környékén élő emberek többsége nem 
volt egyháztag. Voltak köztük sokan, akik nem 
szerették a szenteket, és nem akarták, hogy azok 
a város vezetői legyenek. Állandóan azon 
mesterkedtek, hogy bajt okozzanak nekik. 

Az összeverődött gyülevész nép ellopta a szentek 
állatait, felgyújtotta a szentek istállóit és házait. 
Azon voltak, hogy a szenteket elkergessék 
Nauvoo-ból. A rendőrség és a katonaság tétlenül 
nézte a csőcselék garázdálkodását. Az állam 
kormányzója sem tett semmit, hogy a szenteket 
megvédelmezze. 

Joseph Smith már régen megmondta, hogy a 
szenteknek lesz még bajuk Nauvoo-ban. Minden, 
amit Joseph Smith előre látott, beteljesedett. 
Joseph tudta, hogy előbb-utóbb a szenteknek el 
kell majd hagyniuk Nauvoo-t. Olyan helyre kell 
menniük, ahol senki sem háborgatja őket. 
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Joseph Smith összehívta az Apostolokat és 
néhány más férfit. Megbeszélte velük, hogy 
keresni kell egy helyet, ahol a szentek békében 
élhetnek. 

Joseph Smith elővette az ország térképet. A 
térképen talált egy helyet, ahol magas hegyek és 
széles völgyek terültek el. Indiánok éltek ott. 
Joseph tudta, hogy ez jó hely lenne a szenteknek. 
A csőcselék ott nem háborgathatná őket. Joseph 
remélte, hogy a szentek odamehetnek majd lakni. 

Voltak Nauvoo-ban, akik valamikor egyháztagok 
voltak, de aztán elvesztették a hitüket az 
evangéliumban. Gyűlölték Joseph Smithet. 
Legszívesebben megölték volna. Kiadtak egy 
újságot, melyben csúnya dolgokat írtak Josephről 
és a szentekről. 

A vezetőket Nauvoo-ban ezek az újságcikkek 
felháborították. Néhányan a kiadó épületénél 
összegyűltek és az újságokat elégették. 
Megsemmisítették a nyomdagépet. így az 
újságot nem lehetett már kinyomtatni. 
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A prófétát megölik 
Ötvenhatodik fejezet (1844. június) 

A Nauvoo-ban történtekért egyesek Joseph 
Smithet vádolták. Josephet börtönbe zárták. 
A bíró kimondta, hogy Joseph nem tett semmi 
rosszat, és kiengedte a börtönből. 

A csőcselék nagyon haragudott a bíróra. 
Megfenyegették a bírót, hogy megölik. 
A Nauvoo-i szentek féltek. Az állam 
kormányzójához fordultak segítségért. De 
az nem segített, hanem katonákat küldött 
Joseph Smith felkutatására. 

Joseph Smith tudta, hogy valószínűleg újból 
börtönbe zárják. Joseph aggódott, hogy a 
testvérét, Hyrumot is bebörtönzik. Joseph 
figyelmeztette Hyrumot; azt tanácsolta, hogy 
menjen családjával egy másik városba. De 
Hyrum nem akarta Josephet magára hagyni. 
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Joseph Smith azt mondta, hogy akkor ő és Hyrum 
együtt kell, hogy elmenjenek Nauvoo-ból. Az volt 
a véleménye, hogy ha ők eltávoznak, a csőcselék 
a többi szentet nem fogja bántani. Tehát Joseph es 
Hyrum átkelt a folyó túlsó oldalára. 

Voltak, akik azt mondták, hogy Joseph Smith félt 
és megfutamodott. Joseph felesége, Emma 
utánaküldött néhány barátot, hogy visszahívja. 
Joseph Smith azt gondolta, hogy megölik, ha 
visszamegy Nauvoo-ba. Ennek ellenére megtette, 
amit barátai kívántak tőle. 

A 

Joseph és Hyrum visszamentek Nauvoo-ba. 
Letartoztatták őket. A katonák egy Carthage nevű 
városba vitték őket és a Willard Richards és John 
Taylor nevű egyháztagokat, és ott börtönbe zárták 
őket. 

A következő napon, 1844. június 27-én Joseph 
Smithet néhány barátja meglátogatta a börtönben. 
A szentírásokat olvasták. John Taylor elénekelte 
Joseph egyik kedvenc egyházi énekét Jézusról. 
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Hirtelen zajt hallottak kívül. A csőcselék lövöldözött a börtön épületére. A 
gyülevész hadban több mint százan voltak. Arcukat befestették, hogy ne lehessen 
felismerni őket. 

A csőcselékhad lerohanva az őröket benyomta a börtönkaput. Felrohantak a 
lépcsőn. Belövöldöztek a helyiségbe. Eltalálták John Taylort, de a lövés nem volt 
halálos. Rálőttek Hyrumra és megölték. Joseph látta, hogy Hyrum halott. 
Felkiáltott: „Oh, drága testvérem, Hyrum!" 
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Joseph Smith az ablakhoz ugrott. A csőcselék rálőtt. Utolsó lélegzetével az mondta: 
„Oh Uram, Istenem!" Teste kibukott az ablakon. Isten Prófétája halott volt. 

Joseph Smith és testvére, Hyrum holttestét Nauvoo-ba vitték. A szentek nagyon 
szomorúak voltak. Vezérük és prófétájuk meghalt. Életét adta Jézus Krisztus 
evangéliumáért. 

T. és SZ. 135 
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A próféta, Joseph Smith munkássága nagy jelentőségű. Lefordította Mormon 
Könyvét. Megalapította Jézus Krisztus igaz Egyházát. Elküldte a misszionáriusokat 
mindenhová a világba, hogy az evangéliumot tanítsák. Várost épített a szentek 
lakhelyéül. Isten nagyon szerette Joseph Smithet. A szentek is szerették. Joseph 
Smith többet tett az emberek üdvözítéséért, mint bárki más, kivéve Jézus Krisztust. 

T. és SZ. 135:3 
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Az Egyháznak egy 
új vezető kell 
Ötvenhetedik fejezet 
(1844. július-augusztus) 

A Próféta, Joseph Smith meghalt. Az Egyháznak 
nem volt vezetője. A szentek nem tudták, ki 
legyen a vezető. 

Sidney Rigdon volt Joseph Smith tanácsosa. De ő 
nem engedelmeskedett az Úrnak. El is költözött 
Nauvoo-ból. 

T. és SZ. 124:108-109 

A legtöbb Apostol távol volt missziós szolgálaton. 
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Sidney Rigdon hallotta, hogy a Próféta meghalt. 
Visszajött Nauvoo-ba, ő akart az Egyház vezetője 
lenni. 

Brigham Young és a többi apostol visszajött a 
missziójukról. Brigham Young volt az apostolok 
feje. O azt mondta, hogy az Apostolok Testülete 
irányítsa az Egyházat, míg új elnököt választanak. 

T. és SZ. 107:24 

Az egyháztagok gyűlésre jöttek össze. Sidney Rigdon beszélt hozzájuk. 
Azt mondta, hogy őt illeti, hogy az Egyház vezetője legyen. 
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Azután Brigham Young beszélt. Azt mondta, hogy az Apostoloknak kell vezetni 
az Egyházat. A Szentlélek ereje volt vele. Brigham Young hang ja úgy hangzott, 
mintha Joseph Smith beszélt volna. Perceken át úgy tűnt, mintha ő volna maga 
Joseph Smith. Az ottlévő emberek tudták, hogy Isten akarata, hogy az Egyházat 
az Apostolok vezessék. Sidney Rigdon mérgelődött. Elment haza, és megalapította 
a saját maga vallásfelekezetét. Nem volt már többé tagja az Utolsó Napok Szentjei 
Jézus Krisztus Egyházának. 
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A szentek első 
csoportja elhagyja 
Nauvoo-t 
Ötvennyolcadik fejezet 
(1845. szeptember-1846. február) 

A csőcselék azt hitte, hogy miután Joseph Smithet 
meggyilkolták, az Egyház majd megszűnik. Nem 
tudták, hogy az Úr új vezetőt fog választani. A 
csőcselék tönkre akarta tenni az Egyházat. Az 
újságok hazugságokat írtak a szentekről. Ráfogták 
a szentekre, hogy ölnek meg lopnak. 

Az állam kormányzója nem volt hajlandó segíteni a szenteknek. Elismerte, hogy 
a csőcselék gyűlöli őket. Azt mondta a szenteknek, hogy menjenek Nyugatra. 
Brigham Young elfogadta, hogy a szentek Nyugatra menjenek. De időre volt 
szükségük, hogy felkészüljenek. Pénzre is szükségük volt, hogy élelmet és 
ruhaneműt vegyenek. Szekereket kellett készíteni és ökröket vásárolni. Házaikat 
is el kellett adni. 
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A csőcselék nem akart időt adni a felkészülésre. 
Az emberek nem vették meg a szentek házait. A 
csőcselék több szentet arra kényszerített, hogy 
hagyják el otthonaikat. A házakat kirabolták és 
azután felgyújtották. 

A szenteknek keményen kellett dolgozniuk, hogy 
elhagyhassák Nauvoo-t. Fákat döntöttek, hogy 
szekereket készítsenek. Allatokat vásároltak. 
Élelmet halmoztak fel az útra. A szentek a 
Templomot is be akarták fejezni mielőtt 
elmennek. 

A szentek pénzzel és két kezük munkájával is 
hozzájárultak a Templom építéséhez. Több 
helyiség már készen volt. Egyenként felszenteltek 
minden helyiséget, amint elkészült. Az egyik 
teremben a holtakért keresztelkedtek meg. 
Konferenciát is tartottak a Templomban 
valamennyi egyháztag részere. 

Megérkezett a tél. Nagyon hideg volt. A csőcselék 
miatt a szentek végül elhagyták lakóhelyüket. A 
szentek minden holmijukat szekérre rakták. A 
megrakott szekereket kompon vitték át a 
Mississippi folyó túlsó partjára. 
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Olyan hideg volt, hogy a folyó befagyott. Brigham Young, és többen mások is 
szekereikkel a folyó jegén keltek át. 

A szentek a folyónál táboroztak. Nem volt mindenkinek elég ruhaneműje. Nagyon 
fáztak. Mások meg élelemben szenvedtek hiányt. Azok, akiknek volt elég élelmük 
meg ruházatuk, megosztották javaikat hittestvéreikkel. A szentek egy pár napig a 
folyónál maradtak. Azután elindultak egy másik táborhelyre. Brigham Young 
vezetőket választott. Ezek a vezetők segítettek, hogy az emberek kellőképpen 
felkészüljenek az előttük álló nehéz útra a nyugati hegyvidékre. 
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A Nauvoo 
Templom építését 
befejezik 
Ötvenkilencedik fejezet 
(1845. október-1846. szeptember) 

Nem minden szent hagyta el Nauvoo városát. Az 
Úr megmondotta a szenteknek, hogy Nauvoo-ban 
Templomot kell építeni. Ennek a parancsnak 
akartak engedelmeskedni. így, akik Nauvoo-ban 
maradtak, szorgalmasan dolgoztak a Templom 
építésén. 

T. és SZ. 124:31 

Sokan megbetegedtek. Legtöbbjük szegény volt. Tudták, hogy hamarosan el kell 
majd hagyniok Nauvoo-t. De ennek ellenére be akarták fejezni a Templomot. 
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Végül befejezték a Templom építését. A szentek éjjel-nappal végezték a templomi 
szertartásokat. Elnyerték személyes endóvmentjüket. Örültek, hogy van 
Templomuk. 
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De nekik is el kellett hagyniuk végül Nauvoo-t. 
Minden holmijukat szekerekre rakták, és átkeltek 
a Mississippi folyón. 

A folyó túlsó partjáról visszanéztek Nauvoo felé. 
Látták a Templomot a hegy tetején. Szomorú 
szívvel hagyták el Nauvoo-t. De örültek, hogy 
az Úr Templomát felépítették. 

A szentek egy pár napig a folyóparton maradtak. 
Nem volt elég élelmük. Az Úr megsegítette őket. 
Fürjeket küldött arrafele. A szentek levágták és 
megették őket. 

Brigham Young embereket küldött, hogy 
segítse az újonnan útra induló szenteket. 
Ezek odavezették őket, ahol a szentek zöme 
táborozott. 
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A pionírok tovább 
vándorolnak 
Hatvanadik fejezet 
(1846. március-1846. június) 

Kora tavasszal a szentek ismét útra keltek. 
Még nagyon hideg volt. Sokan megbetegedtek 
és meghaltak. 

Az utak nagyon rosszak voltak. A szentek csak lassan haladhattak. A vidék lapos 
volt, csak pár dombhát tarkította a tájat. Magas fű nőtte be az egész vidéket. (Az 
ilyen vidéket síkságnak nevezzük.) A síkságon indiánok éltek. Nem voltak városok 
és farmok sem. 
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Brigham Young előre küldött embereket, hogy jó táborhelyeket keressenek a 
szentek részére. Fákat döntöttek ki, és a farönkökből házakat építettek. Hidakat 
ácsoltak a folyóvizek felett. így tették könnyebbé az emberek útját. A szenteket, 
akik Nyugatra vándoroltak, pioníroknak (úttörőknek) nevezték. 
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A pionírok egy széles folyóhoz érkeztek. Az a helység, ahol megálltak Council 
Bluffs néven volt ismeretes. Más szentek is csatlakoztak ott hozzájuk. A közelben 
táborokat építettek. A pionírok a nyár beköszöntéig maradtak ott. 
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A Mormon 
Zászlóalj 
Hatvanegyedik fejezet 
(1846. június-1847. július) 

A szentek Council Bluffs közelében gyülekeztek. 
Brigham Younghoz az Egyesült Államok 
hadseregének egyik kapitánya érkezett 
látogatóba. Allen kapitány néven mutatkozott be. 

Allen kapitány azt mondta, hogy az Egyesült 
Államok elnökének szüksége van 500 emberre a 
hadseregbe. Brigham Young azt mondta, hogy a 
Szentek megteszik, amit az elnök kíván. 

Allen kapitány beszélt a férfiakkal és ötszázan 
jelentkeztek a hadseregbe. „Mormon 
Zászlóal jának hívták őket. Az Egyház tagjait 
gyakran mormonoknak nevezik, mert hisznek 
Mormon Könyvében. 
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Brigham Young lelkükre kötötte a férfiaknak, hogy legyenek a hadsereg legjobb 
katonái. Azt tanácsolta, vigyék magukkal a Bibliát és Mormon Könyvét, és hogy 
legyenek rendesek, tiszták és udvariasak. Ne káromkodjanak és ne kártyázzanak. 
Brigham Young azt is mondta, hogy tartsák meg Isten parancsolatait. Ha így 
tesznek, nem kell senkit megölniük. 

A Mormon Zászlóalj Allen kapitány vezetésével 
eltávozott. A szentek nem szívesen engedték el a 
férfiakat. Hiszen a szenteknek is szüksége volt 
minden emberre a nyugati úthoz. Az a gondolat 
is bántotta őket, hogy harcba keverednek. De azt 
is tudták, hogy a katonákat megfizetik. A pénz 
pedig majd a szentek segítségére lesz. 

A Mormon Zászlóalj délnek vette útját. A katonák 
hozzátartozói is csatlakoztak a Mormon 
Zászlóaljhoz. Az út nagy megpróbáltatásokkal 
járt. Az egész utat gyalog kellett megtenniük. 
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Az utak nagyon rosszak voltak. A szekerek 
gyakran elakadtak a mély homokban. Nem volt 
ivóvizük. Nem voltak fák, ahol az emberek 
megpihenhettek volna az árnyékban. Sokan 
megbetegedtek. A szekereken csak a betegek 
utazhattak. 

Allen kapitány elhatározta, hogy a beteg katonák, 
az asszonyok és gyerekek maradjanak Colorado 
államban egy Pueblo nevű kisvárosban. A 
katonáknak zsoldot fizettek. Néhány beteg katona 
pénzt küldött a családjának Council Bluffs-ba. 
Nauvoo-ba is küldtek pénzt a szegényeknek, meg 
a misszionáriusoknak is. 

A zászlóalj katonái tovább meneteltek. Néha nem 
is tudták, hogy hol vannak. A homokba mélyen le 
kellett ásni, hogy vizet találjanak. A víznek rossz 
íze volt. A katonáknak nem volt elég élelmük. 
Nem volt fa, hogy tüzet rakjanak. Száraz gazt 
égettek. 

A katonák találkoztak indiánokkal és másokkal, 
akiknek volt élelmük. A katonáknak nem volt 
pénzük ennivalót vásárolni. Ruhanemüjük egy 
részét adták oda az indiánoknak és így kaptak 
egy kevés eledelt. 
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A Mormon Zászlóalj nyugat felé haladt. Meredek hegyvonulathoz érkeztek. Az 
embereknek kötelet kellett a szekerekre kötni, és úgy felhúzni a hegyre. Mikor a 
hegytetőre értek, a másik oldalon ismét kötélen kellett leengedni őket. 

Egy nap a katonák egy csoport bikát pillantottak meg. Az elvadult állatok 
megtámadták a katonákat. A katonák lelőttek néhányat, és végül sikerült 
elkergetni a bikákat. Az egyik katona megsérült, sokáig nem tudott járni. 
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Végül a Mormon Zászlóalj a Csendes-óceánhoz érkezett 1847. január 29-én. 
Nagyon fáradtak voltak. Ruházatuk elrongyolódott. Örültek, hogy a hosszú 
menetelés véget ért. 

A katonáknak kifizették a zsoldot a hadseregben 
eltöltött idejükért. Már nem kellett a hadseregben 
maradniok. Hazamehettek a családjukhoz. 

Volt egy pár ember, aki Californiában maradt. 
De legtöbben a Sziklás-hegység vidékére mentek, 
hogy csatlakozzanak a többi szenthez, akik már 
Council Bluffs-ból oda érkeztek. 
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A pionírok a 
Salt Lake Völgybe 
mennek 
Hatvankettedik fejezet 
(1846. június-1847. július) 

A pionírok még mindig Council Bluffs közelében 
táboroztak. Erős férfiakra lett volna szükségük az 
utazáshoz. De a legtöbb fiatalember a Mormon 
Zászlóaljban volt. így a pionírok elhatározták, 
hogy csak tavasszal indulnak el a Sziklás-hegység 
vidékére. 

Az indiánok megengedték a szenteknek, hogy a folyó 
túlsó partján levő területeket használják. Ott a szentek 
egész kis várost építettek, és elnevezték Winter 
Quartersnek (Téli Táborhely). Házakat építettek és 
utcákat alakítottak ki. Farönkökből építettek házakat és 
barlang lakhelyeket is kialakítottak a domb oldalában. 
A pionírok a határban beültették a földeket is. 

Brigham Young felosztotta a települést 
egyházközségekre. Püspököket választott. 
Nem minden indián volt jó szándékkal a 
pionírok iránt. A pionírok a települést 
védőfallal körülkerítették a bajkeverő 
indiánok távoltartására. 
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Mialatt a szentek Winter Quarters-ben 
tartózkodtak, Brigham Young kinyilatkoztatást 
kapott. Az Úr megmondta, hogyan készüljenek 
fel a szentek az útra. Tudtára adta Brigham 
Youngnak, hogy hogyan szervezzék meg az 
utazást. 

Az Úr azt mondta, hogy az embereket kisebb 
csoportokra kell osztani. Minden csoportnak 
legyen vezetője. Az emberek engedelmeskedjenek 
csoportjuk vezetőjének, segítsék egymást és 
gondoskodjanak a családokról, ahol az anya vagy 
az apa hiányzik. 

T. és SZ. 136:1-8 

Minden csoportnak legyenek saját szekerei és 
saját élelme. Minden csoportban legyenek 
emberek, akik tudnak szekeret javítani, házat 
építeni, terményeket vetni és hidat építeni. 

T. és SZ. 136:7 

Az Úr több más dolgot is mondott, hogy a 
szentek mit tegyenek. Be kell tartaniuk az O 
parancsolatait. Be kell tartaniuk egymásnak tett 
ígéreteiket. Ne mondjanak egymásról rosszat. 
Legyenek becsületesek. Vissza kell szolgáltatni 
a kölcsönkért, vagy talált dolgokat. 

T. és SZ. 136:23-27 
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Az Úr azt akarta, hogy a pionírok örüljenek, énekeljenek, táncoljanak és ne 
féljenek, mert O megsegíti őket. Megmondta nekik, hogy sok nehézségben lesz 
részük. De a bajok által majd megedződnek és jobb emberekké válnak. Áldottak 
lesznek. 

T. és SZ. 136:28-31 

Brigham Young mindenben követte, amit az 
Úr mondott. Csoportokra osztotta az embereket. 
Minden csoportban megvolt minden, ami 
szükséges, hogy települést építsenek a 
hegyekben. 

A szentek konferenciát tartottak. Brigham Young 
kijelölte az első csoportot, hogy útnak induljanak. 
143 férfi, három nő és két gyermek. Másnap 
reggel ez az első csoport elhagyta Winter 
Quarters területét. 
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Mindenkinek megvolt a maga dolga az úton. 
Az asszonyok vigyáztak a gyerekekre, és főztek. 
A férfiaknál fegyver volt, hogy megvédelmezzék 
a csoport tagjait és az állatokat. 

A pionírok egész nap utaztak. Este tábort vertek. 
A szekereket körbe állították. Az emberek és 
állatok a körön belül maradtak. Tábortüzet raktak, 
és megfőzték az eledelüket. 

Aztán táncoltak és énekeltek. Az egyik ének a 
„Fel Szentek, Fel" volt —ettől jobban érezték 
magukat. 

Mikor elérkezett a lefekvés ideje, egy ember 
megszólaltatta a kürtöt. A pionírok imát mondtak 
és lefeküdtek aludni. 
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A pionírok hosszú utat tettek meg a síkságon át. 
Négy hónapig voltak úton. Útközben más 
emberekkel is találkoztak. Ezek között néhány 
prémvadász is volt. Azt mondták Brigham 
Youngnak, hogy ne menjenek a Rocky Mountains 
vidékére. Azt mondták, hogy ott nem nő meg 
semmi termény. 

Más emberek meg azt tanácsolták Brigham 
Youngnak, hogy vigye a szenteket inkább 
Californiába. De Brigham Young azt mondta, 
hogy az Úr megmutatta neki, hová kell a 
szenteket vezetni, és ő az Úrnak fog 
engedelmeskedni. 

Végre a szentek elértek a hegyekhez. Ott nehéz 
volt az előrehaladás. 

Brigham Young megbetegedett. Nem tudott 
gyorsan utazni. Kiválasztott néhány embert, 
akiket előre küldött. Mondta nekik, menjenek a 
Salt Lake Völgybe. Meghagyta nekik, hogy 
kezdjenek hozzá a föld megműveléséhez és 
beültetéséhez. 
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A férfiak sikeresen átvitték a szekereiket a 
hegyvonulaton. Le-ereszkedtek a völgybe. Ott 
letáboroztak egy folyónál. 

Imádkoztak az Úrhoz, és kérték, áldja meg a 
magokat, amit most el fognak ültetni. A férfiak 
elültették a magokat. 

Másnap Brigham Young és a többi pionír megérkezett a völgybe. Mikor Brigham 
Young kitekintett a szekérből, szeme elé tárult a völgy. Tudta, hogy ez az a hely; 
az Úr akarata, hogy a szentek itt telepedjenek le. Brigham Young kijelentette: „Ez 
az a hely. Hajtsunk oda." A szentek lehajtattak a völgybe. 1847. július 24-e volt. 
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A szentek a 
Sziklás-hegység 
vidékén 
Hatvanharmadik fejezet (1847. július) 

A Nagy Salt Lake Völgyben a pionírok 
hozzákezdtek egy város építéséhez. A várost 
elnevezték Salt Lake City-nek. Brigham Young 
kijelölt egy helyet a templom építésére. 

Brigham Young felosztotta a város területét. 
Minden család kapott telket házépítéshez és 
földet művelésre. A pionírok farönkökből 
építették házaikat. Beültették a földet. 
Szorgalmasan dolgoztak. Brigham Young arra 
tanította a szenteket, hogy amire szükségük van 
azért saját maguknak kell megdolgozni. 

Brigham Young öt egyházközségre osztotta a 
várost. Az emberek hozzákezdtek imaházak 
építéséséhez. Folyamatosan érkeztek a völgybe 
pionírok a továbbiakban is. Nemsokára 19 
egyházközség létesült. 
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A pionírok megkezdték az iskolai oktatást. Az 
iskolai oktatást és az imaházi összejöveteleket 
egyazon épületben tartották. Később a vasárnapi 
iskolák is beindultak. 

Brigham Young misszionáriusokat küldött 
külföldre, az óceánon túlra. Volt olyan hely, ahol 
csak kevesen csatlakoztak az Egyházhoz. 

Más helyütt nagyobb számban hittek a misszionáriusoknak, és beléptek az 
Egyházba. Sokan a Nagy Salt Lake Völgyben akartak élni a többi szenttel együtt. 
Atkeltek az óceánon hajóval. 
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Voltak, akik ekhós szekéren szelték át a síkságot. De voltak olyanok is, akiknek 
nem volt pénzük szekérre. Ők kisebb, kétkerekű tolókocsit készítettek. 
Kézikocsinak nevezték ezeket. A pionírok minden holmijukat felrakták a 
kézikocsikra. A kocsikat húzták és tolták a síkságon. Nagyon nehéz munka volt 
így húzni a kocsikat. Volt, aki belebetegedett és meghalt. 

232 



Brigham Young bölcs vezető volt. Más irányba is 
küldött nyugat felé férfiakat és családjaikat. 
Voltak szentek, akik California államban építettek 
kisvárosokat, mások meg Idaho, Arizona és 
Wyoming államban. Voltak, akik nem szívesen 
hagyták el otthonaikat. De engedelmeskedtek 
Brigham Youngnak. 

A szenteknek sok bajuk volt. Nem volt mindig jó 
termés. Árvizek öntötték el szántóföldjeiket. 
Előfordult, hogy az indiánok elrabolták javaikat, 
vagy akár meg is ölték őket. 

Brigham Young arra ösztönözte a szenteket, hogy 
legyenek jók az indiánokhoz. A szentek élelmet 
adtak az indiánoknak. Sok indián barátságos 
viszonyba került a szentekkel. 

A szentek hozzákezdtek templomok építéséhez a 
Nyugaton. 1853-ban kezdték a Salt Lake City 
Templom építését. 40 évig dolgoztak rajta. Mielőtt 
a Salt Lake City Templom elkészült, a szentek 
három másik Templom építését is befejezték. 
Felépítették a St. George, a Logan és a Manti 
Templomot. 
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Jézus Krisztus 
Egyháza 
napjainkban 
Hatvannegyedik fejezet 

Sok-sok év telt el azóta, hogy Fayette városában, 
New York államban megalapították az Egyházat. 
Ezen évek alatt az Egyház nagyméretű fejlődésen 
ment át. 1830-ban hat ember alapította meg az 
Egyházat, míg mások megfigyelőként voltak jelen. 

A misszionáriusok a világ sok országába elmentek, hogy hirdessék az 
evangéliumot. Az emberek meghallgatták a misszionáriusokat, hittek az 
evangéliumban és csatlakoztak az Egyházhoz. 1992-re már több mint nyolc millió 
tagja volt az Egyháznak. A világ minden részén élnek tagok. Más és más 
anyanyelven beszélnek. Sok dologban nagyon különböznek, de minden egyes 
ember boldog, hogy az Egyház tagja lehet. 

236 



1980. április 6-án az Egyház születésének 150. évfordulója volt. Az évfordulón az 
Egyház különösen ünnepélyes konferenciát tartott. Két gyűlés is volt egyidőben. 
Az egyik gyűlés Fayette városában, New York államban volt. Spencer W. Kimball 
próféta személyesen vett részt ezen az ünnepségen, beszélt abban a házban, amit 
mindenben pontosan úgyanúgy építettek fel, mint egykor Peter Whitmer háza 
volt. 

A másik gyűlés a Salt Lake City Tabernákulumban volt. A gyűlésen több ezer 
ember vett részt. Kimball elnök a televízióban beszédet intézett a szentekhez. 
Felszentelte a Peter Whitmer házat is. Minden egyháztag boldog volt, hogy 
láthatta és hallhatta a Prófétát. Az Egyház tagjai áldottak. Legyünk hálásak, hogy 
Jézus Krisztus igaz Egyházának a tagjai vagyunk, és hogy van prófétánk, aki vezet 
bennünket. 
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Szójegyzék 

adoptál: József és Emma adoptáltak (örökbe 
fogadtak ikreket. József és Emma az iker bébiket a 
családjukba fogadták. 

alkohol: A sör és bor alkoholt tartalmaz. Alkoholt 
fogyasztani egészségtelen. 

angyal: Az angyalok Isten segítőtársai. Moroni 
angyal megjelent Joseph Smithnek. 

apostol: Az Apostol elöljáró Jézus Krisztus 
Egyházában. Jézus megmondta Joseph Smithnek, 
hogy 12 Apostolra van szükség. 

becsületes, tisztességes: Azok becsületesek, akik 
nem hazudnak. A becsületes emberek nem 
vesznek el olyan dolgokat, ami nem az övék. 

bizonyságtétel: A bizonyságtétel egy érzés, hogy 
az evangélium igaz. 

böjtölni: Böjtölni, azt jelenti, hogy se nem eszünk, 
se nem iszunk. Az emberek három napig böjtöltek. 
Nem ettek és nem ittak semmit három napig. 

börtön: A férfiakat börtönbe csukták és bezárták 
őket, igy nem tudtak elmenni onnan. 

csatlakozni: Az emberek csatlakoztak az 
Egyházhoz. Az emberek megkeresztelkedtek, és 
igy az Egyház tagjai lettek. 

diakónusok: A fiúk 12 éves korukban diakónusok 
lehetnek. A diakónusok kioszthatják az Ürvacsorát. 

dohány: Vannak, akik dohányoznak vagy dohányt 
rágnak. A dohány használata káros. 

elderek: Az elderek azok a férfiak, akik a 
papsághoz tartoznak. 

elnök: Az elnök a fő vezető. Az Egyház elnöke 
minden egyháztagnak a vezetője. 

elnökség: Az Egyházon belül az elnökség az 
elnököt és két tanácsosát jelenti. 
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endovment: Az endovment az Isten különleges 
ígérete, vagy ajándéka. 

evangélium: Az evangélium az, amire Jézus tanít 
minket, hogy mit kell cselekedni. A szentek 
hisznek Jézus Krisztus evangéliumában. 

felszentelni vagy meghatalmazni: Felszentelni azt 
jelenti, hogy valakinek megadják a papságot. 
Joseph Smith férfiakat szentelt fel, és igy papsági 
hatalmat adott nekik. 

felszentelni: Ha valamit felszentelnek, azt Isten 
munkájára használják. A szentek felszentelik a 
Templomokat. 

feltámadt: Feltámadt, az azt jelenti, hogy a 
szellemünk visszatér a testünkbe, és újra élünk. 
Jézus Krisztus feltámadt. A szelleme visszatért a 
testébe. Mi is fel fogunk támadni. 

fürj: A fürj az egy madár. 

gát, töltés: A gát vagy töltés eltereli a vizet. A 
szentek töltést emeltek a patakban. 

gonosz lélek: A gonosz lélek az egy gonosz 
szellem. A gonosz szellemek Sátánt követik. 

gyógyítani: A gyógyítás azt jelenti, hogy a betegek 
egészségessé válnak. Newell Whitney megáldotta 
Joseph Smithet, aki ezáltal meggyógyult. 

hinni: Hinni azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy 
valami igaz. Sok ember hisz Jézus Krisztus 
evangéliumában. 

hit: Ha van hitünk, hiszünk valami igazságában, és 
aszerint cselekszünk. Hitünk van Jézus 
Krisztusban. Hiszünk benne és engedelmeskedünk 
Neki. 

igazság: Jézus az igazságot tanítja az embereknek. 
Jézus igazságai helyes dolgokra tanítják az 
embereket. 

ima, imádság: A pionírok imát mondtak, mielőlt 
este lefeküdtek. 

imádkozni: Imádkozni azt jelenti, hogy a Mennyei 
Atyával beszélgetünk. Joseph Smith Istenhez 
imádkozott, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon. 

imádni: Ha valaki szeret és engedelmeskedik az az 
imádat. A Sátán azt akarta, hogy Mózes imádja őt. 
Sátán azt akarta, hogy Mózes szeresse ék 
engedelmeskedjen neki. 

kapitány: A kapitány egy katonatiszt. Allen 
kapitány a katonák vezetője volt. 

keresztelőmedence: Az embereket 
keresztelőmedencében keresztelik meg. Az 
imaházakban és a Templomokban vannak a 
keresztelőmedencék. 
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keresztre feszít: A keresztre feszítés azt jelenti, 
hogy valakit úgy ölnek meg, hogy keresztre 
kötözik vagy szögezik. 

kiközösíteni: Ha egyháztagok gonosz dolgokat 
cselekednek kiközösítik őket. Ez azt jelenti, hogy 
nem tartoznak többé az Egyház tagjai közé. 

kísérteni, csábítani: A Sátán és az ő gonosz 
szellemei igyekeznek az embereket megkísérteni. 
Vagyis, rosszra csábítani. 

konferencia: A konferencia az egy gyűlés, ahová 
sok embert hívnak össze. Az Egyház tagjai 
konferenciákon vesznek részt. 

kormányzó: A kormányzó az egy állam vezetője. 

látomás: A látomás olyan látvány, ami Istentől 
származik. Joseph Smith a Mennyei Atyát és Jézus 
Krisztust látta a látomásban. 

megbánni: Ha valami rosszat cselekszünk 
bűnbánatot kell tartani. Mikor megbánunk valamit, 
az azt jelenti, hogy sajnáljuk, hogy megtettük és 
meg akarunk változni, hogy máskor ne kövessük 
el azt a rosszat. 

megkeresztelkedni: Mikor az Egyházhoz 
csatlakozunk megkeresztelkedünk. A 
kereszteléskor a víz alá merítik és utána kiemelik 
az embert. 

misszionárius vagy hittérítő: A misszionárius vagy 
hittérítő olyan személy, akit missziós szolgálatra, 
hívnak el. 

missziós szolgálat: Az apostolok missziós 
szolgálatra mentek. Sok helyre elutaztak, hogy az 
embereket Jézus Krisztus evangéliumára tanítsák. 

örökbefogadni: Joseph és Emma örökbefogadtak 
ikercsecsemőket. Az iker gyermekek Joseph és 
Emma családjának állandó tagjai lettek. 

ősök: Az ősök családunk olyan tagjai, akik 
valamikor előttünk korábban éltek a földön. 

papok: A papok olyan férfiemberek, akik a papi 
hatalom birtokosai. A papok férfiak, akik az 
Egyház szolgálatában állnak. 

papság: A papság az Isten hatalma. 

parancsolatok: A parancsolatok Isten által adott 
szabályok. A jó emberek betartják Isten 
parancsolatait. 

pátriárka: A pátriárka az a személy, akinek 
hatalma van, hogy különleges áldásokat adjon az 
embereknek. Joseph Smith apja is pátriárka volt. 
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prédikál: Joseph Smith prédikált az embereknek. 
Joseph Smith beszélt az embereknek, és 
megismertette velük az evangéliumot. 

prémvadász: A prémvadász vadonélő állatokat 
fog, és az állatok szőrét eladja. 

próféták: A próféta megmondja az embereknek 
mindazt, amit Isten akar, hogy tudjanak. Joseph 
Smith próféta volt. 

püspök: Az Egyházban a püspök elöljáró ember. 
Az egyházközség vezetője a püspök. 

szellem: A szellemeknek nincs hús és vér testük. 

szent írások: A Szentírások azok a könyvek, 
amelyek Istenről tanítanak. A „Biblia", a „Mormon 
könyve", a „Tanok és Szövetségek" és az 
„Igazgyöngyök" az Egyház szent írásai. 

szent: Valami akkor szent, ha isteni eredetű. A 
Templom szent épület. 

szentek: A szentek Jézus Krisztus Egyházának a 
tagjai. 

Szombat: A Szombat az a nap, amikor elmegyünk 
az imaházba és egész nap Istennel foglalkozunk. A 
Szombat ar Úr napja. 

szövetség: A szövetség az egy ígéret. Szövetséget 
kötünk az Istennel, mikor valami megtételére 
ígéretet teszünk. 

szurok: A szurok fekete, ragadós anyag. 

tagok: A tagok olyan emberek, akik meg vannak 
keresztelve, és az Egyházhoz tartoznak. A szentek 
az Egyház tagjai. 

tanácsosok: A tanácsosok segítenek a vezetőnek. 
Az Egyház vezetőjének két tanácsos segít. 

tanítvány: Tanítványnak azokat nevezzük, akik 
Jézust követik, és olyanná akarnak válni mint Ő. 

tanúk: A tanúk látták az aranylemezeket. Ők 
voltak a tanúk, hogy az aranylemezek valódiak. 

Templom: A Templom Isten háza. 

Tizedfizetés: A tizedfizetés azt jelenti: 
összjövedelmünk egytizedét Istennek adjuk. 
Mindent Istentől kaptunk és kapunk, ebből 1/10 
részt adunk vissza. 

Úrvacsora: Az Úrvacsorát azért vesszük 
magunkhoz, hogy Jézus Krisztusra emlékezzünk. 
A kenyeret és a vizet azért vesszük magunkhoz, 
hogy Jézusra gondoljunk. 

241 



242 



Helyismeret 

Adam-ondi-Ahman: Adam-ondi-Ahman Missouri 
államban van. A régmúlt időben Isten ott látogatta 
meg Ádámot. 

Amerika: Amerika egy födrész, ahol a Mormon 
Könyvében szereplő népek éltek valaha. 

Arizona: Arizona az Egyesült Államok nyugati 
részén fekvő állam. Brigham Young oda küldött 
szenteket hogy városokat építsenek. 

California: California az Egyesült Államok nyugati 
részén fekvő állam. Brigham Young oda is küldött 
embereket városokat építeni. 

Carthage: Carthage egy kisváros Illinois államban. 
Joseph és Hyrum Smith a Carthage-i börtönben 
raboskodtak, mikor megölték őket. 

Celesztiális Királyság: A celesztiális királyság a 
mennyben az a hely, ahol a Mennyei Atya és Jézus 
él. Az igaz szentek a feltámadás után ott fognak 
élni. 

Colorado: Colorado egy állam az Egyesült Államok 
nyugati részén. 

Council Bluffs: Council Bluffs egy síkföldi kisváros 
az Egyesült Államokban. 

Csendes-óceán: A Csendes-óceán az Egyesült 
Államok nyugati partján van. A Mormon Zászlóalj 
a Csendes-oceánhoz menetelt. 

Cumorah Domb: A Cumorah Domb nem messze 
volt Joseph Smith otthonától New York államban. 

Egyesült Államok: Az Egyesült Államok 
Észak-Amerikában van. Áz Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az Egyesült 
Államokban alakult meg. 

Egyiptom: Egyiptom az az ország, ahol Ábrahám 
és Mózes élt valaha. 

Far West: Far West egy kisváros Missouri 
államban. Egy ideig a szentek Far West-ben éltek. 

Fayette: Fayette egy kisváros New York államban, 
loseph Smith Fayette-ben alapította meg az 
Egyházat. 

Föld: A Föld az a hely, ahol élünk. Jézus Krisztus 
teremtette a földet. 

Gecsemáné Kertje: A Gecsemáné kertje Jeruzsálem 
közelében van. Jézus vért izzadott, szenvedett 
értünk a Gecsemáné kertben. 

Great Salt Lake Völgy: A Great Salt Lake Völgy az 
Egyesült Államok nyugati részén van. 

Harmony: Egy város Pennsylvánia államban, ahol 
Joseph Smith lakott egy ideig. 

Haun 's Mill: Haun's Mill egy város volt Missouri 
államban. A csőcselék sok szentet megölt Haun's 
Mill városában. 

Idaho: Idaho állam az Egyesült Államok nyugati 
részén van. Brigham Young Idahoba küldött 
szenteket, hogy ott városokat építsenek. 

Illinois: Illinois az Egyesült Államok egyik állama. 
Nauvoo és Carthage városok Illinois államban 
vannak. 

Independence: Independence városa Jackson 
County-ban, Missouri államban van. Jézus azt 
mondotta, hogy Sion Independence közelében fog 
felépülni. 

Izrael: Izrael a zsidók országa, sok zsidó él ott. 

Jackson County: Jackson County, Missouri 
államban van. A csőcselék zaklatásai miatt a 
szentek elhagyták Jackson County-t. 

Jeruzsálem: Jeruzsálem egy város Izraelben. Jézus 
Jeruzsálembe fog menni, mikor ismét eljön a földre. 

Kirtland: Kirtland egy város Ohio államban. A 
szentek Templomot építettek Kirtlandban. 

Liberty: Liberty egy kisváros Missouri államban. 
Joseph Smith Liberty város börtönében 
raboskodott. 
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Mississippi folyó: A Mississippi folyó Nauvoo 
város közelében folyik. A szentek átkeltek a 
Mississippi folyón, mikor elhagyták Nauvoo 
városát. 

Missouri: Missouri egy állam az Egyesült 
Államokban. Independence egy város Missouri 
államban. 

Nauvoo: Nauvoo egy város Illinois államban. A 
szentek Nauvoo-ban éltek, és Templomot építettek 
ott. 

New York: New York egy állam az Egyesütt 
Államokban. A Cumorah domb New York 
államban van. Fayette város is New York államban 
van. 

Ohio: Ohio egy állam az Egyesült Államokban. 
Kirtland egy kisváros Ohio államban. 

Palesztina: Palesztina az a föld, ahol az izraeliták 
éltek. 

Palmyra: Palmyra egy kisváros New York 
államban, ahol Joseph Smith gyermekkorát 
töltötte. 

Pennsylvánia: Pennsylvánia az Egyesült Államok 
egyik állama. Emma Smith családja Pennsylvánia 
államban lakott. 

Pueblo: Pueblo egy város Colorado államban. A 
Mormon Zászlóalj tagjai Pueblo városában hagyták 
hátra családjaikat. 

Quincy: Quincy egy kisváros Illinois államban. 

Salt Lake City: A pionírok építették Salt Lake 
City-t. A város a Great Salt Lake Völgyben van. 

Sion: Sion egy város volt, amelyet Enok épített. 
Egyszer majd lesz egy másik város, amelynek neve 
Sion lesz, Jackson County-ban, Missouri államban. 

Sziklás Hegység vidéke: A Sziklás Hegység 
vidéke az Egyesült Államok nyugati részén van. A 
pionírok a Sziklás Hegység vidékén keresztül 
jutottak el a Great Salt Lake Völgybe. 

Telesztiális Királyság a Mennyben: Azok az 
emberek, akik nem voltak jók földi életükben, 
miután feltámadnak, a telesztiális királyságban 
fognak élni. 

Terresztiális Királyság a Mennyben: Azok az 
emberek, akik földi életükben jók voltak, de nem 
tartották be Isten parancsolatait mindenben, a 
feltámadás után, a terresztiális királyságban fognak 
élni. 

Utah: Utah az Egyesült Államok egyik állama. Salt 
Lake City, Utah államban van. 

Vermont: Vermont az Egyesült Államok egyik 
állama. Joseph Smith Vermont államban született. 

Winter Quarters: Winter Quarters egy síkföldi 
település volt az Egyesült Államokban. 

Wyoming: Wyoming állam az Egyesült Államok 
nyugati részén van. Brigham Young szenteket 
küldött, hogy építsenek kisvárosokat Wyoming 
államban. 
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Névjegyzék 

Ábrahám: Ábrahám próféta volt, aki régen élt. 
Ábrahám története az Otestamentumban és az 
„Igazgyöngy" ben olvasható. 

Allen Kapitány: Allen kapitány az Egyesült 
Államok hadseregének kapitánya volt. O sorozta 
be a szenteket a Mormon Zászóaljba. 

Allen Testvér: Allen testvért Missouri államban a 
gonosz emberek szurokkal kenték be és tollpihébe 
hempergették meg. 

Bennett, John C : John C. Bennett Nauvoo 
polgármestere volt. Nem szerette Joseph Smithet. 

Boggs Kormányzó: Boggs kormányzó Missouri 
állam kormányzója volt. Nem akart segíteni a 
szenteknek. 

Copley, Leman: Leman Copley egyháztag volt 
Kirtland városában, Ohio államban, aki nem akarta 
megosztani földjét a többi egyháztaggal. 

Cowdery, Oliver: Oliver Cowdery segített Joseph 
Smithnek az aranylemezek fordításakor. Sokat 
dolgozott Jézus Krisztus Egyházának érdekében. 

Éliás: Különleges papi hatalmat adott Joseph 
Smithnek és Oliver Cowdery-nek a Kirtland 
Templomban. 

Énok: Énok próféta volt, aki régen élt. O építette 
Sion városát. Énok története az „Igazgyöngy"-ben 
olvasható. 

Harris, Martin: Martin Harris segített Joseph 
Smithnek az aranylemezek fordításában. Mormon 
könyvének néhány lapja az ő hibája miatt veszett 
el. 

Hyde, Orson: Orson Hyde Apostol volt. O 
szentelte fel Palesztinát Ábrahám gyermekei 
részére, hogy ott lakozzanak majd. 

Illés: Régen-élt próféta volt, aki különleges papi 
hatalmat adott Joseph Smithnek és Oliver 
Cowdery-nek a Kirtland Templomban. 

Indiánok: Az Egyesült Államok minden részén 
éltek indiánok. Az indiánokat lámánitáknak is 
nevezik. 

Isten: A Mennyei Atya, Jézus Krisztus és a 
Szentlélek mindegyike Isten. Mind a három nagy 
hatalommal rendelkezik. 

Izraeliták: Az izraeliták Palesztíniában élő ősi nép. 

Jakab: Jakab, Jézus Tizenkét Apostolának egyike 
volt. Péter, Jakab és János adta a Melkisedeki 
papságot Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek. 

János: János, Jézus Tizenkét Apostolának egyike 
volt. Péter, Jakab és János adta a Melkisedeki 
papságot Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek. 

Jézus Krisztus: Jézus Krisztus a Megváltónk. O a 
Mennyei Atya Fia. Jézust „Ur"-nak is szoktuk 
nevezni. 

Keresztelő János: Keresztelő János Jézus idejében 
élt a földön. Keresztelő János adta az Ároni 
papságot Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek. 

Kimball, Heber C.: Heber C. Kimball Apostol volt. 
Angliában végzett missziós munkát. 

Kimball, Spencer W.: Spencer W. Kimball Apostol 
és próféta az Egyház 12. elnöke volt. 

Knight, Newel: beteg lett, mikor a Sátán meg 
akarta akadályozni, hogy imádkozzon. Joseph 
Smith meggyógyította Newel Knight testvért. 

Lámániták: Mormon Könyvében az indiánok 
lámániták néven szerepelnek. 

Melkizedek: Melkizedek próféta volt, aki régen 
élt. Papi hatalommal bírt. 

Mennyei Atya: A Mennyei Atya szellemtestünk 
apja. Á Mennyei Atyához imádkozunk. Mennyei 
Atyánkat sokszor Istennek szólítjuk. 

Mormonok: Az Egyház tagjait mormonoknak is 
nevezik, mert hisznek Mormon Könyvében. 

Moróni: Moróni próféta volt. Amerikában élt 
nagyon régen. O ásta el az aranylemezeket a 
Cumorah dombon. 

Mózes: Mózes próféta volt, aki régen élt. O 
vezette ki az izraelitákat Egyiptomból. A Kirtlandi 
Templomban ő adott különleges papi hatalmat 
Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nek. 

Mr. Chandler: Mr. Chandler adta el az ősi 
papír-tekercseket a kirtlandi szenteknek. A 
tekercseken Ábrahám élete volt leírva. 

Mr. Hale: Mr. Hale Emma Smith apja volt. 
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Noé: Noé próféta volt a régi időkben, papi 
hatalommal bírt. 

Page, Hiram: Hiram Page azt állította, hogy egy 
olyan kő van a birtokában, amely által 
kinyilatkoztatásokat kap az Egyház részére. 

Partridge, Edward: Edward Partridge az Egyház 
első püspöke volt. 

Péter: Péter Jézus Tizenkét Apostolának egyike 
volt. Péter, Jakab és János adta a Melkisedeki 
papságot Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek. 

Phelps, William W.: William W. Phelps iskolák 
létesítését kezdte meg Missouri állam Jackson 
megyéjében. 

Pionírok: A pionírok azok a szentek, akik a 
síkföldön át a Sziklás Hegység vidékére mentek. 

Pratt, Parley P.: Parley P. Pratt, a lámániták között 
végzett hittérítő munkát. 

Richards, Willard: Willard Richards, Joseph Smith 
barátja volt. Vele együtt volt fogoly a Carthage 
városi börtönben. 

Rigdon, Sidney: Sidney Rigdon, Joseph Smith 
egyik tanácsosa volt. 

Sátán: A Sátán az ördög. A Sátán meg akarja 
akadályozni a Mennyei Atya munkáját a Földön. 
Jézus Krisztus Egyházának ellensége. 

Smith, Hyrum: Hyrum Smith, Joseph Smith bátyja 
volt. Joseph fel együtt volt fogoly, mikor 
mindkettőjüket megölték. 

Smith, Emma: Emma Smith, Joseph Smith felesége 
volt. O volt a Női Segélyegylet első vezetője. 
Enekeskönyvet állított össze az Egyház részére. 

Smith, Joseph: Joseph Smith volt az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának első 
prófétája és elnöke. A „Tanok és Szövetségek" 
című könyvben összegyűjtött kinyilatkoztatásokat 
Jézus adta Joseph Smithnek. Joseph Smithet a 
Carthage városi börtönben megölték. 

Smith, Joseph az Idősebb: Idősebb Joseph Smith, 
Joseph Smith apja volt. 

Smith, Samuel: Samuel Smith, Joseph Smith öccse 
volt. O volt az Egyház első misszionáriusa. 

Smith, Lucy: Lucy Smith, Joseph Smith anyja volt. 

Smith, Alvin: Alvin Smith, Joseph Smith idősebb 
bátyja volt. Fiatal korában meghalt. Egyik 
látomásában Joseph látta Alvint a celesztiális 
királyságban. 

Snow, Eliza R.: Eliza R. Snow az első Női 
Segélyegylet tagja volt. 

Szentlélek: A Szentléleknek szellemteste van. O 
segít a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak. 
Hatalmában áll különleges adományokat adni a 
szenteknek. A Szentlélek segít bennünket, hogy 
tudjuk mi a helyes. 

Taylor, John: John Taylor, Joseph Smith barátja 
volt. Együtt volt fogságban a Prófétával a Carthage 
városi börtönben. Később ő lett az Egyház egyik 
elnöke. 

Úr: Jézus Krisztust néha Úrnak is nevezzük. 

Vilate Kimball Nővér: Kimball nővér Heber C. 
Kimball felesége volt. Szintén tagja az első Női 
Segélyegyletnek. 

Whitmer, Peter: Peter Whitmer az egyik alapító 
tag volt mikor 1830-ban, április 6-án, 
megalapították az Egyházat. 

Whitmer, David: David Whitmer volt az egyik 
tanú, aki tanúsította, hogy látta az aranylemezeket. 
Mikor 1830. április 6-án megalapították az 
Egyházat, ő jelen volt, mint alapító tag. 

Whitney, Newell: Newell Whitney volt az Egyház 
második püspöke. 

Williams, Frederick G.: Frederick G. Williams volt 
Joseph Smith egyik tanácsosa. 

Young, Phineas: Phineas Young Brigham Young 
testvére volt. 

Young, Brigham: Brigham Young a Tizenkét 
Apostol egyike volt. O volt a pionírok vezetője. 
Joseph Smith után ő lett az Egyház prófétája és 
elnöke. 
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Helyszínek az Egyház történetéből 
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1 A Szent Liget 
2 A Cumorah domb 
3 A Susquehanna folyó 

(fényképezte: Jed A. Clark) 
4 A Kirtlandi Templom 
5 „Megérkezés Nauvoo-ba" 

C. C. A. Christensen munkája 
(A Brigham Young Egyetem 
Képzművészeti Múzeumának 
gyűjteményéből) 

6 Egy ház Nauvoo-ban 
7 Nauvoo-ban (fényképezte: 

Jed A. Clark) 
8 Brigham Young otthona 

(Nauvoo) 
9 Orson Hyde otthona Nauvoo-ban 

(féryképezte: Jed. A. Clark) 
10 Carthage város börtöne, 

Carthage, Illinois állam 
11 A Salt Lake Templom és az 

Egyház központi épülete 
Salt Lake City-ben. 
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