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Joseph Smith: Isten egyik prófétája

Amikor Joseph Smith 14 éves volt, tudni
akarta, hogy melyik egyházhoz csatlakoz-

zon, ezért Œszinte imában megkérdezte Istent.
Válaszként az imájára Isten, az Atya, és Fia,
Jézus Krisztus megjelentek Joseph-nek, és azt
mondták neki, hogy Jézus Krisztus igaz egyháza
nincs a földön, és hogy Œt választották ki annak
visszaállítására.

Attól a naptól fogva Joseph Isten szolgálatában
munkálkodott, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza megalapításán fáradozva, és hogy
felépítse Isten királyságát a földön az utolsó napok-
ban. Az egyház hithı tagjai tanúságot tesznek
arról, hogy Jézus Krisztus a világ Szabadítója és
Megváltója. Ma Jézus vezeti az egyházát kinyilat-
koztatások által, melyeket a földön élŒ prófétának

ad. Joseph Smith egy ilyen próféta volt. Bár Joseph
sok dolgot véghezvitt életében, a legfontosabb azon-
ban az elkötelezettsége volt, hogy Jézus Krisztus
tanítványa és tanúja legyen. Ezt írta: „Most pedig,
a sok tanúbizonyság után, amit Œróla tettek, íme
az utolsó, a mi tanúbizonyságunk az, hogy Œ él!”
(Tanok és szövetségek 76:22)

Azok, akikhez eljut a próféta tanúbizonysága,
a Szentlélek ereje által tudni fognak a munka
igazságáról, melyre Œt elhívták. Megismerhetik
azt a békességet és boldogságot is, melyek a
Szabadító, Jézus Krisztus által jönnek, akinek
Joseph Smith hódolt, és akit szolgált.

Melyik egyháznak van igaza?
Joseph Smith 1805-ben, Vermont állam Sharon
városában született. Abban az idŒben, amikor ez
a beszámoló elkezdŒdik, 14 éves volt, New York
államban élt a családjával, és komolyan fontol-
gatta, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon. Most
tehát Joseph élménye következik, ahogy saját
szavaival feljegyezte.

A nagy nyugtalanság ezen idŒszakában az
elmémet komoly mérlegelés és nagy szo-

rongás járta át... Gyakran mondogattam ma-
gamnak: Mit kell tennem? E sok felekezet közül
vajon melyiknek van igaza? Vagy talán mind-
annyian tévednek? Ha bármelyiküknek igaza
van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg?

Mialatt a vallásos pártok vitatkozásai által
okozott nagy feszültség miatt magamban így
küszködtem, egy napon Jakab apostol levele
elsŒ fejezetének ötödik versét olvastam, amely
így szólt: „Ha pedig valakinek közületek nin-
csen bölcsessége, kérje IstentŒl, aki mindenki-
nek készségesen és szemrehányás nélkül adja,
és megadatik néki.”

Soha egyetlen szentírásrész sem szólt na-
gyobb erŒvel az ember szívéhez, mint akkor
ez az enyémhez. Úgy tınt, nagy erŒvel hatolt
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szívem minden érzésébe. Újra meg újra átgon-
doltam, tudva, hogy ha valakinek segítségre van
szüksége IstentŒl, hát az én vagyok; mert hogy
miként cselekedjek, nem tudtam, és hacsak nem
tudok a meglévŒ tudásomnál többre szert tenni,
soha meg sem tudnám; mert a különbözŒ szek-
ták vallási tanítói ugyanazon szentírásrészt
olyannyira eltérŒen értelmezték, hogy a kérdés-
nek a Biblia alapján történŒ megválaszolásába
vetett minden bizalmat megsemmisítettek.

Végül arra a megállapításra jutottam, hogy
vagy sötétségben és zavarban kell maradnom,
vagy pedig úgy kell tennem, amint Jakab
utasít, vagyis IstentŒl kérni. Végül arra az
elhatározásra jutottam, hogy „IstentŒl kérek”,
gondolván, hogy ha bölcsességet ad azoknak,
akiknek nincs, és szabadon, szemrehányás
nélkül ad, megpróbálhatom.

Joseph Smith elsŒ látomása

Ezen elhatározásommal összhangban,
hogy IstentŒl kérjek bölcsességet, félrevo-

nultam az erdŒbe, hogy a próbát megtegyem.
Egy csodálatos, tiszta nap reggelén volt ez,

ezernyolcszázhúsz koratavaszán. Ez volt az
elsŒ alkalom az életemben, hogy ilyen próbát
tettem, mert minden aggodalmam közepette
addig még soha nem próbáltam hangosan
imádkozni.

Miután félrevonultam arra a helyre, melyre
korábban menni szándékoztam, amikor körbe-
néztem magam körül és magamat egyedül

találtam, letérdeltem,
és elkezdtem Isten elŒtt
feltárni szívem vágyait.
Épp csak elkezdtem,
amikor nyomban megra-
gadott valamilyen hata-
lom, mely teljesen erŒt
vett rajtam, és olyan
megdöbbentŒ hatással
volt rám, hogy nyelvem
megbénult, és nem tud-

tam beszélni. Sırı sötétség gyılt körém, és
egy ideig úgy tınt számomra, mintha azon-
nali pusztulásra lettem volna ítélve.

Azonban összeszedtem minden erŒmet,
hogy Istent szólítsam, hogy szabadítson ki
engem ennek az ellenségnek a hatalmából,
amely engem megragadott. Abban a pillanat-
ban kész voltam kétségbe esni és magamat a
pusztulásnak átadni — nem egy képzeletbeli
pusztulásnak, hanem a láthatatlan világból
valamely tényleges lény hatalmának, akinek
olyan bámulatos hatalma volt, amilyet soha
semmilyen lényben addig nem éreztem. A
nagy ijedtségnek ebben a pillanatában egy
fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett,
a napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan
ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam.

Amint megjelent, észrevettem, hogy
megszabadultam az ellenségtŒl, mely

fogva tartott. Amikor a fény megpihent raj-
tam, két emberi alakot láttam felettem a leve-
gŒben állni, akiknek ragyogása és dicsŒsége
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leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt,
engem a nevemen szólítva, és ezt mondta
a másikra mutatva: „Ez az én Szeretett Fiam.
Ãt hallgasd!”

Azzal, hogy az Úrhoz forduljak a kérésemmel,
az volt a célom, hogy megtudjam, az

összes szekta közül melyiknek van igaza,
hogy tudhassam, melyikhez csatlakozzak.
Amint tehát magamhoz tértem és beszélni
tudtam, megkérdeztem azokat, akik felettem
a fényességben álltak, hogy mindezen szekták
közül melyiknek van igaza – mert akkor még
nem tudtam, hogy mindegyik eltévelyedett –,
és melyikhez csatlakozzam.

Azt a választ kaptam, hogy egyikhez sem
szabad csatlakoznom, mert mind tévednek;
és a hozzám beszélŒ emberi alak azt mondta,
hogy minden hitvallásuk utálatos volt az Œ
szemében; hogy azok a hívŒk mind romlottak
voltak; hogy: „ajkaikkal közelgetnek hozzám,
de szívük távol van tŒlem, az emberek paran-
csolatait pedig tanokként tanítják, kiknél
megvan a kegyességnek látszata, ám annak
erejét megtagadják.”

Ismét megtiltotta nekem, hogy bármelyi-
kükhöz is csatlakozzak; és sok más dolgot is
mondott nekem, melyeket most nem tudok
leírni. Amikor ismét magamhoz tértem, ha-
nyatt fekve találtam magam, az ég felé tekint-
ve. Amikor a fény eltınt, nem volt erŒm; de
miután hamar rendbe jöttem valamennyire,
hazamentem.

Üldöztetés
Joseph engedelmeskedett Istennek, és nem csatla-
kozott egyetlen létezŒ egyházhoz sem. Amint
elmondta az embereknek, hogy mit látott és
hallott, ellenkezést és üldöztetést tapasztalt.

Hamarosan úgy találtam, ... a történetem
elmondása elég nagy elŒítéletet váltott

ki ellenem a vallás hitvallói között. És ez volt
a nagy üldöztetés oka, amely tovább növeke-
dett. Egy alacsony származású fiú voltam,
csak tizennégy-tizenöt évesen. Az életkörül-
ményeim olyanok voltak, hogy lényegtelen
fiú voltam a világban. Ennek ellenére magas
rangú emberek eléggé odafigyeltek, hogy
felkavarják ellenem a köztudatot, és keserı
üldöztetést teremtsenek; és ez általános volt
az összes szekta között – mind egyesültek,
hogy engem üldözzenek.

Ez akkor komoly mérlegelésre késztetett
engem, és azóta is gyakran, hogy mennyire
furcsa volt az, hogy egy alacsony származású,
tizennégy évesnél kicsit idŒsebb fiút, és olyat
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is, aki arra kényszerült, hogy szıkös megélhe-
tését napi munkájával teremtse elŒ, eléggé
fontos személynek tartsanak ahhoz, hogy
magára vonja az azidŒtájt legnépszerıbb szek-
ták fontos embereinek figyelmét. Ezt pedig
oly módon, hogy a legkeserıbb üldözés és
becsmérlés szellemét váltotta ki belŒlük. De
akár furcsa, akár nem, így történt, és számom-
ra gyakran ez jelentette a nagy bánat okát.

Az azonban mindazonáltal tény volt, hogy
látomást láttam. Azóta úgy gondolom, hogy
Pálhoz nagyon hasonlóan éreztem magam,
amikor megvédte magát Agrippa király elŒtt,
és elŒadta beszámolóját a látomásáról, amikor
egy fényt látott és egy hangot hallott; és mé-
gis kevesen voltak, akik hittek neki; egyesek
azt mondták, hogy becstelen volt, mások azt,
hogy Œrült; gúnyt ıztek belŒle, és becsmérel-
ték. Azonban mindez nem rombolta le láto-
mása valóságát. Látomást látott, tudta, hogy
látta, és a földön semmilyen üldöztetés nem
tudta ezt megváltoztatni; és bár a halálba ül-
dözték, mégis tudta, és utolsó leheletéig tudta,
hogy egy fényt is látott és egy hangot is hal-
lott, mely hozzá szólt, és a világon semmi
nem tudta volna arra kényszeríteni, hogy
mást gondoljon vagy higgyen.

Ez történt velem is, én is valóban láttam a
fényt, és a fény közepén a két alakot, akik

valóban beszéltek hozzám; és annak ellenére,
hogy gyılöltek és üldöztek, amiért azt mond-
tam, hogy látomásom volt, azért mégis igaz
volt; és miközben így üldöztek és becsmérel-
tek és igaztalanul mindenféle rosszat mondtak
rám, amiért ezt állítottam, magamban azt
kérdeztem: Miért üldöznek, mert az igazat
mondom? Tényleg láttam egy látomást; és
ki vagyok én, hogy ellenálljak Istennek, vagy
miért akarja a világ, hogy megtagadjam azt,
amit tényleg láttam? Mert látomást láttam;
tudtam ezt, és tudtam, hogy Isten is tudta,

és nem tudtam és nem is mertem megtagadni;
legalább is tudtam, hogy azzal megsérteném
Istent, és bınösnek találtatnék.

Most már megelégedett az elmém azzal, már
ami a vallásos világot illeti – hogy nem felada-
tom az, hogy bármelyikhez is csatlakozzak,

hanem hogy a további
utasításig maradjak a
jelenlegi helyzetemben.
Jakab bizonyságát igaz-
nak találtam – miszerint
egy ember, akinek nin-
csen bölcsessége, kérhet
IstentŒl, és megkapja
szemrehányás nélkül.

Életem rendszeres
teendŒit tovább végez-
tem, ezernyolcszázhu-

szonhárom szeptember huszonegyedikéig,
mindvégig ádáz üldöztetést szenvedve min-
denféle osztályokhoz tartozó emberektŒl, val-
lásosaktól és nem vallásosaktól, mert továbbra
is megerŒsítettem, hogy látomást láttam.

Az ezernyolcszázhuszonharmadik esztendŒ
és a látomásom ideje között eltelt idŒ alatt,
nem volt szabad csatlakoznom a kor egyik
vallásos szektájához sem. Nagyon fiatal
voltam. És azok üldöztek, akiknek a barátaim-
nak kellett volna lenni, és akiknek kedvesen
kellett volna velem bánni. Ha azt feltételezték
rólam, hogy félrevezettek, megfelelŒ és szere-
tetteljes módon meg kellett volna próbálniuk
a helyes útra téríteni. Ezért mindenféle kísér-
téseknek lettem kitéve. A társadalom különbö-
zŒ rétegeivel kapcsolatba kerülve rendszeresen
sok buta hibába estem, és a fiatalság gyengesé-
gének adtam jelét, valamint az emberi termé-
szet tökéletlenségeinek. Ezek, sajnálattal
mondom, különféle kísértésekbe vezettek
engem, melyek Isten szemében sértŒek voltak.
Ezen vallomás megtétele után senkinek nem
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kell azt feltételezni, hogy bármilyen nagy
vagy gonosz bınt követtem volna el. Az
ilyen bınök elkövetésére való hajlam soha
nem volt jellemem része.

Moróni látogatása
Amikor Joseph nem volt hajlandó megtagadni,
hogy látta Istent, az üldöztetés folytatódott.
1823. szeptember 21-én, miután nyugodni
tért, Joseph azért imádkozott, hogy megtudja,
Isten miként tekint rá. Moróni angyal jelent
meg neki.

A fent említett szeptember huszonegyedike
estéjén, miután éjjeli nyugovóra tér-

tem, imádkozni és könyörögni kezdtem a
Mindenható Istenhez minden bınöm és bo-
lond tettem bocsánatáért, és kinyilvánításért
számomra, hogy megtudhassam, milyen álla-
potban állok és megbecsülésnek vagyok része-
se Isten elŒtt; mert teljesen biztos voltam egy

isteni kinyilatkoztatás elnyerésében, amint
korábban már részem volt egyben.

Miközben így Istenhez fohászkodtam, egy
fényt vettem észre, amint megjelent a szo-
bámban. Egyre erŒsödött, mígnem a szoba
fényesebb lett, mint délben. EgybŒl egy
emberi alak jelent meg az ágyam mellett,
aki a levegŒben állt, mert a lába nem érintet-
te a padlót.

Ragyogó fehérségı laza köntös volt rajta.
Olyan fehérség volt, ami minden földit felül-
múlt, amit valaha is láttam; és azt sem hi-
szem, hogy bármilyen földi dolgot annyira
szerfelett fehérnek és ragyogónak lehetne fel-
tıntetni. Kezei meztelenek voltak, és karjai is;
valamivel a csuklója felettig; és a lábfejei is
így voltak meztelenek, akárcsak lábai, valami-
vel a bokája felettig. A feje és nyaka szintén
fedetlen volt. Észrevettem, hogy nincs rajta
más öltözék, csak ez a köntös, mivel nyitva
volt, és láthattam a mellkasát.

Nemcsak köntöse volt rendkívül fehér, ha-
nem egész személye is leírhatatlanul dicsŒséges
volt, arca pedig valósággal olyan, mint a vil-
lámlás. A szoba rendkívül világos volt, de nem
olyan fényes, mint közvetlenül a személye kö-
rül. Amikor elŒször ránéztem, megijedtem; de
a félelem hamarosan eltávozott tŒlem.

Nevemen szólított, és azt mondta nekem,
hogy Œ egy hírnök, akit Isten színe elŒl küld-
tek hozzám, és hogy a neve Moróni; hogy
Istennek munkája van számomra; és hogy
nevemnek jó és rossz híre lesz minden nem-
zet, nemzetség és nyelv között, vagyis, hogy
mind jót, mind rosszat is fognak róla beszélni
a népek között.

Azt mondta, el van rejtve egy aranylemezekre
írott könyv, amely e földrész elŒzŒ lakói-

ról ad beszámolót, valamint a forrásról, ahon-
nan erednek. Azt is mondta, hogy magában
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foglalja az örökkévaló evangélium teljességét,
úgy, ahogy azt a Szabadító az Œslakóknak kije-
lentette.

És azt is, hogy két, ezüstívbe foglalt kŒ – és
ez a mellvérthez erŒsített két kŒ az, melyek az
Urimot és Tummimot képezik — is el van rejt-
ve a lemezekkel együtt; és azok, akik az Œsi,
vagyis az elŒzŒ idŒkben ezeket a köveket bír-
ták és használták, „látnokok” voltak; és hogy
Isten készítette azokat, a könyv lefordításának
céljából.

Miután ezeket elmondta nekem, tovább
idézte az Ószövetség próféciáit. ElŒször

Malakiás harmadik fejezetének egy részét
idézte; és ugyanazon prófécia negyedik,
vagyis utolsó fejezetét is idézte, bár a mi
Bibliáinkban olvashatótól egy kicsit eltérŒen.
A mi könyveinkben található szöveg idézése
helyett így idézte:

„Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a
sütŒ-kemencze, és olyanná lesz minden kevély
és minden gonosztevŒ, mint a pozdorja, és
megégetik Œket, akik eljövendenek, azt mond-
ja a Seregeknek Ura, akik nem hagynak rajtok
gyökeret, sem ágat.”

És ismét, az ötödik verset így idézte: „Ímé,
kinyilatkoztatom nektek a papságot Illés, a
próféta keze által, mielŒtt eljön az Úrnak nagy
és félelmetes napja.”

A következŒ verset is másképp idézte: „És az
atyáknak tett ígéreteket a fiak szívébe ülteti, és
a fiak szíve atyáikhoz fordul. Mert ha nem így
lenne, az egész föld teljesen pusztasággá vál-
nék az Œ eljövetelekor.”

Ezeken kívül Ésaiás tizenegyedik fejezetét is
idézte, mondván, hogy hamarosan beteljese-
dik. Az Apostolok cselekedeteinek harmadik
fejezetét is idézte, a huszonkettedik és hu-
szonharmadik verseket, pontosan, ahogy az
Újtestamentumunkban állnak. Azt mondta,
hogy az a próféta Krisztus; de azt mondta,
hogy a nap még nem jött el, amikor az, aki
„nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtat-
ni a nép közül,” de hamarosan eljön.

Jóel második fejezetét is idézte, a huszon-
nyolcadik verstŒl a végéig. Azt is mondta, hogy
még nem teljesedett be, de hamarosan be fog.
És kijelentette, hogy a nem zsidók hamarosan
megkapják az evangélium teljességét. Sok más
szentírást is idézett, és sok magyarázattal szol-
gált, melyeket itt nem lehet megemlíteni.

Továbbá pedig azt mondta, hogy amikor
majd megkapom azokat a lemezeket, amelyek-
rŒl beszélt – mert nem jött még el az idŒ,
hogy átvehessem Œket –, nem mutathatom
meg Œket senkinek; de még a mellvértet sem
az Urimmal és Tummimmal; csak azoknak,
akiknek majd a parancs szerint meg kell
mutatnom; és ha mégis megmutatom, akkor
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Kr. u. 421-ben Moróni próféta a népérŒl szóló szent feljegyzéseket rejtett el a
Kumóra-dombon. KésŒbb feltámadt lényként visszatérve, beszélt Joseph-nek
az Œsi feljegyzésrŒl, mely úgy tartalmazza az evangélium teljességét, ahogyan
azt a Szabadító tanította az amerikai kontinens Œslakóinak. Ez a feljegyzés a
Mormon könyve.



el kell pusztulnom. Mialatt a lemezekrŒl be-
szélgetett velem, arra a látomásra tárult az
elmém, hogy láthattam a helyet, ahol a leme-
zek el voltak rejtve, és azt olyan tisztán és vi-
lágosan, hogy ráismertem a helyre, amikor
felkerestem.

E beszélgetés után észrevettem, hogy a szo-
bában levŒ fény elkezdett a hozzám beszélŒ

személy köré húzódni,
és ez így folytatódott,
amíg a szoba újra söté-
ten nem maradt, kivéve
közvetlenül körülötte;
és akkor hirtelen meg-
láttam valamit, ami
olyan volt, mint egy
sáv, mely közvetlenül
a mennybe nyílik, és Œ
felemelkedett, amíg tel-
jesen el nem tınt, és a

szoba megint úgy maradt, ahogyan a mennyei
fény megjelenése elŒtt volt.

A látvány egyedülállóságán elmerengve fe-
küdtem, és nagyon csodálkoztam mindazon,
amit ez a rendkívüli hírnök mondott nekem;
amikor tınŒdésem közepette egyszer csak
észrevettem, hogy szobám újra elkezd megvi-
lágosodni, és egy pillanat alatt, legalábbis úgy
tınt, megint ugyanaz a mennyei hírnök volt
az ágyam mellett.

Nekiállt, és a legcsekélyebb változtatás
nélkül újra elmondta nekem ugyanazo-

kat a dolgokat, amiket az elsŒ látogatásakor
mondott; melyet elvégezvén nagy ítéletekrŒl
tájékoztatott engem, amelyek hamarosan
nagy pusztításokat hoznak a földre éhség,
kard és döghalál által; és hogy ezek a súlyos
ítéletek még ebben a nemzedékben érik a
földet. Miután ezeket a dolgokat elmondta,
ismét felemelkedett, ahogy azt már elŒzŒleg
is tette.

Ekkorra olyan mély benyomások érték az
elmémet, hogy szemembŒl elszállott az álom,
és a látottak és hallottak feletti csodálkozástól
lenyıgözve feküdtem. De mennyire megle-
pŒdtem, amikor ágyam mellett újra megpil-
lantottam ugyanazt a hírnököt, és hallottam,
amint ugyanazokat a dolgokat elmondja ne-
kem, vagyis megismétli, amiket már elŒzŒleg
is; és egy figyelmeztetéssel is megtoldotta
számomra, elmondván nekem, hogy (atyám
családjának szegényes körülményei miatt) a
Sátán megpróbál majd megkísérteni, hogy a
lemezeket meggazdagodás céljából szerezzem
meg. Ezt megtiltotta nekem, mondván, hogy
a lemezek elnyerését illetŒen semmilyen más

cél nem lebeghet a szemem elŒtt, csak Isten
dicsŒítése, és nem befolyásolhat semmilyen
más indíték, csak királyságának a felépítése;
mert különben nem kaphatom meg Œket.

E harmadik látogatás után ismét felemelke-
dett a mennybe, mint azelŒtt, és én újra
magamra maradtam, hogy elgondolkozzam
annak különös voltán, amit éppen átéltem;
és akkor, alighogy a mennyei hírnök harmad-
szor is eltávozott tŒlem, a kakas megszólalt, és
így megtudtam, hogy közeledik a nappal, úgy-
hogy beszélgetéseink bizonyára az egész éjsza-
kát betöltötték.
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A Kumóra-domb kb. 5 km-re délkeletre van a Palmyrában, New York államban
lévŒ Smith farmtól. Joseph idejében az északi részét fı borította, a délit pedig
elszórtan fák és erdŒ. A lemezek a nyugati részen lettek elrejtve, nem messze a
tetejétŒl. Fénykép: 1907. augusztus



Nem sokkal ezután felkeltem ágyamból,
és szokás szerint nekiláttam a szükséges napi
munkáknak; de amikor dolgozni akartam, mint
máskor, erŒmet tekintve olyan kimerültnek
találtam magam, hogy semmit sem tudtam
csinálni. Atyám, aki velem együtt dolgozott,

felfedezte, hogy valami bajom van, és azt
mondta, hogy menjek haza. El is indultam,
azzal a szándékkal, hogy elmegyek a házhoz;
de amint a szántóföld kerítését, ahol voltunk,
át akartam lépni, erŒm teljesen elhagyott, tehe-
tetlenül a földre rogytam és egy ideig semmirŒl
sem tudtam.

Az elsŒ dolog, amire vissza tudok emlékez-
ni, egy hang volt, amely beszélt hozzám, és
a nevemen szólított. Felnéztem, és ugyanazt
a hírnököt láttam a fejem felett állni, fénnyel
övezve, mint azelŒtt. Akkor újra elmondott

nekem mindent, amit az elŒzŒ éjszaka mon-
dott, és azt parancsolta, hogy menjek atyám-
hoz és mondjam el neki a látomást, valamint
a parancsolatokat, amiket kaptam.

Engedelmeskedtem; visszatértem atyámhoz
a szántóföldre és az egész ügyet elé tártam. Ã
azt felelte nekem, hogy mindaz IstentŒl való,
és azt mondta, menjek és tegyek a hírnök pa-
rancsa szerint. Elhagytam a szántóföldet és
elmentem arra a helyre, ahol a hírnök szavai
szerint a lemezek el voltak rejtve; és az ezzel
kapcsolatos látomás pontosságának köszön-
hetŒen azonnal felismertem a helyet, amint
odaértem.

A szent feljegyzés

A New York állambeli Ontario megye
Manchester faluja közelében áll egy

jókora domb, amely az összes többi közül
kiemelkedik a környéken. Ennek a dombnak
a nyugati oldalán, nem messze a tetejétŒl,
egy jókora kŒ alatt voltak a lemezek, egy kŒ-
ládába rejtve. Ez a kŒ vastag volt, a felsŒ ré-
szén középtájt kidomborodott, és a szélein
ellaposodott, úgyhogy a középsŒ része kilát-
szott a földbŒl, a szélét azonban köröskörül
föld borította.

Miután a földet eltávolítottam, egy emelŒt
szereztem, melyet a kŒ széle alá helyezve, azt
kis erŒfeszítéssel felemeltem. Benéztem, és
csakugyan ott láttam a lemezeket, valamint az
Urimot és a Tummimot és a mellvértet, ahogy
azt a hírnök megmondta. A láda, amelyben
voltak, valamilyen cementtel összetapasztott
kövekbŒl készült. A láda alján két kŒ volt
keresztbe téve, és ezeken a köveken voltak
a lemezek és velük együtt a többi tárgy.

Kísérletet tettem arra, hogy kivegyem Œket,
de a hírnök megtiltotta és újra tájékoztatott,
hogy azok elŒhozatalának ideje még nem
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Moróni négy éven át évente visszatért, és tovább tanította a fiatal prófétát. A négy
év után Joseph megkapta a lemezeket, és elkezdte a Mormon könyve fordítását.



érkezett el, és nem is fog, attól az idŒtŒl kezd-
ve még négy évig; de elmondta nekem, hogy
ettŒl az idŒtŒl pontosan egy évre újra el kell
jönnöm erre a helyre, és hogy Œ ott találkozni
fog velem, és mindaddig így kell majd ten-
nem, amíg el nem jön az idŒ a lemezek
átvételére.

Ennek megfelelŒen, ahogy azt megparancsolta,
minden év végén elmentem, és minden

egyes alkalommal ott találtam ugyanazt a hír-
nököt, és minden be-
szélgetésünk alkalmával
utasításokat és felvilá-
gosítást kaptam tŒle
arra vonatkozólag,
hogy mit fog az Úr
cselekedni, és hogyan,
mi módon kell majd
királyságát az utolsó
napokban irányítani.

Mivel apám anyagi
lehetŒségei nagyon
szıkösek voltak, a két
kezünkkel kellett dol-

goznunk, napszámban és másképp, amint
lehetŒségünk adódott. Néha otthon voltunk,
néha távol az otthonunktól, és a folyamatos
munkából jól meg tudtunk élni.

Joseph számos munkát végzett, és kényelmes meg-
élhetést biztosított a családja számára. 1825-ben
a New York állambeli Chenango megyében vállalt
munkát. Ott ismerkedett meg Emma Hale-lel, akit
1827. január 18-án feleségül vett.

Végül is elérkezett az idŒ a lemezek, az Urim
és a Tummim, valamint a mellvért átvételére.
Ezernyolcszázhuszonhét szeptember huszon-
kettedikén, szokás szerint, mint minden év
végén, elmenvén arra a helyre, ahol azok el
voltak rejtve, ugyanaz a mennyei hírnök átad-
ta nekem Œket, azzal a feltétellel, hogy én le-
szek értük felelŒs; és ha gondatlanságom vagy

hanyagságom miatt azok elvesznének, akkor
kitaszíttatok; de ha minden erŒmmel azon
leszek, hogy mindaddig megŒrizzem, amíg
Œ, a hírnök el nem kéri Œket, akkor védelem
alatt lesznek.

Hamarosan rájöttem annak okára, hogy
miért kaptam olyan szigorú utasításokat

biztonságukra vonatkozólag és miért volt az,
hogy a hírnök azt mondta, hogy amikor elvé-
geztem, amit megkívánnak tŒlem, akkor elkéri
Œket. Mert mihelyt az emberek megtudták,
hogy a lemezek birtokomban vannak, a legna-
gyobb erŒfeszítéssel próbálták Œket elvenni
tŒlem, és céljuk elérésére minden elképzelhetŒ
hadicselt kieszeltek. Az üldöztetés elkeseredet-
tebb és hevesebb lett, mint valaha, és állandó-
an egész tömegek álltak készenlétben, hogy
ha csak lehet, elvegyék Œket tŒlem. De Isten
bölcsessége által azok mindaddig biztonság-
ban maradtak kezemben, amíg el nem végez-
tem, amit velük kapcsolatban megkívántak
tŒlem. Amikor a megbeszélés szerint a hírnök
elkérte, én átadtam neki; és azok az Œ Œrizeté-
ben vannak mind a mai napig, lévén ezer-
nyolcszázharmincnyolc május másodika...

1829 áprilisának 5. napján, Oliver Cowdery
jött az otthonomba, akit addig soha nem
láttam. Azt mondta nekem, hogy mivel
iskolában tanít a szomszédban, ahol apám
lakott – és apám egyike volt azoknak, akiknek
gyermekei oda jártak – egy idŒre az apám
házában kapott szállást, és míg ott volt, a
családom elmondta neki, hogy miként kap-
tam meg a lemezeket, és ezután eljött hoz-
zám, hogy minderrŒl érdeklŒdjön.

Két nappal Cowdery úr érkezése után
(április 7-én), folytattam a Mormon könyve
fordítását, és Œ elkezdte azt mellettem írni.

1829 áprilisában Joseph Smith, Oliver Cowderyvel
mint írnokkal, Isten ajándéka és hatalma által
elkezdte a Mormon könyve fordítását. Miután
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Joseph befejezte, további embereknek az a kivált-
ság jutott, hogy láthatták az aranylemezeket. Ezek
a tanúk szintén feljegyezték a bizonyságukat, mert
„két vagy három tanú vallomása alapján megáll
minden dolog” (2 Korinthusbeliek 13:1).

A papság visszaállítása

Még mindig a fordítás munkáját végeztük,
amikor a következŒ hónapban (1829.

május), egy bizonyos napon az erdŒbe men-
tünk, hogy imádkozzunk, és az Úrtól kérjünk
tudást a bınök bocsánatára történŒ kereszte-
lésre vonatkozólag, melyrŒl a lemezek fordítá-
sában találtunk említést. Miközben ezzel
voltunk elfoglalva, az Úrhoz imádkozva és
segítségét kérve, a mennybŒl egy hírnök
ereszkedett alá egy fényes felhŒben, és kezeit
a fejünkre helyezve felszentelt bennünket,
mondván:

„Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ru-
házom az ároni papságot, amely az angyalok
szolgálatának, a bınbánat evangéliumának
és az alámerítéssel történŒ, bınbocsánatra
való keresztelésnek a kulcsait foglalja magá-
ban; és ez mindaddig nem vétetik el a földrŒl,
amíg Lévi fiai újra igaz áldozatot nem mutat-
nak be az Úrnak.”

Azt mondta, hogy ez az ároni papság nem
rendelkezik hatalommal a Szentlélek ajándé-
kának adományozására kézrátétel által, de
ez majd késŒbb ránk lesz ruházva; és megpa-
rancsolta nekünk, hogy menjünk és keresztel-
kedjünk meg, és utasításokat adott, hogy én
kereszteljem meg Oliver Cowderyt, és hogy
utána Œ kereszteljen meg engem.

Ennek megfelelŒen elmentünk és
megkeresztelkedtünk. ElŒször én

kereszteltem meg Œt, és utána Œ keresztelt
meg engem – minekutána kezeimet a fejére
tettem, és az ároni papságba felszenteltem Œt,
utána pedig Œ tette rám a kezeit, és szentelt
fel ugyanabba a papságba – mert ezt a paran-
csot kaptuk.

A hírnök, aki ez alkalommal meglátogatott
bennünket, és ránk ruházta a papságot,

azt mondta, hogy a neve János, ugyanaz, akit
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Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza id. Peter Whitmer házában
alakult meg, 1830. április 6-án. Közel 60 ember volt tanúja, amint 6 férfi
eleget tett New York állam, egy új vallásos társaság megalapítására vonatkozó
követelményeinek.

Joseph Smith és Oliver Cowdery 1829. május 15-én kézrátétel által megkapták
az ároni papságot KeresztelŒ Jánostól.



az Újszövetségben KeresztelŒ Jánosnak hívtak,
és hogy Péter, Jakab és János irányítása alatt
cselekszik, akik Melkisédek papságának kulcsa-
ival bírnak, mely papság, mondta, a megfelelŒ
idŒben ránk lesz ruházva, és hogy engem
fognak az egyház elsŒ elderének hívni, és Œt
(Oliver Cowderyt) a másodiknak. 1829. május
15-én történt, hogy eme hírnök keze által fel-
szenteltettünk, és megkeresztelkedtünk.

Nyomban azután, hogy kijöttünk a vízbŒl
a keresztelkedésünket követŒen, nagy és
dicsŒ áldásokat tapasztaltunk meg Mennyei
Atyánktól. Amint megkereszteltem Oliver
Cowderyt, a Szentlélek leszállt reá, és Œ felállt,
és sok dolgot prófétált, melyek hamarosan
megtörténnek majd. És ismét, amint megke-
resztelt engem, én is megkaptam a prófétálás
szellemét, amikor is felállván, ennek az egy-
háznak a felemelkedésérŒl prófétáltam, és sok,
ezzel az egyházzal és az emberek gyermekeinek

ezen nemzedékével kapcsolatos dologról.
Elteltünk a Szentlélekkel, és szabadulásunk
Istenében örvendeztünk.

Ez Joseph Smith egyszerı, közvetlen bizonysá-
ga, mely felsorol pár eseményt, amelyek az evan-
gélium visszaállításához és Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megalapításá-
hoz vezettek.

Joseph Smith történetének teljesebb beszámolója
a Joseph Smith – Történetében található az
Igazgyöngyben, vagy a History of the Church
(Az egyház története) 1:2–79. oldalán.
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A Mormon könyve, melyet elŒször 1830-ban adtak ki, jelenleg több mint 80
nyelven jelenik meg világszerte.


