
AZ EGYHÁZ ELNÖKEINEK
TANÍTÁSAI

WILFORD WOODRUFF



AZ EGYHÁZ ELNÖKEINEK TANÍTÁSAI

WILFORD WOODRUFF

Kiadja
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Salt Lake City, Utah



Méltányoljuk e könyvvel kapcsolatos megjegyzéseit és javaslatait. Kérjük,
a következŒ címre küldje el ezeket: Curriculum Planning, 50 East North
Temple Street, Room 2420, Salt Lake City, UT 84150-3220 USA. E-mail:
cur-development@ldschurch.org.

Kérjük, tüntesse fel nevét, címét, egyházközségét és cövekét!
Mindenképpen adja meg a könyv címét! Ezt követŒen mondja el
megjegyzéseit és javaslatait a könyv erŒsségeit, valamint a lehetségesen
javítható területeket illetŒen!

ii

© 2004 Intellectual Reserve, Inc.
Minden jog fenntartva

Printed in Germany

Az angol eredeti jóváhagyva: 8/01
A fordítás jóváhagyva: 8/00

A Teachings of the Presidents of the Church:
Wilford Woodruff fordítása.

Hungarian  36315 135



iii

Tartalom

Cím oldal

Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Történelmi összefoglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Wilford Woodruff élete és szolgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
1 Az evangélium visszaállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Joseph Smith: próféta, látnok és kinyilatkoztató. . . . . . . . . . 13
3 Az idŒk teljességének sáfársága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 A szent papság ereje és felhatalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5 A Szentlélek és a személyes kinyilatkoztatás . . . . . . . . . . . . . 47
6 A Lélek által tanítani és tanulni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7 Jézus Krisztus engesztelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8 A halál és a feltámadás megértése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9 Az evangélium hirdetése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

10 Alázatosan Istenre támaszkodni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
11 Imádkozni a mennyek áldásainak elnyeréséért . . . . . . . . . . 111
12 A szentírásokban rejlŒ bŒséges kincsek . . . . . . . . . . . . . . . 117
13 Naplók: „Sokkal becsesebbek az aranynál” . . . . . . . . . . . . . 129
14 Emlékezetben tartani lelki örökségünket . . . . . . . . . . . . . . 137
15 Hittel élni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
16 Házasság és szülŒi lét: Családunk felkészítése az örök életre . . 163
17 Templomi munka: Szívünket családunk 

és az Úr felé fordítsuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
18 Templomi munka: Szabadítóvá válni Sion hegyén . . . . . . . 189
19 Az élŒ próféta követése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
20 Szabad akarat: Választás az élet és a halál között . . . . . . . . 209
21 Hithıen kitartani a megpróbáltatások 

és az ellenállás közepette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
22 Fizikai és lelki munka: „kéz a kézben” . . . . . . . . . . . . . . . . 229
23 „Egy szív és lélek”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
24 Felkészülés Jézus Krisztus második eljövetelére . . . . . . . . . 253
Képek felsorolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Tárgymutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265





v

Bevezetés

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indította
el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen az
egyháztagoknak az evangélium tanait illetŒ ismereteik elmélyíté-
sében, valamint abban, hogy e sáfárság prófétáinak tanításai által
közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz. Ahogy az egyház újabb kö-
tetekkel bŒvíti ezt a sorozatot, az egyháztagok saját evangéliumi
forráskönyv-gyıjteményt gyarapítanak otthonukban.

Ez a könyv Wilford Woodruff elnök tanításait mutatja be, aki
1889 áprilisától 1898 szeptemberéig szolgált Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Egyéni tanulás

Wilford Woodruff elnök tanításainak tanulmányozása során tö-
rekedj a Lélek sugalmazására. Tartsd szem elŒtt Nefi sugalmazott
ígéretét: „Aki szorgalmasan keres, az talál, és a Szentlélek ereje
által Isten titkai feltárulnak elŒtte.” (1 Nefi 10:19)

Minden egyes fejezet végén megtalálható egy „Javaslatok a ta-
nulmányozáshoz és a tanításhoz” rész. Ezek a kérdések, ötletek
és szentírás-utalások segíteni fognak Woodruff elnök szavainak
megértésében és alkalmazásában. Vedd fontolóra, hogy áttekin-
ted ezeket a fejezet elolvasása elŒtt! Tanulás közben gondolkodj
el a következŒ kérdéseken is:

• Milyen alapelvet tanít Woodruff elnök? Én mit tanulhatok ebbŒl?

• Hogyan segíthetnek Woodruff elnök tanításai a magánéle-
temben? Hogyan segíthetnek e tanítások az otthoni és egyházi
feladataimban?

• Mit kell tennem a tanultak eredményeképpen?
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Tanítás ebbŒl a könyvbŒl

Ha tanítói elhívásod van a SegítŒegyletben, elderkvórumban
vagy fŒpapi csoportban, lehetŒséged lesz tanítani ebbŒl a könyv-
bŒl. A következŒ irányelvek segítségedre lesznek.

Összpontosíts Woodruff 
elnök szavaira és a szentírásokra!

Az Úr azt parancsolta, hogy „semmi
mást ne mondj[unk], mint amit a prófé-
ták és az apostolok írtak, és amit a
Vigasztaló hívŒ imádság útján tanít
nek[ünk]” (T&Sz 52:9).

IdŒnként talán kísértést érezhetsz arra,
hogy félre tedd ezt a könyvet, és hogy
egyéb anyagok használatával készülj fel a
tanításra, azonban azt a feladatot kaptad,
hogy Woodruff elnök szavai és a szentírá-

sok révén segíts másoknak elmélyedni az evangéliumban. Minden
egyes leckét a könyvbŒl és az egyes fejezetek végén álló szentírá-
sokból vett idézetek köré építs fel! A lecke jelentŒs részét szenteld
Woodruff elnök szavai felolvasásának és megbeszélésének!

Biztasd a résztvevŒket, hogy a vasárnapi gyılést megelŒzŒen
tanulmányozzák az adott fejezetet, és hozzák magukkal a köny-
vet! Ha elŒre elolvassák a fejezetet, felkészültebbek lesznek a
részvételre és egymás tanítására.

Törekedj a Szentlélek útmutatására!
Amikor segítségért imádkozol és szorgalmasan felkészülsz, a

Szentlélek irányítani fogja erŒfeszítéseidet (lásd Alma 17:2–3;
T&Sz 11:21; 42:14; 88:77–78). Elmédhez és szívedhez szóló sze-
líd, halk hangján segíteni fog olyan idézeteket kiválasztanod a
könyvbŒl, melyek arra indítanak másokat, hogy tanulmányozzák
az evangéliumot, és éljenek aszerint.

Amikor tanítasz, imádkozz azért, hogy a Lélek ereje kísérje sza-
vaidat és az órai megbeszélést! Nefi ezt mondta: „Amikor ugyanis
az ember a Szentlélek ereje által beszél, akkor azt a Szentlélek
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[ereje elviszi az emberek fiainak szívébe].” (2 Nefi 33:1; lásd még
T&Sz 50:13–22)

Készíts óravázlatot!
Amikor a Szentlélek tanítási ötleteket sugall, írd le azokat,

hogy késŒbb is emlékezz rájuk! Tanítás elŒtt készíts írott vázlatot,
amelyben az ötleteket lecketervbe rendezheted! Vedd fontolóra
a következŒ négy lépés alkalmazását:

1. Tanulmányozd a fejezetet! Olvasd el a fejezetet, hogy megis-
merkedj Woodruff elnök tanításaival! Kövesd az v. oldalon az
„Egyéni tanulás” címszó alatt álló tanácsot!

2. Imádságos lélekkel válaszd ki azokat a kijelentéseket,
amik a leginkább hasznára válnak majd a tanulóknak!
Tanulmányozd a fejezetet legalább még egyszer! Tekintsd át a
vastag betıs alcímeket, melyek kiemelik a tanítandó alapelve-
ket! Kérd az Urat, hogy vezessen, miközben kiválasztod azokat
a kijelentéseket, melyek a leginkább segíthetnek az egyházta-
goknak megtanulni és alkalmazni ezeket az alapelveket! Mivel
minden fejezetben több információ található, mint amit egy
tanóra alatt meg lehet beszélni, ne érezd úgy, hogy muszáj
minden egyes alapelvet megtanítanod, vagy minden egyes kije-
lentést felhasználnod!

3. Határozd el, hogyan fogod megtanítani a megállapításokat!
Amikor kiválasztottad a megfelelŒ megállapításokat, készen állsz
annak megtervezésére, hogyan fogod megtanítani azokat.
Ennek során imádságos lélekkel törekedj a Szentlélek útmuta-
tására! Keress ötleteket az egyes fejezetek végén álló „Javaslatok
a tanulmányozáshoz és a tanításhoz” részben! Ne feledd, hogy
tanításodnak elŒ kell segítenie, hogy az egyháztagok megértsék,
megbeszéljék és alkalmazzák Woodruff elnök szavait!

4. Írj vázlatot ötleteid rendszerezésére! Egy rövid, írott vázlat se-
gíteni fog ötleteid rendszerezésében és a lecke levezetésében.
Vázlatod három fŒ részbŒl álljon:

• Bevezetés. Készíts rövid bevezetést, hogy segíts az egyházta-
goknak Woodruff elnök szavaira irányítani a figyelmüket!
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• Woodruff elnök tanításainak megbeszélése. Írd le arra vo-
natkozó terveidet, hogy miként fogod megtanítani a
kiválasztott megállapításokat! A vázlat e részét tagolhatod a
fejezet vastag betıs alcímeiben álló alapelvek szerint.

• Befejezés. Készülj fel a megbeszélt alapelvek rövid összefog-
lalására, valamint arra, hogy bizonyságot teszel azokról az
alapelvekrŒl! Megtervezheted azt is, miként fogsz felkérni
másokat bizonyságuk megosztására.

Vezess jelentŒségteljes beszélgetéseket!
Az Úr kinyilatkoztatta a hatékony taní-

tás alapelveit, amikor ezt mondta:
„Nevezzetek ki valakit közületek tanító-
nak, és ne vigyétek a szót mindnyájan
egyszerre; inkább egyszerre csak egy be-
széljen és mindnyájan hallgassák szavát,
hogyha már mind beszéltek, mindenki
épülhessen mindenki szaván, és min-
denkinek egyforma elŒjoga legyen [a
beszédhez].” (T&Sz 88:122) A követke-

zŒ irányelvek segítségedre lehetnek abban, hogy jelentŒségteljes
beszélgetéseket vezess és segíts elŒ:

• Törekedj a Szentlélek útmutatására! Ã bizonyos kérdések fel-
tevésére és bizonyos embereknek a beszélgetésbe való
bevonására indíthat.

• Segíts a résztvevŒknek Woodruff elnök tanításaira összponto-
sítani! Olvastass fel velük az Œ szavaiból, hogy beszélgetés
alakuljon ki, és választ tudjanak adni a kérdésekre! Udvariasan
tereld vissza a megfelelŒ mederbe azokat a beszélgetéseket,
melyek eltérnek a tárgytól!

• Gyakran tégy bizonyságot a megbeszélt igazságokról! Kérd
meg a résztvevŒket, hogy Œk is osszák meg bizonyságukat!

• Amikor helyénvaló, ossz meg olyan személyes élményeket,
amik a fejezetben szereplŒ alapelvekhez kapcsolódnak!
Biztass másokat is arra, hogy a Szentlélek sugalmazása szerint
osszák meg saját élményeiket!
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• Ne beszélj túl sokat! Inkább biztass másokat gondolataik meg-
osztására, kérdések feltevésére és egymás tanítására!

• Ne félj a csendtŒl egy kérdés feltevése után! A résztvevŒknek
gyakran idŒre van szükségük ahhoz, hogy gondolkodjanak
vagy betekintsenek a könyvükbe, mielŒtt megosztják gondola-
taikat, bizonyságukat és élményeiket.

• Méltányolj minden hozzászólást! Ãszinte szívvel hallgass meg
mindenkit, és törekedj a résztvevŒk hozzászólásainak megér-
tésére! Fejezd ki háládat az erŒfeszítéseikért!

• Ha a résztvevŒk több gondolatot osztanak meg, vedd fontolóra,
hogy felkérsz valakit arra, hogy írja fel az ötleteket a táblára!

• Ne vess túl hamar véget egy jó beszélgetésnek azért, hogy el tudj
mondani mindent, amivel felkészültél! Az számít leginkább,
hogy a résztvevŒk érezzék a Szentlélek hatását, és erŒsödjenek
az evangélium szerinti élet iránti elkötelezettségükben.

A jó kérdések figyelmes tanuláshoz, megbeszéléshez és alkal-
mazáshoz vezethetnek. A könyv minden egyes fejezetének végén
hasznos kérdések állnak a „Javaslatok a tanulmányozáshoz és a
tanításhoz” részben. Gyakorta utalj ezekre a kérdésekre! Szükség
szerint alkothatsz saját kérdéseket is. Olyan kérdéseket tegyél fel,
melyek arra indítják az egyháztagokat, hogy kutassák, elemezzék
és alkalmazzák Woodruff elnök tanításait, ahogy azt az alábbi
példák mutatják!

A keresést sugalló kérdések arra biztatják a résztvevŒket, hogy
olvassák el és beszéljék meg Woodruff elnök megállapításait.
Például felteheted ezt a kérdést: „Mit tanulhatunk Woodruff
elnöknek az evangélium megosztásáról adott tanácsából?”
Az elemzésre indító kérdések arra biztatják a résztvevŒket, hogy
gondolkodjanak el Woodruff elnök tanításain, és mélyítsék el az
evangélium alapelveirŒl való megértésüket. Például, miután a
résztvevŒk válaszoltak a fenti keresŒ kérdésre, megkérdezheted:
„Miért olyan örömteli élmény a misszionáriusi munka?”
Az alkalmazást elŒsegítŒ kérdések segítenek a résztvevŒknek
megérteni, hogyan élhetnek Woodruff elnök tanításai szerint.
Például felteheted ezt a kérdést: „Milyen konkrét dolgokat
tehetünk az evangélium megosztása érdekében?”
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Az ebben a könyvben idézett forrásokról

Woodruff elnök ebben a könyvben található tanításai a beszé-
deibŒl, kiadott írásaiból és naplóiból vett szó szerinti idézetek.
A naplóiból vett idézetekben a központozás és a bekezdésekre
bontás a mai szabályokat követi. A többi idézetben megtartottuk
az eredeti forrás központozását és bekezdésekre tagolását,
kivéve, amikor a megfelelŒ érthetŒség szerkesztŒi és tipográfiai
változtatásokat kívánt. Ezért az olvasók észrevehetnek apró
következetlenségeket a szövegben. 
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Történelmi összefoglalás

Ez a könyv nem történelemkönyv, hanem evangéliumi alapel-
vek gyıjteménye, ahogyan azokat Wilford Woodruff elnök
tanította. A következŒ idŒrend rövid történelmi keretet biztosít e
tanításokhoz. Kihagyja a világtörténelem sok jelentŒs eseményét.
Kihagyja továbbá Woodruff elnök magánéletének több fontos ese-
ményét is, mint például a házasságkötéseit, valamint gyermekei
születését és elhalálozását.

1807. március 1.: Wilford Woodruff megszületik a
Connecticut állambeli Hartford megyében
lévŒ Farmingtonban, Beulah Thompson
Woodruff és Aphek Woodruff fiaként.

1808. június 11.: Édesanyja 26 évesen meghal.

1810. november 9.: Édesapja feleségül veszi Azubah Hartot.

1821 Molnárként kezd dolgozni.

1832 Fivérével, Azmonnal, és Azmon feleségével
Richlandbe (New York állam, Oswego
megye) költözik, ahol farmot vásárolnak.

1833. december 29.: Egy gyılésen elsŒ alkalommal hallja a
visszaállított evangéliumot két utolsó napi
szent misszionáriustól, Zera Pulsipher
eldertŒl és Elijah Cheney eldertŒl.

1833. december 31.: Zera Pulshiper megkereszteli és
konfirmálja.

1834. január 2.: Zera Pulshiper tanítóvá szenteli.

1834. április: Kirtlandbe (Ohio állam) megy, ahol
találkozik Joseph Smith prófétával.
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1834. május-június: Sion Táborával Missouri államba megy.
Ott marad Clay megyében, hogy segítsen
az ottani szenteknek.

1834. november 5.: Simeon Carter a Missouri állambeli Clay
megyében pappá szenteli.

1835. január 13.: Missouriból elindul elsŒ teljes idejı
missziójára; az evangéliumot Arkansas
és Tennessee államban hirdeti.

1835. június 28.: A Tennessee állambeli Memphis közelében
Warren Parrish elderré szenteli.

1836. április 19.: Elhívják a Hetvenek Második Kvórumába.

1836. május 31.: David Patten hetvenessé szenteli.

1837. január 3.: Elhívják a Hetvenek ElsŒ Kvórumába.

1837. május 31.: Elhagyja Kirtlandet (Ohio állam), hogy
missziót szolgáljon a Maine állam
partvidékéhez közeli Fox-szigeteken.

1838. július 8.: Joseph Smith prófétának adott
kinyilatkoztatás alapján elhívják a
Tizenkét Apostol Kvóruma tagjává
(lásd T&Sz 118).

1839. április 26.: Brigham Young elnök apostollá szenteli
a Missouri állambeli Far Westben épülŒ
templom helyszínén.

1839. augusztus 8.: Misszióba indul Angliába.

1840-tŒl 1841-ig: Misszionáriusként szolgál Angliában.
Körülbelül 2000 embernek segít eljutni
a kereszteléshez és konfirmációhoz.
Segít biztosítani a Mormon könyve
szerzŒi jogát Londonban.

1841. október 6.: Visszatér családjához és a többi szenthez
Nauvooba.
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1841. november 21.: Tanúja a halottakért végzett elsŒ
kereszteléseknek a Nauvoo templom
keresztelŒmedencéjében.

1843. július- Missziót szolgál az Egyesült Államok 
november: keleti részén, és pénzt gyıjt a Nauvoo

templom befejezéséhez.

1844. május- Még egy missziót szolgál az Egyesült 
augusztus: Államok keleti részén.

1844. július 9.: Tudomást szerez Joseph Smith és fivére,
Hyrum, mártírhaláláról, mely június 27-én
történt.

1844. augusztus 6.: A Tizenkettek Kvórumának több tagjával
együtt visszatér Nauvooba.

1844. augusztus 8.: Részt vesz azon a konferencián, melyen
az utolsó napi szentek az egyház
vezetŒiként támogatják Brigham Young
elnököt és a Tizenkét Apostol Kvórumát.

1844. augusztus 12.: Elfogadja az Európai Misszió feletti
elnöklésre szólító elhívást.

1846. április-május: Visszatér Nauvooba, és késŒbb
csatlakozik a szentekhez a nyugatra
tartó vándorlásuk során.

1847. április 7.: Az elsŒ pionír társasággal elindul Winter
Quaters-bŒl (a téli szálláshelyrŒl) a
Sóstó-völgy felé.

1847. július 24.: Megérkezik a Nagy-sóstó völgyébe.

1847-tŒl 1850-ig: Számos feladatot lát el, hogy segítsen a
szenteknek Salt Lake Citybe vándorolni
Winter Quarters-bŒl és az Egyesült
Államok keleti részébŒl.

1856-tól 1883-ig: Egyházi segéd-történetíróként szolgál.
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1877. január 1-tŒl A St. George templom (Utah) elsŒ

1884. június 26-ig: elnökeként szolgál.

1877. augusztus 29.: Tudomást szerez Brigham Young elnök
haláláról, és St. George-ból Salt Lake
Citybe indul.

1880. október 10.: A Tizenkét Apostol Kvórumának elnökeként
megerŒsítik ugyanazon az általános
konferencián, melyen John Taylort
megerŒsítik az egyház elnökeként.

1882 Az Egyesült Államok Kongresszusa
elfogadja az Edmunds törvényt, amely
szerint a többnejıség bıntett, valamint
a többnejıség gyakorlóinak megtiltja a
szavazást, a közhivatalok betöltését és azt,
hogy tagok legyenek az esküdtszékekben.

1883-tól 1889-ig: Egyházi történetíróként szolgál.

1887. február 19.: Az Egyesült Államok kongresszusa elfogadja
az Edmunds-Tucker törvényt, egy másik
többnejıség-ellenes törvényt, mely
megengedi a szövetségi kormánynak az
egyház sok ingatlanának elkobzását. A
törvény 1887. március 3-án válik hatályossá.

1887. július 25.: John Taylor elnök halálakor Œ válik a
rangidŒs apostollá és az egyház elnöklŒ
vezetŒjévé.

1888. május 17.: Felszenteli a Manti templomot (Utah).

1889. április 7.: Támogatják Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.
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1890. szeptember 24.: Miután kinyilatkoztatást kap az Úrtól,
nyilatkozatot ad ki, mely kijelenti, hogy az
utolsó napi szenteknek fel kell hagyniuk a
többnejı házasság gyakorlatával.

1890. október 6.: Az általános konferencián résztvevŒ
egyháztagok egyhangúan támogatták a
kinyilatkoztatást, melyet Woodruff elnök a
többnejı házassággal kapcsolatban kapott.

1893. április 6.: Felszenteli a Salt Lake templomot.

1894. november 13.: Felügyeli a Utahi Genealógiai Társaság
megalakulását.

1897. március 1.: Részt vesz a 90. születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségen.

1898. szeptember 2.: Rövid betegség után meghal a kaliforniai
San Franciscóban.
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Wilford Woodruff
élete és szolgálata

Isten útja titokzatos, így tesz Ã sok csodát; lecsendesít minden
vihart, és a víz színén jár.”1 Így kezdŒdik Wilford Woodruff elnök
kedvenc himnusza, melynek címe: „Isten útja titokzatos”

„Nagyon szerette [azt a himnuszt] – idézte fel Heber J. Grant
elnök, aki apostolként szolgált, amikor Wilford Woodruff az
egyház elnöke volt. – Szinte bizonyos, hogy néha havonta két
alkalommal is énekeltük a templomban tartott heti gyıléseink
során, és igen ritkán múlt el hónap úgy, hogy Woodruff testvér ne
kérte volna ezt a dalt. Teljes szívével és lelkével hitt ebben
a munkában, és IstentŒl kapott teljes erejével munkálkodott
elŒrehaladása érdekében.”2

Matthias F. Cowley, aki szintén együtt szolgált Woodruff elnök-
kel, ezt a megfigyelést tette: „Talán soha nem volt az egyházban
olyan ember, aki mélyebben átérezte volna e szavak igazságát:
»Isten útja titokzatos, így tesz Ã sok csodát«, mint Wilford
Woodruff. Oly mélységes lelkiségı, oly teljes mértékben odaadó
volt Isten szolgálatában, hogy egész élete során bŒségesen része
volt Isten céljainak csodálatos megnyilatkozásaiban. Hitét soha
nem a csodákra alapozta, azok csupán megerŒsítették mindazt,
amit Œ amúgy is teljes szívével hitt, és támogatták számára a
Szentírások tanításait.”3

Ahogy Grant elnök és Cowley testvér megemlítette, Woodruff
elnök kedvenc himnusza illŒ mottója volt életének. Ezen felül az
ének jól jellemezte azt a fejlŒdést is, amelynek Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában volt tanúja. A himnusz így
folytatódik:

Ti, hı szentek, ne féljetek!
Mert a zord fellegek, 
AmiktŒl eddig féltetek,
Áldást hoznak nektek.

„
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Istenünk célja beérik,
Lassan kivirágzik;
A rügy még keserı talán,
De édes a virág.

Nem érti Urunk szent mıvét
A vak hitetlenség;
De titkát Isten felfedi,
S megérti mindenki.4

Wilford Woodruff kiemelkedŒ résztvevŒje volt az egyház korai
történelme számos meghatározó eseményének, és jól ismerte a
nehézségek felhŒit, melyek idŒvel a hithıek megáldásához ve-
zettek. Megízlelte az üldöztetés és szenvedés keserıségét, de
mindezen keresztül része volt abban az édes érzésben is, hogy
Isten keze vezette. Amint látta az evangélium visszaállításának
kibontakozását, világosan megértette Isten munkáját.

Wilford Woodruff gyermekkora és ifjúsága:
az otthonban lefektetett szilárd alap

Wilford Woodruff 1807. március 1-jén született a Connecticut
állambeli Farmingtonban Aphek Woodruff és Beulah Thompson
Woodruff fiaként. 15 hónapos volt, amikor édesanyja kiütéses
tífuszban elhunyt. Édesapja, Aphek, körülbelül három évvel
késŒbb újranŒsült. Wilfordot és két bátyját édesapjuk és mosto-
haanyjuk, Azubah Hart Woodruff, nevelte fel. Apheknek és
Azubah-nak hat közös gyermeke is született, akik közül négyen
meghaltak még csecsemŒ- vagy gyermekkorukban.

Wilford Woodruff írásai azt mutatják, hogy a korabeli fiúkhoz
hasonlóan nŒtt fel. Iskolába járt, és dolgozott a család farmján.
Már egész fiatalon dolgozott édesapja fırészmalmában is, ahol
értékes tapasztalatokat szerzett, melyek segítettek felnŒttként
saját malma mıködtetése során. Egyik kedvenc idŒtöltése a
horgászás volt; fivéreivel gyakran mentek el pisztrángot fogni az
édesapjuk malma mellett folyó patakban.

Nagyon szerette családját, és mély tiszteletet érzett szülei iránt.
Csodálattal és hálával így jellemezte édesapját: robosztus ember, aki
mindig „rengeteget dolgozott”, és aki „nagyon jószívı, becsületes,
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feddhetetlen, igazságos ember” volt5. Visszaemlékezett arra is, hogy
mostohaanyja evangéliumi tanításai miként segítettek neki az Úr
igaz egyházát keresni6.

Még idŒsebb korában is élete legnagyobb örömei közül sok a
szüleihez és testvéreihez kötŒdött. Ugyanazon a napon csatlakozott
az egyházhoz, mint fivére, Azmon. Nagy öröm töltötte el, amikor
tanítani tudta és meg tudta keresztelni édesapját, mostohaanyját és
háznépüket. Életének késŒbbi idejében megbizonyosodott arról,
hogy édesanyjáért elvégzik a templomi szertartásokat, melyet olyan
kiváltságnak tartott, hogy – elmondása szerint – az elegendŒ, hogy
kárpótolja életének minden munkájáért.7

„Isten védelme és irgalma”

Gyermekkorára és fiatalságára visszatekintve Wilford Woodruff
elismerte az Úr kezét, mely több alkalommal is megmentette éle-
tét. A „Balesetek fejezete” címet viselŒ egyik cikkében írt néhány
balesetérŒl, csodálkozását kifejezve, hogy életben maradt, hogy
mesélni tudjon róluk. Mesélt például egy kalandjáról a családi
farmon: „Amikor hat éves voltam, igen közel kerültem ahhoz,
hogy egy feldühödött bika halálra taposson. Édesapám és én
tökkel etettük a csordát, amikor egy dühös bika elhajtotta a
tehenemet a töktŒl, amit épp adtam neki. Fogtam az ott maradt
tököt, a bika azonban szarvával indult felém. Apám azt kiáltotta,
hogy dobjam el a tököt és szaladjak. Lefutottam egy meredek
domboldalon, kezemben a tökkel, mivel szilárd elhatározásom
volt, hogy a tehénnek meg kell kapnia jogos jussát. A bika
utánam eredt. Már épp utolért volna, amikor megbotlottam egy
karó gödrében és elestem; a bika átugrott fölöttem, és a tök után
iramodott, amit aztán szarvával apró darabokra szaggatott. Velem
is ugyanígy tett volna, ha nem esek el.”8

Mesélt egy 17 éves korában bekövetkezett balesetérŒl is: „Egy
igen szeszélyes lovon ültem, amit nem ismertem jól; míg egy na-
gyon meredek, köves domboldalon mentem lefelé, a ló –
kihasználva a talajt – hirtelen leszökkent az útról, és a sziklák
közt teljes iramban megindult lefelé, aztán rugdosni kezdett, és
megpróbált átvetni a feje fölött a sziklákra, én azonban jól
megkapaszkodtam a fejében, egy-egy fülét halálos szorítással
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fogtam, és minden pillanatban azt vártam, hogy ízekre fogok
törni a sziklákon. Míg e helyzetben voltam, a nyakán ülve, a
fülén kívül nem lévén zablám, hogy irányítsam, teljes erejével
levágtatott a dombról, míg neki nem rohant egy sziklának, és a
földre vágódott. Átrepültem a feje és a szikla fölött, körülbelül
egy rúdnyit [mintegy öt métert], és talppal értem talajt, ami
szemmel láthatóan az egyetlen dolog volt, ami megmentette az
életemet; mert bármely más testrészemmel értem volna földet,
azon nyomban meghalok; csontjaim így is apróra törtek, mintha
csak nádpálcák lettek volna. Bal lábamat két helyen törtem el, és
mindkét bokám rémisztŒen kifordult a helyébŒl, mindennek te-
tejébe a ló majdnem agyonnyomott, miközben megpróbált
lábra állni. Nagybátyám, Titus Woodruff, látta, ahogy leestem.
Azonnal segítséget hívott, és otthonába vitt. Délután kettŒtŒl
este tízig feküdtem ott mindenféle orvosi segítség nélkül, aztán
megérkezett apám a farmingtoni dr. Swifttel, aki helyre igazítot-
ta csontjaimat, rögzítette végtagjaimat, és még aznap este nyolc
mérföldet vitt a saját kocsiján apám házáig. Mindazonáltal igen
jó ápolásban részesültem, és nyolc hét múlva már ki tudtam
lépni a házból a mankóim segítségével.”9

Wilford Woodruff élete további alkalmakkor is meg lett óvva,
annak ellenére, hogy még felnŒttkorában sem kerülték el a balese-
tek. 41 éves korában összefoglalta az Œt ért szerencsétlenségeket,
háláját fejezve ki az Úr oltalmazó kezéért:

„Eltörtem mindkét lábamat – az egyiket két helyen is –, mindkét
karomat, a szegycsontomat és három bordámat, valamint
mindkét bokám kificamodott. Igen közel álltam a vízbe fúláshoz,
a fagyhalálhoz, leforráztak és megmart egy megvadult eb –
beszorultam két malomlapát közé, és teljesen a víz alá merültem
– átestem számos igen súlyos betegségen, és volt részem a
legszörnyıbb mérgezésekben – egyszer vasúti törmelék közé
zuhantam – máskor alig került el néhány eltévedt puskagolyó, és
tucatnyi más eset volt, amikor épp csak megmenekültem.

Csodával ér fel számomra, hogy mindazokkal a sérülésekkel és
csonttörésekkel, amikben részem volt, nincs béna végtagom,
hanem képes vagyok kiállni a legmegerŒltetŒbb munkát, és
elszenvedni nagy megpróbáltatásokat és utazásokat – gyakorta
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negyven, ötven, sŒt, egy alkalommal hatvan mérföldet gyalogol-
tam egy nap leforgása alatt. Isten védelme és irgalma mindig
velem volt, és életem mindezidáig megŒriztetett; ezekért az
áldásokért úgy érzem, szívem minden hálájával az én Mennyei
Atyámnak tartozom, imádkozva azért, hogy életem hátralévŒ
napjait az Ã szolgálatával és királysága felépítésével tölthessem.”10

Az Úr igaz egyházának keresése és megtalálása

Wilford Woodruff már fiatalon arra vágyott, hogy szolgálja az
Urat és megismerje Ãt. Ezt mondta: „Elmém már meglehetŒsen
ifjan vallásos témák felé fordult.”11 Ennek ellenére úgy döntött,
nem csatlakozik egyetlen egyházhoz sem. Szilárd elhatározása
volt, hogy megtalálja Jézus Krisztus egyetlen igaz egyházát. Szülei
és barátai tanításai, valamint a Lélek sugalmazásai által vezérelve
meggyŒzŒdésévé vált, hogy „Krisztus egyháza a pusztaságban van
– eltávolodásra került sor az Isten elŒtti tiszta és szeplŒtelen val-
lástól, és hatalmas változás van készülŒben”12. Különösen
motiválták egy Robert Mason nevı férfi tanításai, aki megjöven-
dölte, hogy Wilford megéri azt, hogy megízlelje a visszaállított
evangélium gyümölcsét (lásd e könyv 1–3. oldalát).

Évekkel késŒbb abban a hitben, hogy más utolsó napi
szenteknek is javára válhatnak az Œ személyes élményei13, Wilford
Woodruff elnök gyakorta elmesélte, miként kereste az igazságot.
Így idézte fel:

„Nem találtam egyetlen olyan felekezetet sem, melynek tanai,
hite vagy gyakorlatai összhangban álltak volna Jézus Krisztus
evangéliumával, illetve azokkal a szertartásokkal és ajándékok-
kal, melyekrŒl az apostolok tanítottak. Bár az akkori
lelkipásztorok azt tanították, hogy az Œsi szentek által élvezett
hit, ajándékok, kegyelmek, csodák és szertartások már megszın-
tek és többé nem voltak szükségesek, én nem hittem ennek
igazában, csak annyiban, hogy azok az emberek fiai hitetlenségé-
nek következtében szıntek meg. Hittem, hogy ugyanezek az
adományok, kegyek, csodák és hatalom ugyanúgy megnyilvánul-
nak a világ történelmének egyik korában, mint a másikban,
amikor Istennek van egyháza a földön, továbbá hogy Isten egy-
háza újra meg fog alakulni a földön, én pedig megérem, hogy
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annak szemtanúja legyek. Ezek az alapelvek bevésŒdtek az el-
mémbe az Ó- és Újszövetség olvasása révén, azzal a buzgó imával
társulva, hogy az Úr mutassa meg nekem, mi helyes és mi hely-
telen, és vezessen a szabadítás ösvényén, mit sem adva az
emberek véleményére. Az Úr Lelkének suttogásait három éven
keresztül hallva megtudtam, hogy Ã arra készül, hogy felállítsa
egyházát és királyságát a földön az utolsó napokban.”14

„Lelkem e dolgokra összpontosított – mondta. – Kora férfiko-
romban éjjel-nappal azért imádkoztam, hogy megérjem, hogy
láthatok egy prófétát. Ezer mérföldre is elmentem volna, csak
hogy láthassak egy prófétát, vagy egy olyan embert, aki meg tud
tanítani azokra a dolgokra, melyekrŒl a Bibliában olvastam. Nem
tudtam csatlakozni egy egyházhoz sem, mivel akkoriban nem ta-
láltam egyetlen olyan egyházat sem, mely ezeket az alapelveket
vallotta. Sok éjjeli órát töltöttem a folyóparton, a hegyekben és a
malmomban ..., Istenhez fohászkodva, hogy bár láthatnék egy
prófétát vagy egy olyan embert, aki Isten királyságának dolgairól
tudna tanítani engem, ahogy azokról olvastam.”15

Wilford Woodruff keresése 26 éves korában ért véget. 1833.
december 29-én hallotta Zera Pulsipher elder, egy utolsó napi
szent misszionárius prédikációját. Naplójában így jellemezte,
miként reagált Pulsipher elder szavaira:

„A gyılést némi bevezetéssel kezdte, majd imádkozott.
Éreztem, ahogy Isten Lelke tanúságot tesz, hogy Œ Isten szolgája.
Azután prédikálni kezdett, méghozzá azt is úgy, mint akinek arra
felhatalmazása van, és amikor befejezte beszédét, valóban azt
éreztem, hogy ez volt az elsŒ evangéliumi prédikáció, amit
valaha is hallottam. Úgy véltem, ez az, amit oly régóta keresek.
Kötelességemnek éreztem, hogy ne hagyjam el a házat anélkül,
hogy tanúságot tennék az embereknek az igazságról.
Megnyitottam szemeimet a látásra, füleimet a hallásra, szívemet
a megértésre, és ajtómat annak az embernek a befogadására, aki
ily módon szolgált nekünk.”16

Wilford Woodruff Pulsipher eldert és társát, Elijah Cheney-t, az
otthonukba invitálta. Két nappal késŒbb, miután valamelyest olva-
sott a Mormon könyvébŒl és beszélgetett a két misszionáriussal,
Woodruff testvér megkeresztelkedett, majd pedig konfirmálták Az
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Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaként. Attól a
naptól fogva élete megváltozott. Most, hogy rátalált az igazságra,
elkötelezte magát amellett, hogy azt elviszi másokhoz is.

„Vágy elmenni és hirdetni az evangéliumot”

Mivel eltökélte, hogy betartja a keresztelésekor kötött szövetsé-
geket, Wilford Woodruff készséges eszköz volt az Úr kezében, és
mindig készen állt akaratát megtenni. 1834 vége felé „vágy [élt
benne] elmenni és hirdetni az evangéliumot”17, mire elhívást ka-
pott, hogy az Egyesült Államok dél-keleti részében szolgáljon.
Tudta, hogy megpróbáltatások állnak elŒtte, és élete veszélyben
lesz utazásai során, ám erŒre lelt bizonyságában és hitében.
KésŒbb így emlékezett vissza: „Tudtam, hogy az evangélium, me-
lyet az Úr kinyilatkoztatott Joseph Smithnek, igaz, és olyannyira
értékes, hogy el akartam mondani ezt mindazoknak, akik még
nem hallottak róla. Annyira jó és egyszerı volt, úgy tınt számom-
ra, hogy könnyen el tudom hitetni az emberekkel.”18

Wilford Woodruffot nem sokkal elsŒ missziós szolgálata elŒtt
szentelték fel az ároni papság papi hivatalába. Társa, aki felszen-
telt elder volt, vele maradt a misszió kezdeti megpróbáltatásai
során, ám hamarosan elcsüggedt, és visszatért otthonába az Ohio
állambeli Kirtlandbe. Magára hagyatva egy ismeretlen vidéken
Wilford segítségért imádkozott, és tovább folytatta misszionáriu-
si tevékenységét, mocsarakon és lápokon gázolva át. Végül aztán
megérkezett a Tennessee-beli Memphisbe, „igen kimerülten és
éhesen”19. Ottani elsŒ misszionáriusi élménye során egy hatalmas
hallgatósághoz beszélt. Így idézte fel:

„Elmentem a hely legjobb tavernájába [fogadójába], melyet
Mr. Josiah Jackson vezetett. Elmondtam neki, hogy idegen va-
gyok, és nincs pénzem. Megkérdeztem, elszállásolna-e éjszakára.
Erre utazásom céljáról érdeklŒdött. Elmondtam, hogy az evan-
gélium hirdetŒje vagyok. Felnevetett, és azt felelte, hogy nem
kimondottan úgy nézek ki, mint egy prédikátor. Nem okoltam
érte, hiszen Œ addig csupa olyan prédikátort ismert, akik elŒkelŒ
lovakon vagy elegáns kocsikon utaztak, nemes gyapjúba öltöztek
és nagy fizetésük volt, és inkább elnézték volna, hogy az egész
világ kárhozatba süllyedjen, semmint átgázoljanak százhetven
mérföldnyi sáron, hogy megmentsék az embereket.
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A házigazda szórakozásra vágyott, így azt mondta, elszállásol,
ha prédikálok. Látni akarta, valóban tudok-e prédikálni. Be kell
vallanom, hogy eddigre belém bújt a kisördög, és könyörgŒre fog-
tam: ne kérje, hogy prédikáljak. Minél inkább könyörögtem, Mr.
Jackson annál eltökéltebb lett, hogy igenis prédikálnom kell. (...) 

Leültem egy nagy teremben, hogy megvacsoráljak. MielŒtt vé-
geztem volna, a szoba kezdett megtelni Memphis gazdag, elŒkelŒ
népeivel, gyapjúba és selyembe öltözve, míg az én külsŒmet el
lehet képzelni hogy nézett ki, miután oly sokat gyalogoltam
sáron-vízen át. Amikor befejeztem az evést, az asztalt kivitték a te-
rembŒl az emberek feje fölött. Én a szoba egyik sarkában kaptam
helyet, ahol egy emelvény állt, rajta egy Bibliával, egy énekes-
könyvvel és egy gyertyával, és tucatnyi ember vett körül, a
házigazdával középen. Mintegy ötszáz ember volt jelen, akik nem
azért gyıltek össze, hogy evangéliumi prédikációt halljanak,
hanem hogy egy kis szórakozásban legyen részük. (...) Nos, hogy
tetszene ez a felállás? Az elsŒ missziódon, társ és barát nélkül, egy-
szerıen felkérnek, hogy egy ilyen gyülekezetnek prédikálj?
Számomra ez volt életem egyik legkellemesebb órája, bár úgy
éreztem, szívesen vennék egy kis társaságot.

Felolvastam egy himnuszt, és arra kértem az embereket, hogy
énekeljenek. Egy lélek se énekelt egy szótagot sem. Elmondtam
nekik, hogy nekem nem adatott meg az éneklés ajándéka, de az
Úr segítségével imádkozni és prédikálni is fogok. Letérdeltem
imádkozni, mire a körülöttem lévŒ férfiak is térdre ereszkedtek.
Azért imádkoztam az Úrhoz, hogy adja meg nekem Lelkét, és
mutassa meg nekem az emberek szívét. Imámban megígértem az
Úrnak, hogy átadom a gyülekezetnek mindazt, amit Ã számomra
sugall. Aztán felálltam, és másfél órát beszéltem; ez volt életem
egyik legjobb prédikációja.

Lelki szemeim megnyíltak, és láttam a gyülekezet tagjainak
életét, mire fejükre olvastam gonoszságaikat, és elmondtam,
milyen jutalmat fognak kapni cserébe. A körülöttem álló férfiak
lehajtották fejüket. Három perccel azután, hogy befejeztem,
egyes egyedül álltam a teremben.

Hamarosan elvezettek az ágyamhoz, ami a mellett a nagy
terem mellett állt, ahol sokan összegyıltek azok közül a férfiak
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közül, akiknek épp most prédikáltam. Hallottam beszélgetésü-
ket. Egyikük azt mondta, tudni szeretné, hogy honnan tud ez a
mormon fiú a múltbéli életükrŒl. Nem telt el sok idŒ, mire egy
tanbéli kérdésen kezdtek vitatkozni. Az egyik férfi azt javasolta,
hívjanak ki, hogy eldöntsem a vitát. A házigazda így felelt:
»Inkább ne; azt hiszem, egy alkalommal ennyi is elég volt!«

Reggel kiadós reggelit kaptam, és a házigazda azt mondta,
hogy ha bármikor erre járok, álljak meg fogadójánál, és addig
maradhatok, ameddig csak szeretnék.”20

1836 novemberében Wilford Woodruff befejezte misszióját az
Egyesült Államok dél-keleti részén. Naplójába feljegyezte, hogy
1835-ben és 1836-ban 9805 mérföldet gyalogolt, 323 gyılést tar-
tott, megszervezte az egyház 4 gyülekezetét, megkeresztelt 70
embert és 62-t konfirmált, 11 papsági felszentelést végzett, és 4
embert meggyógyított kézrátétellel, Œ maga pedig 6 különbözŒ
csŒcselék karmai közül szabadult meg.21 1835 júniusában szen-
telték elderré, 1836 májusában pedig hetvenes lett.

Amikor Woodruff elder visszatért Kirtlandbe, úgy találta, hogy
sok egyháztag hitehagyásba esett, és Joseph Smith próféta ellen
agitáltak. „A kirtlandi aposztázia idején – mondta késŒbb –, ami-
kor Joseph Smith találkozott valakivel, Isten Lelkének
kinyilatkoztatása nélkül szinte alig tudta, hogy baráttal vagy el-
lenséggel áll-e szemben. A legtöbb vezetŒ férfi ellene küzdött.”22

Wilford Woodruff még »e sötétség köde közepette is«23 hı ma-
radt a prófétához, és hı maradt azon elkötelezettségéhez, hogy
az evangéliumot fogja hirdetni. Elhívást kapott a Hetvenek ElsŒ
Kvórumába, és e minŒségben továbbra is tanúságot tett az igaz-
ságról, különbözŒ konferenciákra utazva a környéken. Még alig
egy éve volt Kirtlandben, amikor engedett egy sugalmazásnak,
ami a Maine állam partjai közelében lévŒ Fox-szigetekre szólítot-
ta teljes idejı misszióba. Ezt mondta:

„Isten Lelke így szólt hozzám: »Válassz egy társat, és menj egye-
nesen a Fox-szigetekre!« Nos, semmivel sem tudtam többet arról,
hogy mi van a Fox-szigeteken, mint arról, hogy mi van Kolobon.
De az Úr azt mondta, hogy menjek, így hát elindultam. Jonathan
H. Hale-t választottam, aki el is kísért. Míg ott jártunk, kiıztünk
néhány ördögöt, hirdettük az evangéliumot, és csodákat tettünk.
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(…) Eljutottam a Fox-szigetekre, és jó munkát végeztem ott.”24

Amikor Woodruff elder megérkezett a Fox-szigetekre, „olyan
népet [talált] ott, akik a dolgok Œsi rendjére vágytak”. KésŒbb ezt
jelentette: „Anélkül, hogy elidŒznék ezen, azt mondom, hogy
több mint száz embert megkereszteltem, míg ott jártam.”25

Folytatódó misszionáriusi szolgálat
az Úr Jézus Krisztus apostolaként

Míg Woodruff elder missziót szolgált a Fox-szigeteken 1838-
ban, olyan elhívást kapott, mely misszionáriusi szolgálatát
kiterjesztette életének hátralévŒ részére. „Augusztus 9-én levelet
kaptam – mondta – Thomas B. Marshtól, aki akkor a tizenkét
apostol elnöke volt, és tudatta velem, hogy Joseph Smith, a pró-
féta, kinyilatkoztatást kapott, és megnevezte azokat a
személyeket, akik be fogják tölteni az elbukottak helyét, ezek
pedig a következŒk: John E. Page, John Taylor, Wilford Woodruff
és Willard Richards.”

Marsh elnök levelében még hozzátette: „Így tehát tudd,
Woodruff testvér, hogy kijelöltek, hogy betöltsd a tizenkét apostol
egyikének helyét, továbbá hogy összhangban állj az Úr szavával,
melyet nemrégiben mondott, hogy sietve eljöjj Far Westbe, és az
elkövetkezŒ április 26-án búcsút vegyél az itteni szentektŒl, és
útnak indulj más égtájak felé a nagy mélységet keresztülszelve.”

Woodruff elnök késŒbb ezt fızte hozzá: „E levél lényege már
hetekkel korábban kinyilatkoztatott nekem, ám egyetlen ember-
nek sem tártam fel.”26

Az utasítás, hogy „útnak indulj[on] más égtájak felé a nagy
mélységet keresztülszelve”, az Úr azon parancsára utalt, hogy a
Tizenkettek szolgáljanak missziókat Nagy-Britanniában.
Hamarosan azt követŒen, hogy 1839. április 26-án Wilford
Woodruff eldert apostollá szentelték, útnak indult Nagy-
Britanniába azokkal, akik „Krisztus nevének különleges tanúi
[lettek] az egész világon” (T&Sz 107:23).

Woodruff elder késŒbb további missziókat is szolgált az
Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Az egyház történel-
mének egyik legnagyszerıbb misszionáriusaként vált ismertté. Ez
a könyv sok beszámolót tartalmaz misszionáriusi élményei közül.
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1839-ben Wilford Woodruff elder (elöl), Brigham Young elder
(háttérben) és a Tizenkét Apostol Kvórumának további tagjai elindultak

otthonukból, hogy az evangéliumot hirdessék Angliában. 
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Segít a szenteknek összegyılni

Ma az utolsó napi szenteket arra biztatják, hogy azokon a te-
rületeken építsék Isten királyságát, ahol élnek, így erŒsítve az
egyházat világszerte. Az egyház korai napjaiban az utolsó napi
szent misszionáriusok arra buzdították az új megtérteket, hogy
vándoroljanak az egyház központjába, legyen az akár Kirtland
(Ohio állam), akár Jackson megye (Missouri állam), akár Nauvoo
(Illinois állam), akár pedig Salt Lake City (Utah állam).

Körülbelül két évvel Joseph Smith és fivére, Hyrum Smith,
mártírhalála után a szentek arra kényszerültek, hogy maguk mö-
gött hagyják nauvooi otthonaikat, és átmeneti települést
hozzanak létre a Nebraska állambeli Winter Quarters-ben.
Woodruff elder angliai missziója befejeztével hazatért az egyház
fŒ csoportjához. Winter Quarters-bŒl indulva segített a szentek-
nek legismertebb vándorlásuk idején: az Egyesült Államok
síkságain és hegyein át a Sóstó-völgyben álló megígért földjükre
vezetŒ utazásuk során. A pionírok elsŒ csapatának tagjaként az út
utolsó szakaszában Œ szállította a megbetegedett Brigham Young
elnököt. Woodruff elder jelen volt, amikor Young elnök felemel-
kedett a szekéren lévŒ ágyából, végigpásztázta az elébük terülŒ
földet, és kijelentette: „Ennyi elég. Ez az a hely! ElŒre hát!”27

Woodruff elder azután is segített a szenteknek a nekik ígért
földre gyülekezni. Egyik missziója során Œ és családja két és fél
évet töltött Kanadában és az Egyesült Államok észak-keleti ré-
szén, segítve az egyháztagoknak a Sóstó-völgybe vándorolni. E
szentek utolsó csoportjával volt, amikor a következŒ élményben
volt része, ami jól mutatja, milyen érzékeny is volt a Lélek sugal-
mazásai iránt:

„Megláttam egy gŒzhajót, ami gŒzt árasztott magából; látszott,
hogy indulásra készen áll. Megkerestem a kapitányt, és megkér-
deztem, hány utasa van. »Háromszázötven.« »Befér még száz?«
»Persze.« Már éppen kimondtam, hogy szeretnénk felszállni, ami-
kor a Lélek így szólt hozzám: »Se te, se a csapatod ne szálljon fel
arra a hajóra!« Rendben, gondoltam. Addigra már tanultam vala-
micskét arról a csendes kis hangról. Nem szálltunk hát fel a
gŒzösre, hanem megvártuk a másnap reggelt. Indulás után fél
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Wilford Woodruff elder és családja ebben a
házban élt az Illinois állambeli Nauvooban.

órával a gŒzösön tız ütött ki. Kötelei voltak a kormányláncok he-
lyett, és nem tudtak partra szállni. Koromsötét éjszaka volt, és
egyetlen lélek sem menekült meg. Ha nem engedelmeskedtem
volna annak a bennem lévŒ jelzŒkészüléknek, magam is ott vesz-
tem volna, az egész társasággal együtt.”28

Szolgálat a Sóstó-völgyben

Miután a szentek letelepedtek a Sóstó-völgyben, Woodruff
elder feladatai megváltoztak. Többé nem küldték külföldre teljes
idejı misszióba. Ehelyett a következŒk tartoztak tevékenységkö-
rébe: segített még több szentnek az egyház központjába
vándorolni, találkozott a környékre látogatókkal, törvényhozó-
ként szolgált, dolgozott a föld öntözésén és megmıvelésén,
valamint növénytermesztési és állattenyésztési módszereket dol-
gozott ki. Gyakorta ellátogatott az utolsó napi szentek Utah,
Arizona és Idaho államban lévŒ településeire, ahol hirdette az
evangéliumot és biztatta a szenteket feladataikban.

Wilford Woodruff 1856 és 1883 között egyházi segéd-történet-
íróként, 1883 és 1889 között pedig egyházi történetíróként
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szolgált; ez az idŒszak átívelt a Tizenkét Apostol Kvórumában
végzett szolgálatának java részén. Bár ez a feladat igen idŒigé-
nyes volt, mégis kiváltságnak tekintette, és hitt abban, hogy
„ennek az egyháznak a történelme fenn fog maradni az idŒn és
örökkévalóságon át”29. Történetírói szolgálata az 1835-ben meg-
kezdett munka folytatása volt – akkor kezdett ugyanis naplót írni,
vagyis személyes feljegyzést vezetni életérŒl és az egyház törté-
nelmérŒl (lásd 125–127. oldal).

További erŒfeszítései során, melyeket az egyház megerŒsítésé-
re, a közösségben való szolgálatra és családjának eltartására tett,
Wilford Woodruff olyan alapelveket követett, melyeket dolgos
édesapjától tanult. Franklin D. Richards elder, a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagjaként azt mondta, hogy Woodruff elder „jól
ismert volt tevékeny életérŒl, iparkodásáról és fizikai kitartásáról.
Bár nem volt nagytermetı, képes volt olyan munkák elvégzésére,
melyek alatt átlagos fizikumú férfiak összeomlottak volna”30.

Woodruff elder naplója tele van olyan bejegyzésekkel, melyek
kemény munkával telt hosszú napokat örökítenek meg. Egyszer
mesélt egy alkalomról, amikor 67 évesen fiával, Asahellel felmá-
szott egy négyméteres létrára, hogy barackot szedjen egy fáról.
Asahel kezdte elveszíteni az egyensúlyát. Miközben fiát próbálta
megmenteni, Woodruff elder maga esett le. Ezt írta: „Mintegy
három métert zuhantam le a létráról; beütöttem jobb vállamat és
csípŒmet, ami igen fájdalmas volt. Asahelnek nem nagyon fájt.
Egész éjjel hasogatott mindenem, és alig bírtam megmozdulni.”31

Másnap ezt jegyezte fel: „Ma mindenem fájt, de azért kimentem
a mezŒre, és csak este tértem haza.”32 Ezzel az eseménnyel
kapcsolatban Matthias Cowley ezt mondta: „Az ember természe-
tesen eltınŒdik, hogy mit keresett egy ilyen korú férfi fent egy
fán. ElŒször is Woodruff elder számára soha nem életkor kérdé-
se volt, ha meglátott valamit, amit szerinte el kellett végezni,
feltéve, ha lehetségesnek látszott, hogy maga megtegye. Ott volt
mindenhol. (...) Kész volt bármilyen vészhelyzetre. Ha meglátott
egy almafa tetején egy lefırészelendŒ ágat, a gondolat még szin-
te meg sem érlelŒdött benne, mire már fent volt a fa tetején, és
mindig nehéznek találta, hogy megkérjen valakit olyasmire, amit
Œ maga is meg tudott tenni.”33
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Templomépítés és templomi munka

Amikor a szentek hosszabb idŒt töltöttek egy központi helyen,
mindig építettek templomot. Ezt a mintát követték Kirtlandben,
Nauvooban és végül Salt Lake Cityben is. Ennek megtételében
hıek voltak az Úr egy kinyilatkoztatásához, melyet Joseph Smith
prófétán keresztül adott – mely kinyilatkoztatást Woodruff elder
feljegyzett a naplójában:

„Mi volt a világ bármelyik korszakában a zsidók, vagyis Isten
népe összegyıjtésének célja? A legnagyobb cél az volt, hogy ház
épüljön az Úrnak, egy ház, ahol kinyilváníthatja népének háza
szertartásait, királyságának dicsŒségeit, és megtaníthatja az em-
bereknek a szabadítás útját. Hiszen vannak bizonyos szertartások
és alapelvek, melyeket ha tanítanak és gyakorolnak, annak egy
olyan helyen vagy házban kell megtörténnie, mely kimondottan
ebbŒl a célból épült. Ez a cél jelen volt Isten gondolataiban már
a világ megalkotása elŒtt, és ebbŒl a célból szándékozta Isten oly
gyakran összegyıjteni a zsidókat, Œk azonban nem voltak hajlan-
dók rá. UgyanebbŒl a célból gyıjti össze Isten a népét az utolsó
napokban – vagyis hogy olyan házat építsenek az Úrnak, ahol fel-
készítik Œket a szertartásokra és felruházásokra, megmosásokra
és megkenésekre stb.”34

Woodruff elder gyakran biztatta szenttársait, hogy részesülje-
nek a templomban elérhetŒ áldásokban. Ezt mondta: „Úgy
tartom, hogy a templomok építése az egyik legfontosabb dolog,
amit az Úr megkíván az utolsó napi szentektŒl az idŒk teljessé-
gének sáfárságában, hogy beléphessünk e templomokba, és
megválthassuk nem csupán az élŒket, hanem halottainkat is.”35

Korának sok más prófétájához hasonlóan Woodruff elder is
megjövendölte, hogy eljön az idŒ, amikor templomok állnak
majd szerte a világon36. Örvendezett a lehetŒségnek, hogy meg-
láthatta e jövendölés beteljesedésének kezdetét, hiszen négy
templom épült és lett felszentelve a Utah Területen az elsŒ 46
éven belül azután, hogy a szentek megérkeztek a Sóstó-völgybe:
St. George, Logan, Manti és Salt Lake City városában.

Woodruff elnök mondta a Manti-ban és Salt Lake Cityben álló
templomok felszentelési imáját. Az egyház minden tagjához
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A Manti templom (Utah), 
melyet Wilford Woodruff elnök szentelt fel 1888-ban. 

szóló üzenetükben Œ és az ElsŒ Elnökségben lévŒ tanácsosai ta-
núságot tettek azokról az áldásokról, melyek megadatnak
azoknak, akik az Œszinte imádat szellemében vesznek részt a
templomfelszenteléseken: „A Szent Lélek édes suttogásai mega-
datnak nekik, és a menny kincsei, az angyalok társasága idŒrŒl
idŒre kísérni fogják Œket, hiszen [az Úr] ígérete elhangzott, és
nem válhat semmissé!”37 Írt egy ilyen élményrŒl, melyben a
Logan templom felszentelése során volt része:

„Míg e templom felszentelésén voltam, eszembe ötlött, milyen
sok órát töltöttem imában kora férfikoromban, azt kérve
IstentŒl, engedje meg, hogy földi életem során megláthassam
Krisztus egyházának megalapítását, és egy olyan nép támasztását,
akik megkapják az Œsi evangéliumot és harcba szállnak a szen-
teknek egykor megadott hitért. Az Úr megígérte, hogy megérem,
hogy megtaláljam Isten népét, s majd nevet és helyet kapok ...
házában, olyan nevet, mely jobb a fiak vagy lányok nevénél,
olyan nevet, mely soha nem vágatik ki. Ma pedig örvendezem
annak, hogy nevem van e nép között, és segíthetek még egy
templomot az Ã legszentebb nevének felszentelni. Dicséret illes-
se Istent és a Bárányt mindörökké!”38
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Wilford Woodruff szolgálata az egyház elnökeként

Amikor John Taylor elnök meghalt 1887. július 25-én, a
Tizenkét Apostol Kvóruma vált az egyház kormányzó szervévé,
élén Woodruff elnökkel mint elnöklŒ tisztviselŒvel. Átérezve az
egész egyház vezetésének súlyát, Woodruff elnök a következŒ
gondolatokat jegyezte fel naplójában: „Mindez igen különös
helyzetbe állít engem, olyan helyzetbe, melyre soha nem töre-
kedtem életem során. Isten gondviselésébŒl azonban rám
ruháztatott, és imádkozom Istenhez, az én Mennyei Atyámhoz,
hogy adjon e felelŒsségnek megfelelŒ kegyelmet. Magas, felelŒs-
ségteljes poszt ez bármely embernek, olyan pozíció, mely igen
nagy bölcsességet kíván. Soha nem számítottam arra, hogy túlé-
lem Taylor elnököt. (...) De mégis bekövetkezett. (...) Csak azt
mondhatom: Csodálatosak a te útjaid, ó Mindenható Úristen,
hiszen bizonyosan e világ gyengéit választottad munkád elvégzé-
sére a földön! Add, hogy Wilford szolgád felkészült legyen, bármi
áll is elŒtte a földön, és legyen ereje elvégezni, bármit is kíván
tŒle a Mennyek Istenének keze! Ezt az áldást kérem Mennyei
Atyámtól Jézus Krisztus, az ÉlŒ Isten Fia nevében.”39 Woodruff el-
nököt 1889. április 7-én támogatták Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza elnökeként. Ã volt az egyház negyedik
elnöke ebben a sáfárságban.

Tanúságot téve az Úr utolsó napi munkájáról
Az egyház tagjaihoz intézett üzeneteiben Woodruff elnök újra

és újra tanúságát tette az evangélium visszaállításáról, ahogy azt
egész szolgálata során tette. Életének ebben az utolsó kilenc évé-
ben azonban még fokozottabb nyomatékkal tette bizonyságát. Ã
volt az utolsó élŒ ember, aki apostolként szolgált Joseph Smith-
szel, és sürgetŒ szükségét érezte, hogy világos, maradandó
bizonyságot hagyjon hátra a visszaállítás prófétájáról. Körülbelül
egy évvel halála elŒtt ezt mondta:

„Sok dolog van, amit nem értek, ezek egyike az, hogy miért is
vagyok itt jelenlegi életkoromban. Nem értem, miért tarttattam
meg ilyen sokáig, amikor már oly sok apostol és próféta haza szó-
líttatott. (...) Én vagyok az egyetlen élŒ ember a testben, aki
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Wilford Woodruff elnök (középen) és az ElsŒ Elnökségben vele szolgáló taná-
csosai: George Q. Cannon elnök (balra) és Joseph F. Smith elnök (jobbra). 

Joseph Smith próféta kezei alatt részesült a felruházásban. Én va-
gyok az egyetlen élŒ ember a testben, aki ott volt a tizenkét
apostollal, amikor Œ a gondjaikra bízta Isten királyságát, és pa-
rancsolatot adott nekik e királyság továbbvitelére. Mintegy
három órán keresztül állt elŒttünk egy szobában, utolsó tanítását
tartva. A terem mintha mindent felemésztŒ tızzel telt volna meg.
Arca oly tiszta volt, akár a borostyán; szavai mint megannyi élénk
villámlás. Átjárták testünk minden porcikáját fejünk búbjától
egészen a talpunkig. Ezt mondta: »Testvérek, a Mindenható Úr
megpecsételt a fejemen minden papságot, minden kulcsot, min-
den hatalmat, minden alapelvet, mely ezen utolsó sáfársághoz,
az idŒk teljességének sáfárságához, valamint Isten királyságának
felépítéséhez tartozik. Én is megpecsételtem fejeiteken mindeze-
ket az alapelveket, papságot, apostolságot és Isten királyságának
kulcsait, most hát erŒsítsétek meg vállatokat és vigyétek elŒre ezt
a királyságot, különben elkárhoztok!« Nem feledem e szavakat –
nem én, amíg csak élek! Ez volt az utolsó beszéd, amit testében
hozzánk intézett. Nem sokkal ezután mártírhalált halt, és
hazahívattatott a dicsŒségbe.”40
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Az egyház elnökeként Woodruff elnök arra ösztönözte a szente-
ket, hogy törekedjenek a Szentlélek útmutatására és kövessék azt,
valamint legyenek hıek szövetségeikhez, hirdessék az evangéliu-
mot otthon és messzi tájakon, legyenek becsületesek világi
felelŒsségeikben, és szorgalmasan végezzék a templomi és család-
történeti munkát. Tanácsa visszhangozta egy kijelentését, melyet
még a Tizenkettek Kvórumának tagjaként tett: „Bármily jók le-
gyünk is, állandó célunk kell, hogy legyen a folyamatos fejlŒdés és
jobbá válás. Más törvénynek és evangéliumnak engedelmeske-
dünk, mint mások, és más királyság lebeg a szemünk elŒtt, így hát
ennek megfelelŒen célunknak is magasabbnak kell lennie Urunk,
Istenünk elŒtt, és e szerint kell irányítanunk és uralnunk önma-
gunkat, én pedig imádkozom Istenhez, az én Mennyei Atyámhoz,
hogy Lelke megpihenjen rajtunk, és tegye lehetŒvé, hogy mindezt
meg is tegyük.”41

A Nyilatkozat kiadása
Az Úr vezérlŒ keze által megerŒsítve Woodruff elnök átvezette

az utolsó napi szenteket e sáfárság egyik legviharosabb idŒsza-
kán. Az 1880-as évek vége felé az egyház továbbra is gyakorolta a
többnejıséget, engedelmeskedve az Úr Joseph Smith prófétának
adott parancsának. Az Egyesült Államok kormánya azonban
akkoriban törvényeket adott ki a gyakorlat ellen, súlyos bünteté-
seket szabva ki e törvények megszegéséért, köztük az egyházi
birtokok elkobzását és az egyháztagok alapvetŒ polgári jogainak
– például a szavazójog – megtagadását. Ezek a fejlemények
megteremtették továbbá a többnejıséget gyakorló utolsó
napi szentek üldözésének törvényes lehetŒségeit is. Az egyház
fellebbezett ez ellen, de sikertelenül.

E körülmények súlyos teherként nehezedtek Woodruff elnök vál-
lára. Az Úr szándékának megismerésére törekedett ebben az
ügyben, és idŒvel kinyilatkoztatást kapott, miszerint az utolsó napi
szenteknek fel kell hagyniuk a többnejıség gyakorlatával. Az Úr pa-
rancsának engedelmeskedve kiadta a Nyilatkozat néven ismert
dokumentumot, mely egy sugalmazott kijelentés, ami azóta az egy-
háznak a többnejıséggel kapcsolatos alapvetŒ álláspontja maradt.
Az 1890. szeptember 24-i keltezésı nyilvános deklarációban
Woodruff elnök hangot adott annak a szándékának, hogy
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alárendeli magát az ország törvényeinek. Tanúságát tette arról is,
hogy az egyház többé nem tanítja a többnejıség gyakorlatát42. 1890.
október 6-án az általános konferencia egyik ülésén az utolsó napi
szentek támogatták prófétájuk nyilatkozatát, egyhangúlag elfogad-
va a kijelentést, mely szerint Woodruff elnök „tisztjébŒl adódóan
teljes mértékben felhatalmazott volt a Nyilatkozat kiadására”43.

A család örökkévaló természetének újbóli megerŒsítése
Körülbelül három hónappal mártírhalála elŒtt, Joseph Smith

próféta beszédet tartott a szentek nagy gyülekezete elŒtt. Wilford
Woodruff elder, aki feljegyezte a beszéd összegzését, azt mondta,
hogy a próféta „az egyik legfontosabb és legérdekesebb témáról
beszélt, melyet valaha is a szentek elé tártak”44. Beszélt arról,
hogy szükséges szüleinkhez pecsételve lennünk, majd nemzedé-
keinken keresztül tovább vinnünk a pecsételés e szertartását:

„Ez Illés szelleme, hogy megváltjuk halottainkat, magunkat
atyáinkhoz kötjük, akik a mennyben vannak, és megpecsételjük
halottainkat, hogy elŒjöjjenek az elsŒ feltámadáskor; és ezért van
szükségünk Illés hatalmára, hogy hozzápecsételjük azokat, akik a
földön lakoznak, azokhoz, akik a mennyben lakoznak...”45

A következŒ néhány évtizeden át az utolsó napi szentek tudták,
hogy lennie kell „egy összekötŒ kapocsnak valamilyen formá[ban]
atyák és gyermekek közt” (T&Sz 128:18). Az eljárás mikéntje azon-
ban nem volt teljes mértékben lefektetve; ahogy Woodruff elnök
megjegyezte, Joseph próféta nem élt elég sokáig ahhoz, hogy
„bármi továbbit mondhatott volna ezekrŒl a dolgokról”46. A rendel-
kezésükre álló „minden világosság és tudás”47 alapján cselekedve
gyakorta elŒfordult, hogy az emberek magukat saját atyáik és anyá-
ik helyett Joseph Smithhez, Brigham Younghoz vagy koruk más
egyházi vezetŒihez pecsételték vagy „adták örökbe”. Az egyház el-
nökeként Woodruff elnök ekképpen utalt e gyakorlatra: „Eleddig
nem hajtottuk végre teljes mértékben azokat az alapelveket Isten
számunkra adott kinyilatkoztatásainak betöltésére, hogy hozzápe-
csételtük volna az atyák szívét a gyermekekhez és a gyermekekét az
atyákhoz. Én nem voltam megelégedve ezzel, ahogy [John] Taylor
elnök sem, és egyetlen ember sem Joseph próféta óta, aki részt vett
az örökbefogadás szertartásában Istenünk templomaiban. Úgy
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éreztük, több kinyilatkoztatást kell kapni errŒl a témáról, mint amit
addig kaptunk.”48

Ez a további kinyilatkoztatás 1894. április 5-én adatott
Woodruff elnöknek49. Három nappal késŒbb, egy általános kon-
ferenciai beszédben, így beszélt e kinyilatkoztatásról: „Amikor az
Úr elé járultam, hogy megtudjam, kihez kell köttetnem, ... Isten
Lelke azt kérdezte tŒlem: »Hát nincs atyád, aki téged nemzett?«
»De igen, van.« »Akkor miért nem tiszteled Ãt? Miért nem hozzá
fogadtatsz örökbe?« »Igen – feleltem –, így a helyes!« Atyámhoz
köttettem tehát, aztán atyámat hozzá pecsételtettem az Œ atyjá-
hoz, és így tovább; és a kötelesség, melyet szeretném, ha a
templomokban elnöklŒ férfiak mind elvégeztetnének ettŒl a
naptól fogva mindörökké, hacsak a Mindenható Úr másként nem
parancsolja, nem más, mint hogy minden ember köttessen saját
atyjához. (...) Szeretném, ha az Izráel e hegyei közt álló templo-
mok felett elnöklŒ minden férfi észben tartaná ezt. Mi jogon
vehetném el bármely ember származási ágának jogait? Mi jogon
tehetné ezt bárki is? Nem, ez nem lehet, és én azt mondom: min-
den ember köttessen a saját atyjához, és akkor pontosan azt
fogjuk tenni, amit Isten mondott, amikor kijelentette, hogy
elküldi Illés prófétát az utolsó napokban [lásd Malakiás
4:5–6]. (...)

Azt akarjuk, hogy ettŒl a naptól kezdve az utolsó napi szentek
kövessék nyomon leszármazási rendjüket, amilyen messze csak
tudják, és legyenek hozzápecsételve atyáikhoz és anyáikhoz. A
gyermekek legyenek szüleikhez pecsételve, és ez a lánc érjen
addig, ameddig csak el lehet jutni! (...)

Testvérek, legyen szívügyetek e dolog! Folytassuk feljegyzéseink
vezetését, írjuk azokat igazlelkıen az Úr elŒtt, és tegyünk eleget
ennek az alapelvnek, és akkor Isten áldásai kísérnek majd minket,
és a megváltottak áldani fognak minket az eljövendŒ napokban!
Azért imádkozom Istenhez, hogy nyíljon meg népünk szeme a lá-
tásra, fülünk a hallásra és szívünk a vállunkon nyugvó csodálatos
és nagyszerı munka megértésére, melynek elvégzését a Menny
Istene elvárja tŒlünk.”50
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„Érted imádkozunk”

1897. március 1-jén az utolsó napi szentek megtöltötték a Salt
Lake Tabernákulumot, hogy megünnepeljék Wilford Woodruff
elnök 90. születésnapját. Elhangzott egy új himnusz is: „Érted
imádkozunk”. Evan Stephens átdolgozta egy már létezŒ himnusz
dallamát, és új szöveget írt, hogy tiszteletét fejezze ki az egyház
hŒn szeretett prófétája elŒtt:

Érted imádkozunk, jó prófétánk,
Isten vigasztaljon, vigyázzon rád!
Bár az évek során megráncosodsz,
Fényed világítson úgy, ahogy most;
Fényed világítson úgy, ahogy most!

Érted imádkozunk tiszta szívbŒl,
Hogy munkádhoz legyen elég erŒd.
Minden napon vezess tanácsoddal,
E fény ragyogja be az utunkat;
E fény ragyogja be az utunkat!

Érted imádkozunk szeretettel,
Gyermeki imánkat Ã hallja fent.
Örökre áldott légy, adja Isten,
És áldás kísérjen életedben;
És áldás kísérjen életedben.51

Tizennyolc hónappal késŒbb, 1898. szeptember 2-án Wilford
Woodruff elnök elhunyt, végre egyesülve azokkal a szenttársaival,
akik megelŒzték a halálban. A Salt Lake Tabernákulumban tartott
temetésén „békés szellemiség ... uralkodott az egész esemény
során, mely átjárta az egybegyılteket, és velük is maradt, hogy
enyhítse mindannyiuk bánatát”. A Tabernákulum belseje „mıvé-
szien fehér drapériába volt öltöztetve, bŒséges és pompás”
virágkompozíciókkal, valamint búza- és zabkévékkel. „Az orgona
mindkét oldalán hatalmas számokkal kirakva 1847 volt olvasható,
valamint több ölnyi zsálya, napraforgó és fenyŒ állt”, arra emlé-
kezve, hogy a pionírok 1847 júliusában megérkeztek a
Sóstó-völgybe. Woodruff elnök egy nagy méretı arcmása felett a
következŒ kijelentés volt megvilágítva: „Még holta után is beszél”,
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tisztelegve Isten prófétája elŒtt, akinek a tanításai és példája
továbbra is sugalmazni fogja az utolsó napi szenteket Isten
királyságának felépítésére tett erŒfeszítéseik során52.
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Joseph Smith próféta elsŒ látomásával kezdŒdŒen
„az evangélium elŒjött napjainkban igaz dicsŒségében,

hatalmában, rendjében és világosságában”.
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1 .  F E J E Z E T

Az evangélium visszaállítása

Joseph Smith próféta által az Úr
visszaállította evangéliumát annak igaz dicsŒségében,

hatalmában, rendjében és világosságában.

Wilford Woodruff életébŒl

Amikor Wilford Woodruff gyermek volt, családjával jó barátság-
ba kerültek Robert Masonnal, egy olyan férfival, aki jellegzetes
vallási hitelveirŒl volt ismert. Woodruff elnök így emlékezett
vissza:

„Hitt abban, hogy Krisztus egyházában lenniük kell
prófétáknak, apostoloknak, álmoknak, látomásoknak és kinyi-
latkoztatásoknak, csakúgy, mint az Œsi idŒkben, és hitte, hogy
az Úr támaszt majd egy népet és egy egyházat az utolsó napok-
ban, prófétákkal, apostolokkal, és minden ajándékkal,
hatalommal és áldással, mely megtalálható volt abban a világ
bármely korában. (...)

Sokat imádkozott, és része volt álmokban és látomásokban, az
Úr pedig sok dolgot megmutatott neki látomásban, amiknek be
kell majd következniük az utolsó napokban.

Itt most elmesélem az egyik látomását, amit Œ mesélt nekem.
Amikor utolsó alkalommal láttam, ezt mondta: »Déltájt a mezŒ-
mön dolgoztam, amikor látomás ragadott magával. Egy hatalmas
gyümölcsösben találtam magam: igen éhes voltam, és sokat gya-
logoltam a gyümölcsösben, hogy találjak gyümölcsöt, amit
megehetnék, de az egész kertben nem találtam semmit, és sírva
fakadtam, mert nem találtam gyümölcsöt. Míg ott álltam a gyü-
mölcsösre bámulva, azon tınŒdve, miért nincs gyümölcse, a fák
körülöttem elkezdtek a földre hullani, míg már egyetlen fa sem
maradt állva az egész kertben. Míg e jelenségen ámuldoztam, lát-
tam, hogy az elhullott fák gyökereibŒl új hajtások sarjadnak,
melyek aztán a szemem láttára váltak virágzó fiatal csemetékké.
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Rügyet hoztak, virágba borultak és gyümölcsöt teremtek, mígnem
a fák roskadoztak a legpompásabb gyümölcs alatt, melyet valaha
is láttam, én pedig igen örvendeztem, hogy ily rengeteg pompás
gyümölcsöt látok. Odaléptem az egyik fához, és kezemet tele-
szedtem gyümölccsel, elámulva annak szépségén, és már épp
megízleltem volna, amikor a látomás bezárult, és a mezŒn ugyan-
azon a helyen találtam magam, ahol a látomás kezdetén voltam.

Akkor letérdeltem a földre, és az Úrhoz imádkoztam, arra kérve
Œt Jézus Krisztus nevében, hogy mutassa meg nekem a látomás je-
lentését. Az Úr pedig így szólt hozzám: ’Ez a látomás magyarázata:
az erdŒ nagy fái azt a nemzedéket jelentik, amelyben te élsz.
Krisztus egyháza, vagyis Isten királysága nincs jelen a földön a te
nemzedéked idején. Nincs jelen a földön Krisztus egyházának gyü-
mölcse. E napon és e nemzedékben nincs a földön IstentŒl
felszentelt férfi, hogy elvégezze a szabadítás evangéliumának szer-
tartásait. De a következŒ nemzedék idején én, az Úr, fel fogom
állítani királyságomat és egyházamat a földön, és Krisztus királysá-
gának és egyházának gyümölcsei – mint amelyek a prófétákat,
apostolokat és szenteket követték minden sáfárságban – ismét
megtalálhatók lesznek a földön a maguk teljességében. Megéred
azt a napot, és megérintheted a gyümölcsöt, de soha sem fogsz
enni belŒle a testben.’«”

Woodruff elnök így folytatta: „Amikor befejezte a látomásnak
és annak magyarázatának elmesélését, még ezt mondta: (...) »Én
soha nem fogok enni ebbŒl a gyümölcsbŒl a testben, de te igen;
és te igen kiemelkedŒ szerepet fogsz játszani abban a királyság-
ban.« Erre sarkon fordult és magamra hagyott. Ezek voltak a
hozzám intézett utolsó szavai a földön. (...)

E látomást az 1800. esztendŒ körül látta, és 1830-ban mesélte
el nekem – ugyanazon a tavaszon, amikor ez az egyház meg lett
szervezve.

Ez a látomás, a nekem adott többi tanításával együtt, igen mé-
lyen bevésŒdött az elmémbe, és igen sokat imádkoztam az Úrhoz,
hogy vezessen engem a Lelkével, és készítsen fel az Ã egyházára,
amikor az valóban eljön.”

Amikor Wilford Woodruff csatlakozott az egyházhoz, levelet írt
barátjának, Robert Masonnak. „Elmondtam neki, hogy megtaláltam
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Krisztus egyházát, amirŒl korábban nekem mesélt – idézte vissza
késŒbb. – Meséltem neki annak szervezetérŒl, a Mormon könyve
napvilágra kerülésérŒl, valamint arról, hogy az egyházban vannak
próféták, apostolok, és megvan benne minden ajándék és áldás,
továbbá hogy Krisztus királyságának és egyházának igaz gyümöl-
cse megnyilvánul a szentek között, ahogy azt az Úr megmutatta
neki a látomásában. Megkapta levelemet, és sokszor végigolvasta;
ugyanúgy a kezében tartotta, mint a látomásban szereplŒ gyü-
mölcsöt, de már igen idŒs volt, és hamarosan elhunyt. Nem érte
meg, hogy találkozzon egy elderrel, aki az evangélium szertartá-
saiban részesíti Œt.

Az elsŒ adandó alkalommal, miután a halottakért való keresztel-
kedés tanát kinyilatkoztatták, elmentem megkeresztelkedni érte.”1

Wilford Woodruff tanításai

Jézus Krisztus evangéliuma
örökkévaló és megmásíthatatlan

Az Úr számos alkalommal kinyújtotta karját különbözŒ sáfár-
ságok során, hogy megalapítsa királyságát a földön; embereket
– nemes lelkeket – támasztott, akik elŒjöttek és testet öltöttek
különféle idŒszakokban és idŒkben. Sugalmazást adott ezek-
nek az embereknek, kinyilatkoztatásokban részesítette Œket, és
eltöltötte Œket sugalmazással, világossággal, igazsággal, Isten
királyságának dolgaival.2

Ha összetalálkoznánk Ádám atyával, Séthtel, Mózessel, Áronnal,
Krisztussal vagy az apostolokkal, Œk mindnyájan ugyanazokat az
alapelveket tanítanák, melyekre mi is taníttattunk, a legcsekélyebb
mértékben sem térnének el azoktól. Ez az evangélium örökkévaló
a természetében és megmásíthatatlan a jellegében.3

Soha nem volt több mint egy evangélium, és soha nem is adatik
az emberek fiainak több, csak egy, az pedig soha nem változott és
soha nem is fog változni az idŒben vagy az örökkévalóságban.
Ugyanaz a világ minden korában; ugyanazok a szertartásai is. Az
evangéliumban hívŒk hittek Jézusban, mielŒtt még eljött volna a
testben, és a bınbánat már az Œ napjai elŒtt hirdetve lett, ahogyan
egészen azóta is; gyakorolták a bınbocsánatra történŒ keresztelést
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és a kézrátételt a Szentlélek ajándékáért; rendelkezésükre állt az
egyház szervezete, melyben sugalmazott férfiak voltak. (...) E dol-
gok szükségesek a világ minden korszakában.4

Mindig, amikor az Úrnak jelen van az egyháza a földön, és az
az egyház megkapja Krisztus evangéliumát és élvezheti a
Szentlelket, akkor minden ajándék és kegyelem, mely valaha is
megadatott Isten egyházának, megadatik annak az egyháznak is.5

Jézus Krisztus megalapította egyházát halandó
szolgálata során, de az emberek hamarosan

hitehagyásba estek halálát és feltámadását követŒen

Jézus Krisztus ... elhozta az evangéliumot a zsidóknak, és meg-
alapította közöttük királyságát, annak minden adományával,
kegyelmével és hatalmával: a betegek meggyógyultak, ördögök
ızettek ki, és az ajándékok megnyilvánultak az emberek közt.
A zsidók azonban elvetették Œt, végül pedig halálra ítélték. (...)
Nem fogadták be, azt követŒen pedig – a parancsolatnak megfe-
lelŒen – ez az evangélium eljutott a nem zsidókhoz.6

Amikor a királyságot a nem zsidók elé tárták, azt az apostolokkal
és prófétákkal, a gyógyító hatalommal, a közvetlenül IstentŒl kapott
kinyilatkoztatásokkal és minden olyan ajándékkal és kegyelemmel
tették, melyben a zsidók hittek, és melyeket élvezhettek is, míg hit-
hıek maradtak: amikor a nem zsidókhoz jutott, tökéletes volt
szervezetében, ám az idŒ elŒrehaladtával megváltoztatták Isten ki-
rályságának szertartásait, és Œk is a hitetlenség ugyanazon példáját
követték, majd évszázadokon át megmaradtak úgy, hogy a menny
igaz rendje nem volt jelen közöttük. (...) IdŒvel Isten királyságának
ajándékai, kegyelmei és hatalma elvétettek, és az Isten Œsi egyházá-
ban szolgáló férfiakat szinte mind megölték; lemészárolták Œket,
mert arra törekedtek, hogy fenntartsák azt annak teljes tisztaságá-
ban, és minden erejükkel megpróbálták megalapozni az Isten által
kinyilatkoztatott alapelveket.7

Hosszú évszázadok teltek el. Emberek milliói születtek, éltek a
földön, haltak meg és mentek tovább a lelkek világába, és –
amennyire arról bármi tudomásunk van – nem volt közöttük
egyetlen lélek sem, akinek hatalma lett volna elŒlépni az emberi-
ségbŒl és az élet és szabadítás evangéliumának szertartásaiban
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„ Jézus Krisztus ... elhozta az evangéliumot a zsidóknak,
és megalapította közöttük királyságát.” 

szolgálni. Kétségtelen, hogy milliónyi jó ember élt, akik a rendel-
kezésükre álló legjobb világosság fényében cselekedtek ..., akik
elŒléptek napjaikban és hirdették az evangéliumot a bennük lévŒ
világosság szerint. Ám nem volt meg a hatalmuk egyetlen olyan
szertartás elvégzésére sem, melynek bármi ereje lett volna a halál
után. Nem viselték a szent papságot.8

A világról szinte teljesen kiveszett az igazság és a Szentlélek is-
merete, mely azért adatik, hogy az igazság ösvényén vezesse az
emberiséget. (...) Maga az a tény, hogy egyik nemzedék a másik
után hozott létre különféle rendszereket és szervezeteket, melyek
mind azt vallották, hogy a szabadítás terve szerint valók, mégis el-
lentmondtak egymásnak, mígnem temérdek egyházat alapítottak,
melyek mind különböztek a tanbéli kérdésekben, azt bizonyítja,
hogy valami nem volt rendjén.9

Az aposztázia évszázadai után az Úr Joseph Smith prófétán
keresztül visszaállította az evangélium teljességét

Az evangélium elŒjött napjainkban igaz dicsŒségében, hatal-
mában, rendjében és világosságában, ahogy az mindig történt,
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amikor Istennek volt elismert népe az emberek között. Ugyanaz a
szervezet és evangélium, melyért Krisztus életét adta, és melynek
támogatásáért az apostolok is vérüket ontották, most újra megala-
píttatott ebben a nemzedékben. És hogyan jött létre? IstentŒl, egy
a mennybŒl jövŒ szent angyal szolgálata révén, aki [beszélt] az em-
berrel, és kinyilatkoztatta neki a világot borító sötétséget, valamint
feltárta néki a nemzeteket körülölelŒ szörnyı sötétséget, azokat az
eseményeket, melyek e nemzedékben fognak bekövetkezni, gyors
egymásutániságban követve egymást egészen a Messiás eljöveteléig
[lásd Joseph Smith története 1:30–49]. Az angyal megtanította
Joseph Smithnek azokat az alapelveket, melyek szükségesek a
világ szabadításához, az Úr pedig parancsolatokat adott neki, meg-
pecsételte rajta a papságot, és hatalmat adott neki az Úr háza
szertartásainak elvégzésére. Elmondta neki, hogy az evangélium
nincs jelen az emberek között, és királyságának nincs igaz szerve-
zete a földön; hogy az emberek elfordultak igaz rendjétŒl,
megváltoztatták a szertartásokat és megszegték az örök szövetsé-
get, továbbá hazugságokat és olyan dolgokat örököltek, melyek
nem váltak hasznukra. Elmondta neki, hogy elérkezett az idŒ Isten
királyságának az emberek közti megalapítására, méghozzá az utol-
só alkalommal, a világ végének eljövetelére való felkészülésként.10

Mit tett Joseph Smith, miután megkapta a papságot és annak
szertartásait? Elmondom én, mit tett. Azt tette, amit tizenhét évszá-
zad és az annak során elmúlt ötven nemzedék, a keresztény világ
minden papsága és vallásai, az egész világ együttesen nem tudott
megtenni – Œ, bár [tanulatlan] ifjú volt, a világ elé tárta Jézus
Krisztus evangéliumát a maga teljességében, világosságában és egy-
szerıségében, ahogy azt annak SzerzŒje és az Ã apostolai
tanították; eléjük tárta Jézus Krisztus egyházát és Isten királyságát a
maga tökéletes szervezetében, ahogy Pál szemléltette azt a fejjel és
a lábbal, a kézzel és a szemmel, ahogy a test minden tagja tökéletes
a menny és föld elŒtt [lásd 1 Korinthusbeliek 12:12–28]. Hogy tud-
ta Œ, egy [tanulatlan] fiú, megtenni azt, amire a keresztény világ
minden tanultsága nem volt képes tizenhét évszázadon át? Úgy,
hogy Œt Isten hatalma irányította, és olyan férfiak tanították, akik –
míg a testben éltek – maguk is ugyanezt az evangéliumot hirdették,
ezzel pedig beteljesítette azt, amirŒl Ádám atya, Énók, Éliás, Ésaiás,
Jeremiás, valamint Jézus és apostolai mind jövendöltek.
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Joseph Smith próféta „Péter, Jakab és János keze által
megkapta az apostolságot és minden ahhoz tartozó dolgot”. 

Helyesen mondja Pál: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evan-
gyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívŒnek
idvességére.” [Lásd Rómabeliek 1:16.] És így mondhatják az utol-
só napi szentek is: „Nem szégyenljük a Krisztus evangyéliomát.”
Nem szégyellem azt mondani, hogy Joseph Smith Isten prófétája
volt; nem szégyellek tanúságot tenni arról, hogy Œt Isten hívta el,
és hogy Œ lefektette ennek az egyháznak és királyságnak az alap-
ját a földön, hiszen ez így igaz, és minden olyan férfi vagy nŒ, akit
a Szentlélek inspirál, láthatja és megértheti ezeket a dolgokat.

(...) Egészen addig élt, míg megkapott minden kulcsot, szer-
tartást és törvényt, mely valaha is megadatott bármely embernek
a földön, Ádám atyától egészen eddig a sáfárságig. Mózes keze
által megkapta a hatalmat és a kulcsokat Izráel házának az össze-
gyıjtésére az utolsó napokban; [Illés] keze által megkapta a
kulcsokat az atyák szívének a gyermekekhez, a gyermekek szívé-
nek pedig az atyákhoz való pecsételésére; Péter, Jakab és János
keze által megkapta az apostolságot és minden ahhoz tartozó
dolgot; Moróni keze által megkapta mindazokat a kulcsokat és
hatalmakat, melyeket megkíván József fája Efraim kezében;
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KeresztelŒ János keze által megkapta az ároni papságot, annak
minden kulcsával és hatalmával; valamint megkapott minden to-
vábbi kulcsot és hatalmat, mely ehhez a sáfársághoz tartozik, én
pedig nem szégyellem azt mondani, hogy Œ Isten prófétája volt.11

Joseph Smith, ahelyett, hogy közel ezer évig élt volna, mint
Ádám, körülbelül 38 éves kort ért meg. Napvilágra hozta József fá-
jának feljegyzését Efraim kezében – vagyis e kontinens Œsi
lakosainak történelmét. Isten ereje által lefordította, és sok nyel-
ven kiadták azóta. Emellett megszervezte Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát az apostolok és próféták alap-
kövén, „lévén a szegletkŒ maga Jézus Krisztus” [Efézusbeliek
2:20]. Férfiak szenteltettek fel a papságba és küldettek el külön-
féle foglalkozásaik mellŒl, hogy vigyék el ezt az evangéliumot a
világnak. Isten tudatta Joseph Smithnek, hogy elhívásának része-
ként meg kell metszenie a szŒlŒskertet még egyszer utoljára az
Ember Fiának eljövetele elŒtt [lásd T&Sz 24:19]. Azóta Izráel el-
dereinek ezrei küldettek el a világba az evangélium hirdetésére.
(...) Olvassa csak el bárki a Tanok és szövetségek könyvének ki-
nyilatkoztatásait, melyek megadattak neki azon rövid idŒ alatt,
amit a testben itt töltött! Ez az egyik legnagyszerıbb feljegyzés,
amit ember valaha is adott az emberiségnek! És nemcsak ezt ad-
ta, hanem megszervezte a felruházást is, és jelentŒs egyéb munkát
is végzett. Ki várhatja, hogy a testben töltött rövidke ideje alatt
többet tegyen, mint amit megtett? Jómagam az Œ keze által része-
sültem a felruházásban. Ã hozta napvilágra mindezeket a
szertartásokat, melyek megadattak az utolsó napi szenteknek.
Valójában bámulatos csoda, hogy olyan sokat tett, amennyit tett!12

Megadatott nekünk a kiváltság, hogy a visszaállított
evangélium világosságában járjunk

Minden népet az Úrtól áldottnak tekintek, akiknek Ã kinyilat-
koztatta Jézus Krisztus evangéliumát, akinek megadta a szent
papságot és a felhatalmazást háza szertartásainak elvégzésére. (...)
Ezt tekintem mai helyzetünknek: megadatott nekünk a kiváltság,
hogy a világosságban járjunk, miénk a kiváltság, hogy megértsük
és ismerjük az igazságot, valamint hogy tudjuk, mi módon nyer-
hetünk megváltást és szabadítást Atyánk és Istenünk színe elŒtt.
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Abban a helyzetben állunk, hogy ismerhetjük szándékát és aka-
ratát szolgái, a próféták által. Az Úr tanítókat és sugalmazott
férfiakat adott nekünk, olyan férfiakat, akiket Isten Lelke és ere-
je inspirál; felruházta Œket igazsággal és bölcsességgel, hogy
minden idŒben tanítsák nekünk, milyen ösvényen kell járnunk.
Ez nagyszerı áldás!13

Ahogy eltınŒdöm ... az emberiség állapotán, és fontolóra
veszem, milyen más is a helyzetünk az emberiség tömegeihez
képest, valóban úgy érzem, hogy hálásnak kell lennünk hatalmas
JótevŒnknek! Milliók élnek az emberiség családjában, akik össze-
gyılnek különféle otthonokban, katedrálisokban, templomokban
és kápolnákban Isten imádatának céljából, ám van akár csak egy
lélek is e számtalan gyülekezetben, aki az igazság megértésével
gyılik össze, hacsak nincs jelen egy utolsó napi szent elder is, aki
elhívatott, hogy a föld lakosainak prédikáljon? Úgy gyılnek-e
össze, hogy értik ugyanannak az evangéliumnak, ugyanannak az
szabadítás tervének, Jézus Krisztus evangéliumának alapelveit, oly
módon, hogy az eggyé tegye Œket?

Nos, Isten nem tudná eggyé tenni az oly sokféle hitı, oly sok-
féle, egymásnak élesen ellentmondó tant valló embereket, ahogy
az a világban ma látható; mi azonban áldott nép vagyunk: mega-
dattak nekünk az egység alapelvei, és véghezvitelükkel ezek
összekötnek és eggyé tesznek bennünket.

Ezen alapelv alapján van az, hogy az utolsó napi szentek áldot-
tak és megszabadulnak. Nagy mértékben megszabadíttattunk
azoktól a gondoktól és tanácstalanságtól, hamis tanoktól, a sötét-
ségtŒl, a tévedésektŒl és babonáktól, melyek elhomályosították
elménket, míg a világosság megnyilatkozott az emberek gyermekei
számára, akik addig sötétségben jártak, hiszen ez így volt mind-
annyiunkkal; amíg el nem érkezett a világosság, nagy mértékben a
sötétségben botorkáltunk. Lehetünk becsületesek, és vezéreljenek
akár a legjobb, legszentebb érzések – amíg az evangélium
teljessége ki nem nyilatkoztatott, olyan volt a világ, mint a vak, aki
a fal után tapogatózik [lásd Ésaiás 59:9–11]. Nem voltak apostola-
ink, prófétáink, nem voltak sugalmazott férfiak, akik elmondták
volna, mit tegyünk, hogy szabadítást nyerjünk, és végig kellett jár-
nunk mindazt a gondot, szerencsétlenséget és sötétséget, melynek
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az emberek fiai ki vannak téve, amikor hamis tanok, hamis hagyo-
mányok és hamis tanítók alatt élnek. (...)

Most azonban felszabadultunk e dolgok alól, a sötétség felle-
ge elvétetett felŒlünk, és elménket kezdi megvilágosítani az
örökkévaló igazság fénye. (...)

Ezt az egyik legnagyobb áldásnak tartom, melyet Isten mega-
dott az emberek gyermekeinek, hogy rámutatott nekik a tiszta
igazságra. (...)

Hol van az a férfi vagy nŒ, aki bármit is értett volna IstenrŒl
vagy az örökkévalóságról, mielŒtt Joseph Smith kinyilatkoztatta
az evangélium teljességét? Olvashattam azokról a dolgokról a
Bibliában, melyekben most hiszünk és amiket most megkapunk,
ám körülvettek a világ hagyományai, és nem értettem azokat.

Most azonban idŒrŒl idŒre tanítva vagyunk Jézus Krisztus
evangéliumának, a szabadítás tervének világos alapelveire – arra,
hogy miként éljünk, hogy kiérdemeljük Mennyei Atyánk helyes-
lését. Hát nem minden más áldás felett álló áldás ez? Ha ez a nép
megértené, milyen áldásai vannak, soha nem lenne egyetlen
boldogtalan pillanata sem! Ha ez a nép megértené, milyen hely-
zetben állnak, és mi az Istenhez fızŒdŒ igaz kapcsolatuk, akkor
teljes megelégedést éreznének, és felismernék, hogy Mennyei
Atyánk irgalmas irántunk, valamint hogy nagyszerı, dicsŒséges
áldásokat ruházott ránk.14

Köszönetet mondok Istennek, hogy a világ e napjában és ko-
rában élhetek, amikor fülem meghallotta Krisztus evangéliuma
teljességének hangját!15

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át az 1–3. oldalon álló történetet! Mi hiányzott Robert
Mason életébŒl? Mit tanít ez a beszámoló a nagy hitehagyásról
(aposztáziáról) és az evangélium visszaállításáról?
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• Tanulmányozd a 3–5. oldalt, és keress az Úr igaz egyházát jel-
lemzŒ dolgokat! Miért fontos az, hogy az egyház mindig
ugyanezen minta alapján legyen megszervezve?

• Woodruff elnök szerint mi vezetett a nagy aposztáziához? Mik
voltak a nagy aposztázia eredményei? (Lásd 4–5. oldal.)
Napjainkban miben nyilvánulnak meg ezek az eredmények?

• Tekintsd át az 5–8. oldalt, és keress olyan dolgokat, melyeket
Joseph Smith próféta az evangélium visszaállítása során tett!
Milyen hatással voltak életedre ezek a tettek?

• Olvasd el a 7. oldal elsŒ bekezdését! Miként mutathatjuk ki,
hogy nem szégyelljük Jézus Krisztus visszaállított evangéliu-
mát?

• Figyeld meg a 8–10. oldalon a sötétség és világosság szavakat!
Mit tudsz meg abból, ahogy Woodruff elnök e szavakat hasz-
nálja? Mi hiányozna az életedbŒl, ha nem fogadtad volna be a
visszaállított evangéliumot?

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás 29:10–14; Ámós 8:11–12;
Mormon 1:13–14; T&Sz 128:19–21

Jegyzetek
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3. The Discourses of Wilford Woodruff,
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1875. jan. 12., 1. o.
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1894. máj. 21., 324–325. o.
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Woodruff elnök ezt mondta Joseph prófétáról: „Mind a közéletben, mind a
magánéletben magában hordozta a Mindenható Lelkét, és olyan lelki nagy-
ságról tett tanúságot, melyet soha nem láttam egyetlen más emberben sem.”
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Joseph Smith:
próféta, látnok és

kinyilatkoztató

Joseph Smith, e sáfárság prófétája, mindig hı
maradt a magasságból kapott kinyilatkoztatásokhoz,

ezáltal beteljesítve elŒre elrendelt elhívását,
és bizonyságát vérével pecsételve meg.

Wilford Woodruff életébŒl

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza új tagja-
ként töltött napjaitól fogva Wilford Woodruffnak mindig is volt
bizonysága Joseph Smith prófétáról. Ezt mondta: „Teljes meg-
gyŒzŒdésem volt, hogy Joseph próféta, még mielŒtt találkoztam
volna vele. Nem élt vele szemben semmiféle elŒítélet az
elmémben.”1 1834 áprilisában, körülbelül négy hónappal a
keresztelkedése után, Woodruff testvér az ohiói Kirtlandbe uta-
zott, ahol életében elŒször találkozott Joseph prófétával.
KésŒbb így idézte ezt fel:

„Bemutatkozásom meglehetŒsen szokatlanul zajlott. Fivérével,
Hyrummal láttam kint a mezŒn; egy igen öreg kalapot viselt, és épp
céllövéssel foglalatoskodott. Bemutattak neki, Œ pedig otthonába
invitált.

Elfogadtam a meghívást, és felettébb gondosan figyeltem,
hogy mit tudok tanulni. Míg háza felé tartottunk, megemlítette,
hogy hosszú idŒ óta ez volt a kikapcsolódással töltött elsŒ órája.

Nem sokkal azután, hogy megérkeztünk otthonába, bement az
egyik szobába, és kihozott egy farkasbŒrt, majd így szólt:
„Woodruff testvér, szeretném, ha segítenél ennek a kicserzésé-
ben.” Erre aztán levettem a kabátomat és munkához láttam; nagy
megtiszteltetésnek éreztem, hogy segíthetek neki. (...)
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Ez volt az elsŒ bemutatkozásom Joseph Smith prófétánál, ezen
utolsó sáfárság nagyszerı látnokánál.”2

Ezt az élményt felidézve Woodruff elnök azt mondta, hogy né-
hány ember talán megsértŒdött volna, ha az egyház egyik vezetŒjét
ilyen tevékenységek közepette látja. A Joseph Smithszel kapcsola-
tos megfigyelései azonban – akár nyilvánosan, akár szık körben –
csak tovább erŒsítették a próféta küldetésérŒl való bizonyságát.
A Kirtlandben töltött e korai napoktól fogva a próféta 10 évvel
késŒbbi mártírhaláláig Wilford Woodruff hithıen szolgált Joseph
Smithszel, még akkor is, amikor az egyházbéli barátok és társak
hitehagyásba estek. Ezt mondta: „Mindazzal a hitehagyással, amit
megtapasztaltunk, és mindazzal a nehézséggel és csapással, mely-
nek elviselésére elhívattunk, ... én soha nem éreztem kísértést e
munka megkérdŒjelezésére, illetve annak kétségbe vonására, hogy
Joseph Smith Isten prófétája volt.”3

1897. március 19-én a 90 esztendŒs Woodruff elnök hangfel-
vételen rögzítette bizonyságát. Ã volt az egyház elsŒ elnöke, aki
így tett. Rövid üzenetének legjavát arra fordította, hogy tanúsá-
got tett Joseph próféta küldetésérŒl, felidézve barátja és vezetŒje
egész életen át tartó elkötelezettségét:

„Bizonyságomat teszem arról, hogy Joseph Smith Isten igaz pró-
fétája volt, akit Isten szentelt fel, hogy lefektesse egyházának és
királyságának alapját az utolsó sáfárságban és az idŒk teljességében.
(...) Joseph próféta életét adta Isten igéjéért és Jézus Krisztusról va-
ló bizonyságáért, amiért mártírként fog megkoronáztatni Isten és a
Bárány színe elŒtt. Számunkra tett minden bizonyságában szemmel
láthatóan megnyilvánult Isten ereje Joseph prófétában.”4

Wilford Woodruff tanításai

Joseph Smith próféta a közéletben és
magánéletében is jószívı, irgalmas, hithı és igaz volt

Ezernyi mérföldet utaztam Joseph Smithszel. Ismertem a lelkét.5

Hatalmas örömet éreztem amiatt, amit Joseph testvérbŒl lát-
tam, mivel mind a közéletben, mind a magánéletben magában
hordozta a Mindenható Lelkét, és olyan lelki nagyságról tett ta-
núságot, melyet soha nem láttam egyetlen más emberben sem.6

2 .  F E J E Z E T
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Lelke határtalanul telve volt az emberiség jólétéért való törŒ-
déssel.7

Joseph testvér a teljes emberiséggel elfogadtatta volna a sza-
badítás alapelveit, ha hatalmában állt volna.8

A sáfárság, melynek bevezetésére elhívatott volt, a legnagysze-
rıbb, mely valaha is adatott az embernek, és pontosan egy ilyen
embert kívánt, hogy az élén álljon: egy olyan embert, aki hı volt
Istenhez és testvéreihez, aki látnok és kinyilatkoztató volt, és aki-
nek az Istenbe vetett hite olyan volt, hogy soha nem ingott meg
vagy kételkedett, hanem Œ maga rendületlenül kitartott, és má-
sokat is arra biztatott, hogy haladjanak elŒre az elŒttük álló
nagyszerı munkában.9

Joseph Smith elŒre elrendeltetett arra, hogy
megalapozza Isten mıvét az utolsó napokban

Joseph Smith évezredeken keresztül a lelkek világában tartatott,
hogy a megfelelŒ idŒben öltsön testet a földön, valamint hogy ré-
szesüljön Isten sugalmazásában és látogatásában, továbbá hogy
alkalmassá és felkészültté váljon a kezébe helyezett küldetésre.10

Az Úr elŒre elrendelte Joseph Smitht, mielŒtt megszületett volna,
ugyanúgy, mint Jeremiást. Az Úr ezt mondta Jeremiásnak: „MielŒtt
az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielŒtt az anya-
méhbŒl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek
közé.” [Jeremiás 1:5] Ã azt a parancsolatot kapta, hogy figyelmez-
tesse Jeruzsálem lakosait gonoszságukra. Nehéz feladatnak érezte,
ám megtette, amire parancsot kapott. Ezt mondom Joseph Smitht
illetŒen is: megbízását még a világ alapjainak megvetése elŒtt
kapta, és az Úr megfelelŒ idejében eljött, hogy megalapozza e
mıvet a földön.11

Joseph Smith prófétát Isten az Atya, Jézus Krisztus, a
Szentlélek és a mennybéli angyalok tanították

Joseph Smitht gyakorta nevezték írástudatlan, tanulatlan em-
bernek. Egy farmer fia volt, és igen kevés lehetŒsége volt
iskolázottságra szert tenni. Milyen tankönyve volt, amibŒl kinyilat-
koztatta volna az evangélium teljességét a világnak? Semmilyen –
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csupán az, amit a mennybéli angyalok szolgálatából, Isten hangja
által, valamint a Szentlélek sugalmazása és ereje által tanult. Az
alapelvek, melyek kinyilatkoztattak általa a világnak, éppoly igazak,
mint maga Isten trónusa. Hatásuk máris érezhetŒ a földön, és egyre
inkább el fog terjedni, egészen az Ember Fiának eljöveteléig.12

Joseph Smitht megindította a Szentlélek, és imáira válaszul meg-
jelent neki az Atya és a Fiú, az Atya pedig így szólt hozzá: „Ez az én
Szeretett Fiam, Œt hallgasd!” [Lásd Joseph Smith története 1:17.]
Gondosan odafigyelt Jézus Krisztus szavaira, és azután is így tett,
egészen addig, míg a Szabadítóhoz hasonlóan Œt is megölték.13

Soha nem olvastam sehol – amennyire tudom – ugyanan-
nak a hatalomnak az emberek gyermekeinek való
megnyilvánulásáról egyetlen sáfárságban sem, amely megnyil-
vánult Isten prófétájának ezen egyház megszervezése során,
amikor az Atya és a Fiú is megjelent Joseph prófétának, vá-
laszul az imájára. (...) Ez fontos kinyilatkoztatás volt, amit
Isten adott mıvét illetŒen, és ami soha nem nyilvánult meg
ugyanígy a világ egyetlen sáfárságában sem. Így annak meg-
szervezésében Isten prófétáját a mennybéli angyalok
szolgálták. Ãk voltak tanítói és oktatói, és mindaz, amit tett,
mindaz, amit a kezdetektŒl fogva végzett, attól a naptól egé-
szen mártírhaláláig, nem más volt, mint Jézus Krisztus
kinyilatkoztatása.14

Én magam azt mondom: nem hiszem, hogy valaha is volt olyan
ember ..., aki szorosabb kapcsolatban állt volna Istennel, az
Atyával, és Istennel, a Fiúval, valamint Istennel, a Szentlélekkel,
mint Joseph Smith próféta. A kinyilatkoztatás ereje vele volt attól
a naptól fogva, hogy elhívatott a papság elnyerésére, egészen
mártírhalálának idejéig. A sugalmazás ereje vele volt nap mint
nap. Ez világosan megnyilvánul a Tanok és szövetségek könyvé-
ben álló kinyilatkoztatásokban. Amikor az Úr jónak látta, hogy
megfeddje, Joseph Smithnek saját szájával kellett megfeddnie
önmagát, mégsem habozott kinyilvánítani az Úr igéjét, még ha
önmaga ellen szólt is. Egységben élt az Úrral, egységben élt a
Szentlélekkel, és egységben élt a mennyei angyalokkal.15

Jövendölések, kinyilatkoztatások és a Mindenható utasításai vet-
ték körül e férfit, és tanításban kellett részesülnie, de nem ember
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vagy emberi akarat által, hanem Isten angyalainak eljövetelét
kívánta az Œ tanítása; Isten kinyilatkoztatásait kívánta az Œ tanítása,
és éveken át taníttatott látomások, kinyilatkoztatások és IstentŒl a
mennybŒl küldött szent angyalok által, hogy tanítsák és felkészít-
sék ezen egyház alapjának lefektetésére.

(...) Maga Joseph sem tudta felfogni, hacsak nem vették körül
az örökkévalóság látomásai, milyen fontos is az a mı, melynek
megvetette az alapját. Amikor elméje megnyílt, sok tekintetben
meg tudta érteni Isten szándékait, e kinyilatkoztatások pedig
körülvették Œt, és vezették lépteit.16

A megpróbáltatások és üldöztetés ellenére
Joseph Smith próféta hı maradt bizonyságához

Amikor Joseph a keresztény világ elé tárta azokat az alapelveket,
melyeket Isten átadott neki, azon nyomban felkeltette elŒítéletei-
ket; olyan hagyományok ellen kellett küzdeni, melyeket Œk még
atyáiktól örököltek, akik nem ismerték sem Istent, sem az Ã útjait,
olyan hagyományok ellen, melyek hosszú évek során adattak át
nekik, és amelyek ellenkeztek a menny szabadító igazságaival.17

Joseph Smith „imáira válaszul megjelent ... 
az Atya és a Fiú”. 
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Az egész világ ellene támadt – papok és közemberek egyaránt.
Mi volt a gond? Egyszerıen az, hogy Joseph Smith is olyan volt,
mint más próféták és apostolok. Bevezette Jézus Krisztus evan-
géliumának egyik sáfárságát, ami aztán kapcsolatba került az
emberek hagyományaival – olyan hagyományokkal, melyeket
nemzedékrŒl nemzedékre hagytak egymásra.18

Élete egyetlen folyamatos küzdelem volt; ellenkezéssel kellett
szembenéznie minden oldalról, de különösen a kor papjaitól,
mégis átvészelte és nagy örömet lelt munkájában, mígnem bevé-
gezte bizonyságát a testben, miután közel tizennégy éven át
munkálkodott érte. Mély vizeken kellett átkelnie, ám soha nem
csüggedt vagy kedvetlenedett el, annak ellenére, hogy ellensé-
gekkel kellett megküzdenie, külsŒ és belsŒ ellenségekkel
egyaránt. Soha nem veszítette szem elŒl elhívása magasztosságát,
sem e munka isteni mivoltát, hanem minden körülmények kö-
zött annak megfelelŒen szólt és cselekedett az emberek közt, ami
Œ valóban volt: Isten prófétája, az utolsó sáfárság látnoka és ki-
nyilatkoztatója.19

Lelkének minden érzése, elméjének minden gondolata, és éle-
tének minden cselekedete azt bizonyította, hogy eltökélt volt az
igazság alapelvének fenntartása mellett, akár saját életének felál-
dozása árán is.20

Az Úr elmondta Joseph-nek, hogy próbára fogja tenni, hogy
megmarad-e a szövetségben vagy sem, akár élete árán is. Próbára
is tette, és bár az egész világgal harcba kellett szállnia, és ki kel-
lett állnia hamis barátainak álnokságait, bár egész élete
gondokkal, aggodalommal és szenvedéssel volt tele, mégis min-
den szenvedése, a kiállt bebörtönzések, a csŒcselékek támadásai
és a durva bánásmód ellenére mindig hı maradt Istenéhez és hı
maradt barátaihoz.21

Az egyház küldetésérŒl való látomásával
Joseph Smith próféta felkészítette a tizenkét apostolt,
és felhatalmazta Œket az Úr munkájának elvégzésére

Az egyház 1830. április 6-án került megszervezésre, hat egy-
háztaggal, ám Joseph hitt abban, hogy az ekképp útjára indított
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királyság egy kis mustármaghoz hasonlatosan hatalmas egyház és
királyság lesz a föld színén.22

Joseph Smith az volt, aminek vallotta magát: Isten prófétája,
látnok és kinyilatkoztató. Lefektette ezen egyház és királyság
alapját, és megérte, hogy a királyság kulcsait átadja Izráel eldere-
inek, a tizenkét apostolnak. Életének utolsó telét – körülbelül
három-négy hónapot – a tizenkettek kvórumával töltötte, tanítva
Œket. Nem csupán pár óráról van szó, mely során az evangélium
szertartásait végezte köztük, hanem napról napra, hétrŒl hétre,
hónapról hónapra tanította Œket és néhány más embert is Isten
királyságának dolgait illetŒen.23

Egy kis idŒvel a halála elŒtt Joseph próféta sugalmazást kapott
az Úrtól, hogy számítson a földi életbŒl való távozására. Ez kü-
lönféleképpen mutatkozott meg, különösképp azonban abban,
hogy mily nagy aggodalommal igyekezett átadni a tizenkét apos-
tolnak a szent papság minden kulcsát és felhatalmazását, melyet
Œ is megkapott. Bizalmas körben és nyilvánosan is kijelentette,
hogy készen állnak és teljes mértékben alkalmasak, továbbá hogy
Isten királyságát áthelyezte a tizenkét apostol vállára.

Én, Wilford Woodruff, az utolsó élŒ ember lévén a testben, aki
jelen volt azon az alkalmon, kötelességemnek érzem Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Izráel háza és az egész
világ felé, hogy ezt az utolsó bizonyságomat tegyem minden
nemzetnek arról, hogy 1843–44 telén Joseph Smith, Isten prófé-
tája, egybehívta a tizenkét apostolt Nauvoo városában, és számos
napot töltött velünk, megadva nekünk felruházásainkat, és meg-
tanítva nekünk azokat a dicsŒséges alapelveket, amiket Isten
kinyilatkoztatott számára. És egy alkalommal mintegy három
órán keresztül állt közöttünk, kijelentve nekünk a nagy és utolsó
sáfárságot, amit Isten az Œ kezébe helyezett, hogy véghezvigye a
földön ezekben az utolsó napokban. A terem mintha mindent
felemésztŒ tızzel telt volna meg; a prófétát Isten hatalma borí-
totta be, arca pedig ragyogott és áttetszŒen tiszta volt, beszédét,
az idŒben és az örökkévalóságban soha el nem feledhetŒ beszé-
dét pedig a következŒ nyelvezettel fejezte be:

„Testvérek, szívemben nagy bánat élt, attól való félelmemben,
hogy úgy vétetek el a földrŒl, hogy Isten királyságának kulcsai
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rajtam nyugszanak, anélkül, hogy más férfiak fején megpecsétel-
tem volna azokat. Isten megpecsételte fejemen Isten királyságának
minden kulcsát, ami csak szükséges az egyház, Sion és Isten ki-
rálysága felépítéséhez a földön, valamint a szentek felkészítéséhez
az Ember Fiának eljövetelére. Nos, testvérek, köszönetet mondok
Istennek, amiért megértem a napot, hogy lehetŒségem volt meg-
adni nektek felruházásotokat, most pedig megpecsételtem
fejeteken az ároni és melkisédeki papság, valamint az apostolság
minden hatalmát, annak minden kulcsával és hatalmával, amit

Wilford Woodruff elder jelen volt, amikor Joseph Smith próféta 
átadta a királyság kulcsait a Tizenkét Apostol Kvórumának.
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Isten is megpecsételt rajtam, és most megparancsolom nektek az
Úr Jézus Krisztus nevében, hogy erŒsítsétek meg vállatokat és vi-
gyétek elŒre Isten ezen egyházát és királyságát a menny és föld
elŒtt, Isten, az angyalok és emberek elŒtt, ha pedig nem teszitek
meg, el fogtok kárhozni.”

És ugyanaz a Lélek, ami akkor betöltötte a szobát, most is itt
ég a keblemben, miközben ezt a bizonyságot lejegyzem.24

Joseph Smith próféta vérével pecsételte meg bizonyságát

Joseph Smith megérte utolsó bizonyságtételét a világ elŒtt, és
amikor mindezeket a kulcsokat, hatalmakat és áldásokat megpe-
csételte Brigham Young és testvérei fején, amikor lefektette e
kulcsokat a földön, hogy soha többé ne vétessenek el, amikor
mindezt megtette, és napvilágra hozta azt a feljegyzést, azt a kinyi-
latkoztatás kötetet, melynek kijelentése magában foglalta ennek az
egész nemzedéknek a sorsát – zsidóét, nem zsidóét, Sionét és
Babilonét, a föld minden nemzetéét –, akkor megpecsételte azt a
bizonyságot a vérével a Carthage Börtönben, ahol élete és fivére,
Hyrum élete kiontatott gonosz és istentelen férfiak keze által.25

Megvallom, abban az idŒben különösnek tınt számomra,
hogy megengedtetett a prófétának és fivérének, Hyrumnak, hogy
elvétessenek közülünk. De Joseph Smith – Isten parancsolata ré-
vén és a menny hatalma és kinyilatkoztatásai által – fel lett
szentelve, és lefektette e nagyszerı sáfárság és az idŒk teljessége
alapját. A földre hozatott, és felszenteltetett, hogy megszervezze
a földön Krisztus ezen egyházát az utolsó alkalommal, hogy fel-
készítse azt az Ember Fiának eljövetelére. Miután halála után
eltınŒdtem, meggyŒzŒdésemmé vált, hogy a halálra is fel lett
szentelve – arra, hogy vérét adja bizonyságul e sáfárságnak.26

Joseph ... igaz, hı és bátor volt Jézusról való bizonyságában
egészen halála napjáig.27

Bizonyságát tette, feljegyezve is hátrahagyta, majd vérével meg-
pecsételte azt és életét adta, bizonysága pedig érvényben van ma
is az egész világ számára, és abban is marad az idŒk végezetéig.28
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Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Mi volt szokatlan abban, ahogyan Wilford Woodruffot bemu-
tatták Joseph Smithnek? (Lásd 13–14. oldal.) Mit tanít ez a
beszámoló Joseph Smith prófétáról?

• Lapozz a 14–15. oldalra, és tekintsd át a Joseph Smith jelle-
mérŒl szóló részt! Miért hasznos ismerni Joseph Smith
jellemét úgy a magánéletében, mint a közéletében? Milyen
hatással van magánéletben tanúsított viselkedésünk a tanítási
és vezetési képességünkre?

• Mi van rád nagy hatással abban, ahogyan Joseph Smith megis-
merte az evangélium teljességét? (Lásd 15–17. oldal.)

• Hogyan reagált Joseph próféta a hányattatásokra? (Lásd 17–18.
oldal.) Miként lehet hasznunkra a példája?

• Miért adta át Joseph Smith próféta a királyság kulcsait a tizen-
két apostolnak? (Lásd 18–21. oldal.) Miért fontos tudnunk,
hogy ez megtörtént?

• Tekintsd át Woodruff elnök szavait Joseph Smith haláláról
(21. oldal)! Milyen érzéseid vannak, amikor arra az áldozatra
gondolsz, amit Joseph Smith és fivére, Hyrum hozott?

• Mi volt nagy hatással rád, amikor Woodruff elnök szavait
olvastad Joseph Smith prófétáról?

• Miért fontos bizonyságot kapni Joseph Smith prófétáról? Mit te-
hetünk, hogy megerŒsítsük a prófétáról való bizonyságunkat?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 3:6–15; T&Sz 5:10; 135; Joseph
Smith – története
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A Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként Wilford Woodruff elder
szorgalmasan munkálkodott Jézus Krisztus egyházának

megalapításán az idŒk teljességének sáfárságában.
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Az idŒk teljességének sáfársága

Utolsó napi szentekként szent
kötelességünk segíteni Isten királyságának
felépítésében ebben az utolsó sáfárságban.

Wilford Woodruff életébŒl

A világ történelmének különbözŒ idŒszakaiban az Úr evangéliu-
mi sáfárságokat alapított meg. Minden egyes sáfárságban
kinyilatkoztatta evangéliumát egy vagy több felhatalmazott szolgá-
ja által. Joseph Smith próféta volt az Úr eszköze a jelenlegi sáfárság
megalapításában, melyre a szentírások így utalnak: „az idŒk teljes-
ségének rendje” (Efézusbeliek 1:10), „az idŒk teljessége sáfársága”
(T&Sz 128:20).

1834 tavaszán Wilford Woodruff részt vett egy papsági gyılé-
sen Kirtlandben, Ohio államban. Ezen a gyılésen kezdte
megérteni az egyház rendeltetését ebben a sáfárságban. KésŒbb
így idézte ezt fel:

„A próféta arra szólított fel mindenkit, aki a papságot birtokolta,
hogy gyıljenek össze a faházban berendezett iskolában. Kicsi ház
volt, talán 18 négyzetméter, azonban befogadta Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza teljes papságát, akik akkor
Kirtlandben voltak. (...) Ez volt az elsŒ alkalom, hogy valaha is lát-
tam vagy beszélni hallottam Oliver Cowderyt; az elsŒ alkalom,
hogy valaha is láttam Brigham Youngot és Heber C. Kimballt, a két
Prattet [Orsont és Parley-t], továbbá Orson Hyde-ot és sokan má-
sokat. Akkoriban az egyháznak nem volt más apostola Joseph
Smithen és Oliver Cowderyn kívül. Amikor összegyıltünk, a pró-
féta felkérte Izráel eldereit, hogy tegyenek bizonyságot errŒl a
munkáról. A fent megnevezettek beszéltek, és még sokan, akiket
nem említettem, bizonyságukat tették. Amikor végeztek, a prófé-
ta azt mondta: „Testvérek, nagyon sokat oktattak és utasítottak a
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bizonyságaitok itt, ma este, de azt akarom mondani nektek az Úr
elŒtt, hogy nem tudtok többet ennek az egyháznak és a királyság-
nak a rendeltetésérŒl, mint egy csecsemŒ az anyja ölében. Fel
sem tudjátok fogni.” MeglehetŒsen meglepŒdtem. Azt mondta:
„bár csak egy maroknyi papságot láttok itt ma este, ám az egyház
betölti majd Észak- és Dél-Amerikát – betölti majd a világot.”1

Wilford Woodruff életét Isten királysága felépítésének szentelte,
és továbbra is kapott utasításokat Joseph SmithtŒl, még a próféta
halála után is. Mesélt egy látomásáról, melyben Joseph Smithszel
beszélt: „Láttam Œt a templom kapujában a mennyben. Odajött
hozzám, és megszólított. Azt mondta, nem tud megállni beszél-
getni, mert siet. KövetkezŒleg Smith bátyámmal találkoztam
[idŒsebb Joseph Smithszel]; Œ sem tudott beszélgetni velem, mert
sietett. Még vagy fél tucat testvérrel találkoztam, akik mind magas
pozíciót töltöttek be a földön, de egyikük sem tudott megállni és
szóba elegyedni velem, mert siettek. Igen megdöbbentem.
Nemsokára újra megláttam a prófétát, és megadatott a kiváltság,
hogy feltegyek neki egy kérdést.

»Nos – kezdtem –, tudni szeretném, miért sietsz annyira! Én
egész életemben siettem valahova, de azt gondoltam, hogy siet-
ségemnek vége lesz, amikor a mennyek királyságába jutok, ha
valaha is oda jutok.«

Joseph így felelt: »Nos, elmondom, Woodruff testvér. Minden
egyes sáfárságnak, amelynek során a papság jelen volt a földön, és
mely a celesztiális királyságba jutott, volt egy bizonyos munkája,
hogy felkészítse a földet a Szabadítóra, amikor Ã eljön, hogy a föl-
dön uralkodjék. Minden egyes sáfárságnak elegendŒ idŒ adatott
e munka elvégzésére. Nekünk nem. Mi vagyunk az utolsó sáfár-
ság, és oly sok munkát kell elvégezni, így hát sietnünk kell, hogy
el tudjuk végezni.«”2

Wilford Woodruff tanításai

Az Úr és prófétái már a világ teremtése elŒtt
nagy várakozással tekintettek e sáfárság elé

Minden sugalmazott férfinak – Ádám atya napjaitól Jézus idejéig
– több-kevesebb betekintés adatott az idŒk teljességének e

3 .  F E J E Z E T
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nagyszerı és utolsó sáfárságára, amikor az Úr kinyújtja karját, hogy
felkészítse a földet és egy népet az Ember Fiának eljövetelére és az
igazlelkıség uralmára.3

Úgy tartom, hogy a munka ..., mely egészen onnantól kezdve
zajlik, hogy ez az egyház meg lett szervezve, nem más, mint
Mennyei Atyánk nagyszerı tervének véghezvitele – annak a terv-
nek, mely még a világ alapjainak lefektetése elŒtt el lett rendelve.
Valójában nincs sáfárság, melyre ily nagy érdeklŒdéssel tekintet-
tek volna Isten összes prófétái és a sugalmazott férfiak. (...)

Ésaiás, amikor prófétai látomásban e napra tekintett, igen erŒ-
teljes nyelvezettel fejezi ki ezzel kapcsolatos érzéseit. Egy esetben
ezt mondja: „Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva éne-
keljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül
szegényein! És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfe-
ledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekérŒl, hogy
ne könyörüljön méhe fián?” „Igen – mondja az Úr –, egy asszony
megteheti”, Ã azonban nem feledkezik el Sionról. Ezt mondja:
„Az én markaimba metszettem fel Siont, kŒfalai elŒttem vannak
szüntelen.” [Lásd Ésaiás 49:13–16.]

Nos, Isten e Sionja az Ã orcája elŒtt volt már a világ alapjainak
megvetése elŒtt is.4

Az Úr nem találomra alkotta e világot; egyik munkáját sem vé-
gezte találomra. A föld bizonyos célokra teremtetett, és e célok
egyike a végsŒ megváltása, valamint az Úr kormányzásának és ki-
rályságának megalapítása rajta az utolsó napokban, felkészítése az
Úr Jézus Krisztus uralmára, akinek jogában áll az uralkodás. Ez a
kijelölt idŒ elérkezett, az a sáfárság most itt áll elŒttünk, a kellŒs
közepén élünk!5

Semmi sem akadályozhatja meg, hogy
az egyház betöltse rendeltetését

Ez az egyház folyamatosan emelkedik. Ez az egyetlen igaz egy-
ház az egész föld színén. Történelme a világ alapjának lefektetése
elŒtt kezdŒdött. Folyamatosan növekedett és gyarapodott mega-
lapításának napjától egészen mostanáig. (...) A Fenséges Isten
szándéka szerint a földön kell állnia hatalomban, dicsŒségben és
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uralomban, ahogy azt Isten prófétái látták saját napjuk és nem-
zedékük idején. Ez az a királyság, melyet Dániel látott, és
továbbra is elŒre fog gördülni, míg betölti az egész földet [lásd
Dániel 2:34–35, 44–45; T&Sz 65:2].6

Hisszük, hogy ez az egyház elŒ fogja készíteni az utat Krisztus
eljövetelére, hogy királyként uralkodjon, valamint hogy ez az egy-
ház akkor Isten királyságává fog alakulni, aminek eljöveteléért
minden keresztény imádkozik; azért, hogy Isten akarata megle-
gyen, miként a mennyben, úgy a földön is [lásd Máté 6:10].7

Nincs olyan hatalom e föld színén, mely megtörhetné ezt az egy-
házat. Miért? Azért, mert Isten a kezében tartja. Ã annak SzerzŒje,
és temérdek próféta szava által megígérte, hogy állni fog.8

Amikor Joseph-et és Hyrumot megölték, nem ölték meg a
„mormonizmust”, nem ölték meg az Istenbe vetett hitet, nem öl-
ték meg a reményt és a jószívıséget, nem veszejtették el Isten
házának szertartásait, sem a szent papság hatalmát. A menny
Istene rendelte el e dolgokat.9

Isten királysága elŒre halad, nem hátrafelé!10

Hol az az utolsó napi szent vagy bárki más, aki valaha is látta
volna ezt az egyházat vagy királyságot hátrafelé haladni? (...) Nem
számít, milyen körülmények közt voltunk, ez a királyság mindig
elŒre és felfelé haladt egész álló nap egészen eddig a pillanatig.
Fog-e valaha is visszafelé haladni? Nem, nem fog. Az Úr e Sionja,
a maga teljes szépségében, hatalmában és dicsŒségében, a
Mindenható Isten tenyerébe lett vésve, és állandóan orcája elŒtt
van; rendeletei megadattak, és nincs ember, aki félreállíthatná
azokat!11

Még ha a sötétség minden ereje hadba is száll ellenünk, az Úr
a mi barátunk, és Ã fenn fog tartani minket, és hatalmat fog adni
Sion felépítéséhez és e munka véghezviteléhez, egészen az
Ember Fiának eljöveteléig. Ezért hát ne nyugtalankodjék a ti szí-
vetek! (...) Mindannyian egynek kell lennünk abban az ügyben,
amelyben munkálkodunk! Amennyiben így teszünk, diadalmas-
kodni fogunk.12

Nem volt kimondottan könnyı az utunk, háborúsággal és el-
lenkezéssel néztünk szembe a kezdetektŒl mostanáig, ám mi és
a világ is nyugodt szívvel lehetünk a „mormonizmust” illetŒen,
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„Ez az egyház folyamatosan emelkedik ... Ez az a királyság, melyet Dániel
látott, és továbbra is elŒre fog gördülni, mígnem betölti az egész földet.” 

mivel az nem fog megszınni, míg az Úr Jézus Krisztus el nem jön
a menny felhŒiben.13

Az arany és ezüst elmúlhat; a házak és földek elveszhetnek;
minden fizikai dolog meg fog szınni, de a papság soha, a szaba-
dítás soha, Isten királysága soha, a jövendölések pedig soha nem
maradnak beteljesületlenül!14

Vissza lettünk tartva a lelkek világában, hogy
ebben a sáfárságban építsük Isten királyságát

Vissza lettünk tartva a lelkek világában évezredeken át, hogy az
utolsó napokban álljunk itt a testben, hogy fogjuk, és építsük fel
Isten királyságát. E dolgokat megértve akkor hát mire gondolunk
mi, utolsó napi szentekként? Hatalmas háborút kell harcolnunk.
Lucifer, a hajnal fia, minden seregével egyesült ellenünk. Mi csu-
pán maroknyian vagyunk, a föld lakosaival összevetve. Mindig is
csupán kevés férfi és nŒ volt a világ bármely korában, akik elég
függetlenek voltak ahhoz, hogy elvessék a gonoszt és az Urat
szolgálják. Minket azonban érdemesnek tartottak arra, hogy az Ã
népe közé számláltassunk. Éppen ezért ideje hát, hogy felkel-
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jünk, hogy felébredjünk, majd pedig Isten hatalmába és a szent
papságba öltözve felmagasztaljuk e papságot, és elnyerjük az ah-
hoz kapcsolódó áldásokat.15

Soha nem volt még ehhez fogható nép! Soha nem volt még eh-
hez fogható munka, amióta Isten megalkotta e világot! Igaz, hogy
voltak olyan férfiak, akik hirdették az evangéliumot, ám az idŒk
teljességének sáfárságában az Úr kinyújtotta karját, hogy megala-
pítsa királyságát. Ez az utolsó sáfárság. Férfiakat és nŒket
támasztott munkájának elvégzésére, és ahogy már oly gyakran
mondtam, sokunkat visszatartottak a lelkek világában e világ meg-
alkotása óta egészen eddig a nemzedékig, melyben most élünk.16

Istennek a Bibliában, a Mormon könyvében és a Tanok és
szövetségekben található kinyilatkoztatásai most vannak betel-
jesülŒben. Mi teljesítjük be Œket. És míg itt vagyunk, legyünk hıek
Istenhez, a nagy Elohimhoz, a zsidók és a nem zsidók Istenéhez!
Ã ránk tekint és senki másra. Az utolsó napi szentekre tekint. Miért?
Mivel senki más nem kapta meg az örökkévaló evangélium teljes-
ségét; senki sem vette fel királysága felépítésének munkáját. Ez
üggyel kapcsolatban hitem és érzésem az, hogy ki lettünk jelölve
még a világ megalkotása elŒtt – csakúgy, mint az Œsi apostolok –,
hogy elŒjöjjünk a testben, és kezünkbe vegyük e királyságot: ezt
pedig vagy megtesszük, vagy elkárhozunk! Ebben a helyzetben
vagyunk most. A mennyei seregek szeme ránk tekint; és e népet
figyeli magának Istennek és fiának, Jézus Krisztusnak a szeme,
valamint az összes apostolnak és prófétának a szeme, akik bizony-
ságukat vérükkel pecsételték meg. Meglátogatnak benneteket,
megfigyelik tetteiteket, hiszen nagyon jól tudják, hogy küldetése-
tek nem más, mint e királyság felépítése, Sion felépítése és
megszentelése, valamint a föld megszentelése és a világ felkészíté-
se az Ember Fiának eljövetelére.17

Utolsó napi szentekként nagy munkát kell elvégeznünk

Joseph Smith ... jövendölés beteljesedéseként jött el, majd el-
végezte, amit megkívántak tŒle, lefektette a munka alapját,
megkapta a papság és apostolság kulcsait, valamint minden ado-
mányt és kegyelmet az egyház megszervezése során, mely annak
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továbbviteléhez szükséges. Mi arra vagyunk elhívva, hogy építsünk
arra az alapra, amit Œ lefektetett.18

Ha képesek lennénk megnyitni elménk látását, így a jövŒbe
tekinthetnénk, és láthatnánk e királyságot, valamint azt, hogy
mit kell elérnie, továbbá azt, hogy nekünk mi a teendŒnk,
milyen háborúságon kell általmennünk, akkor bizonyosan lát-
nánk, hogy nagyszerı munka adatott a kezünkbe.19

Különleges elhívásunk Sion felépítése és a nép felkészítése
arra, hogy szent helyeken álljanak, míg az Úr ítéletei kiárasztatnak
a gonoszokra.20

Az Isten szándéka és akarata, hogy az utolsó napi szentek ala-
posan megértsék, hogy Istennek az embernek adott nagy, utolsó
sáfársága kellŒs közepén állnak; továbbá az, hogy azt is alaposan
megértsék, milyen felelŒsségek hárulnak rájuk az abban való tevé-
kenykedés során. És hogy soha ne tévesszék szem elŒl a tényt,
hogy a sötétség minden ereje együttesen sem lesz soha képes
Isten céljainak meghiúsítására azt a munkát illetŒen, melynek el-
végzésére kinyújtotta karját abban az idŒben és nemzedékben,
melyben mi élünk. Az utolsó napi szentek úgy éljenek az Úr elŒtt,
hogy megértsék, milyen pozíciót töltünk be, és milyen feladatokat
kívánnak meg tŒlünk; hiszen az Úr bizonyos dolgokat megkíván
tŒlünk napjainkban és nemzedékünkben, ahogy népétŒl minden
korban megkívánta, amikor megadta nekik az örökkévaló evangé-
lium teljességét és a szent papság hatalmát és felhatalmazását. (...)

Az is Isten akarata, hogy fizessük tizedünket és felajánlásain-
kat; az az akarata, hogy engedelmeskedjünk a Bölcsesség
szavának; az az akarata, hogy tartsuk be a parancsolatokat, és
azokat tanítsuk másoknak is. FelelŒsségre leszünk vonva minda-
zért, amit elmulasztunk megtenni, ami amúgy a kötelességünk
volna, csakúgy mint azokért a dolgokért, amiket megteszünk.
Egy szívvel és egy elmével kell lennünk, és nem szabad semmi-
lyen fizikai vagy lelki természetı dolognak sem engednünk, hogy
elválasszon minket Isten és ember szeretetétŒl.

(...) Egynek kell lennünk, és egymás jólétét kell keresnünk.
Meg kell tanítanunk Krisztus evangéliumának alapelveit fiaink-
nak és lányainknak, valamint az egész világnak, és fel kell
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készítenünk önmagunkat azokra az eseményekre, melyeket a ki-
nyilatkoztatásokban hallhatunk, amiket az Úr megadott nekünk.
Már megkezdte munkáját, az Ã csodálatos munkáját, csodatéte-
lét a föld lakosai között, melyre Ésaiás utal [lásd Ésaiás 29:14]. És
soha nem fogja visszavonni kezét, míg céljai be nem teljesed-
nek.21

Nagyszerı munka áll elŒttünk, aminek elvégzése minden erŒn-
ket, minden tehetségünket és képességünket meg fogja kívánni.
Keresnünk kell Isten Lelkét, hogy segítséget nyújtson nekünk,
hiszen Lelke nélkül vajmi keveset tudunk csak elvégezni.22

Azt mondom nektek, hogy amikor körbetekintetek, és látjátok
egyfelŒl a világ helyzetét, másfelŒl pedig azt, hogy mit kell vég-
hezvinnünk, és hova kell Isten királyságának eljutnia annak
érdekében, hogy betöltse küldetését és Jézus Krisztus kinyilat-
koztatásait, akkor fŒ célunknak Isten királyságának felépítése és
elŒrevitele kell, hogy legyen. (...)

(...) A királyság felépítésére kell tekintenünk, és nem csupán
magunknak kell biztosítanunk az áldásokat, hanem arra is töre-

„Különleges elhívásunk Sion felépítése és a nép
felkészítése arra, hogy szent helyeken álljanak.” 
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kednünk kell, hogy szabadítókká váljunk Sion hegyén, megpró-
bálva megtenni minden jót, amire csak képesek vagyunk,
valamint Sion ügyének és érdekeinek elŒmozdításán munkál-
kodva minden dologban, aminek elvégzésére elhívattunk.

Ha ezt az utat járjuk, boldogulni fogunk, valamint állandó bé-
kesség honol majd elménkben, és ahogy az Úr megmondta,
semmi sem fog visszatartatni attól az embertŒl, aki Isten királysá-
gának igazlelkıségére és áldásaira törekszik. (...)

(...) Igen sok dolog áll a küszöbön, igen sok változás zajlik a
földön, a királyság pedig növekszik; és itt minden utolsó napi
szentet arra intenék, aki hall engem e napon, hogy igen alaposan
gondolja át, milyen helyzetben van, tekintsen szíve mélyébe és
nézze meg, kegyelt-e Urunk, Istenünk elŒtt, aztán folyamatosan
gyarapodjék hitében, reménységében, igazlelkıségében és min-
den erényes alapelvben, ami szükséges ahhoz, hogy átsegítsen
minket minden megpróbáltatáson, melynek elviselésére elhíva-
tunk, hogy Isten barátainak bizonyuljunk, megmutatva, hogy
megmaradunk-e a szövetségben avagy sem. Próbára leszünk té-
tetve ettŒl az idŒtŒl fogva egészen a Messiás eljöveteléig, illetve
addig, míg e földön élünk.23

Nincs ok félelemre, ha az utolsó napi szentek hıek maradnak
az Istenükkel kötött szövetségekhez, és pontosan véghezviszik az
alapelveket, melyekrŒl elmondta, hogy azok irányítsanak minket
az Ã Sionjának felépítésében.

Ha azonban megfeledkezünk szövetségeinkrŒl, ha elhagyjuk
vagy nem vesszük figyelembe a tŒle kapott tanításokat, akkor bi-
zonyosak lehettek, utolsó napi szentek, hogy állapotunk igen
veszedelmes! Isten céljai nem fognak kudarcot vallani, mi azon-
ban megostoroztatunk, és mindazok, akik kitartanak ezen az
úton, elutasításban fognak részesülni, és meg lesznek fosztva
minden részesedésüktŒl a Sionnak ígért áldásokból!24

Az Úr e néppel van, ám úgy vélem, utolsó napi szentekként
nem mindig tartjuk becsben kiváltságainkat. Elhívattunk egy
munka elvégzésére, az Úr a mi kezünkbe helyezte ezt a munkát,
mi pedig felelŒsséggel tartozunk a mennyek és a föld elŒtt azért,
hogyan használjuk a tehetségeket – a világosságot és igazságot,
mely a mi kezünkbe adatott.25
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Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át a 25–26. oldalt! Miként teljesedik most be Joseph
Smith jövendölése? Mit tanulhatunk Woodruff elnök látomá-
sából?

• Miért tekintettek várakozással a próféták e sáfárság elé? Miért
fontos megértenünk, hogy az utolsó sáfárság „kellŒs közepén”
élünk? (Lásd 27. oldal.)

• Mit értünk azalatt, amikor tanúságunkat tesszük, hogy egyhá-
zunk „az egyetlen igaz egyház az egész föld színén”? (27. oldal;
lásd még T&Sz 1:30.) Hogyan oszthatjuk meg alázatosan ezt az
igazságot másokkal?

• Mi van nagy hatással rád, amikor Woodruff elnöknek az egyház
rendeltetésére vonatkozó tanításait tanulmányozod? (Lásd
27–29. oldal.)

• Fusd át a 28–29. oldalt, és keress olyan dolgokat, melyek el
fognak pusztulni, valamint olyanokat, melyek mindörökre
megmaradnak! Milyen különbségek láthatók a majdan elpusz-
tuló és az örökké fennmaradó dolgok között?

• Olvasd el Woodruff elnök tanításait arról, hogy „vissza lettünk
tartva a lelkek világában”, hogy ebben a sáfárságban szüles-
sünk meg (29–30. oldal)! Milyen érzéseid vannak, amikor
elgondolkodsz ezekrŒl a kijelentésekrŒl?

• Nézd meg a 32. oldalon lévŒ fényképet! Mi köze van ennek a
képnek Isten királysága felépítéséhez? Woodruff elnök szerint
milyen kötelességek hárulnak ránk Isten királyságának felépí-
tése során? (Lásd 30–33. oldal.)

• Olvasd el az utolsó bekezdést a 33. oldalon! Milyen kiváltsá-
gaink vannak ebben a sáfárságban? Szerinted mit jelent
becsben tartani a kiváltságainkat?

Kapcsolódó szentírások: T&Sz 6:32–34; 64:33–34; 121:26–32;
138:53–56
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A szent papság ereje
és felhatalmazása

Isten azért ruházza népére a papságot, hogy
az áldásukra és felmagasztosulásukra szolgáljon

Wilford Woodruff életébŒl

Fiatalkorában Wilford Woodruff arra vágyott, hogy olyan egy-
házat találjon, melyben jelen van az igaz papsági felhatalmazás –
„a hatalom a mennyekben és a földön”1. Egy 1889-ben mondott
beszédében így mesélt errŒl:

„Fiatal koromban vasárnapi iskolába jártam. (...) Ott, azon a va-
sárnapi iskolán, olvastam az Újszövetséget. VersrŒl versre,
fejezetrŒl fejezetre tanultam. És mit tanított nekem az
Újszövetség? Az élet és szabadítás evangéliumát; az evangéliumot,
melynek hatalma van a mennyekben és a földön. Megtanította,
hogy az egyház szervezete prófétákból, apostolokból, pásztorok-
ból és tanítókból áll, különféle segítségekkel és kormányzatokkal.
És miért? „A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munká-
jára, a Krisztus testének építésére: míg eljutunk mindnyájan az
Isten Fiában való hitnek és az Ã megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedŒ kornak mértékére.”
[Lásd 1 Korinthusbeliek 12:28; Efézusbeliek 4:11–13.]

E dolgokat tanultam, és ezek nagy benyomást tettek rám. Hittem
bennük, bár nem valamiféle papi személy vagy isteni vezetŒ taní-
totta ezeket nekem. Korai férfikoromban eljártam szinte minden
létezŒ felekezet gyıléseire. Egy alkalommal egy olyan gyılésen vol-
tam, amilyet néha Connecticutban tartottak, melyen különféle
felekezetek negyven-ötven lelkipásztora gyılt össze. Egy pünkösdi
idŒszakért imádkoztak és számos egyéb dologért. E gyılésen enge-
délyezve volt, hogy bárki felszólaljon. Én akkor még meglehetŒsen
ifjú voltam. Felálltam, kiálltam a padok közti folyosóra, és így
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szóltam az egybegyılt lelkipásztorokhoz: „Barátaim, elmondanák,
miért nem a szenteknek egykoron megadott hit mellett érvelnek?
Elmondanák, miért nem a mellett az evangélium mellett érvelnek,
melyet Jézus Krisztus tanított, és amelyet apostolai is tanítottak?
Miért nem azért a vallásért szállnak vitába, mely hatalmat ad az em-
bernek Isten elŒtt, hatalmat a betegek meggyógyítására, hatalmat,
mely által a vakok szeme megnyílik és a bénák újra járnak, hatal-
mat, mely megadja a Szentlelket és mindazokat az ajándékokat és
kegyelmeket, melyek megnyilvánultak a világ teremtése óta? Miért
nem azokat az alapelveket tanítják az embereknek, melyeket az Œsi
pátriárkák és próféták tanítottak, míg Isten kinyilatkoztatásai körü-
lölelték Œket? Megadatott nekik az angyalok szolgálata; megadattak
nekik az álmok és látomások, valamint folyamatos kinyilatkoztatá-
sok, hogy vezessék és irányítsák Œket azon az ösvényen, melyen
járniuk kell.”

A rangidŒs elnöklŒ tisztségviselŒ ezt felelte: „Drága fiam, igen
okos ember lennél, és igen nagy hasznodat venné a világ, ha nem

4 .  F E J E Z E T

Péter és János meggyógyítanak egy sánta embert (lásd Ap. Csel. 3).
Az ifjú Wilford Woodruff „a szenteknek egykoron megadott hitet”

kereste – olyan vallást, mely „hatalmat ad az embernek Isten
elŒtt”, amilyen a Szabadító egyháza volt az idŒk delén. 
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hinnél mindebben az ostobaságban. Ezek a dolgok a világ sötét
koraiban adattak az emberek gyermekeinek, méghozzá pontosan
abból a célból, hogy megvilágosítsák az embereket azokban a ko-
rokban, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Ma az evangélium
dicsŒséges fényének ragyogásában élünk, és nincs szükségünk
azokra a dolgokra.” Én pedig így feleltem: „Akkor azt mondom,
jöjjön el a világ sötét korszaka! Jöjjenek el azok az idŒk, amikor
az emberek megkapták ezeket az alapelveket!”2

1833. december 29-én Wilford
Woodruff végre aztán meghallotta az
evangéliumot Isten felhatalmazott szol-
gáitól. Így idézte fel: „Életemben elsŒ
alkalommal láttam egy eldert Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházából. Zera Pulsipher volt az.
Elmondta nekem, hogy az Úr sugalma-
zást adott neki. Csırjében éppen
gabonát csépelt, amikor az Úr hangja
szólott hozzá, azt parancsolva, hogy in-
duljon északra, mivel az Úrnak

elvégzendŒ munkája van ott a számára. Erre Œ maga mellé szólí-
totta [Elijah] Cheney testvért, aki szomszédja és az egyház tagja.
Hatvan mérföldet tettek meg gyalog ... a mély hóban, és az elsŒ
hely, ahol késztetést éreztek megállni, fivéremmel közös ottho-
nunk volt. Bementek a házba, és beszéltek fivérem feleségével;
elmondták neki, kik Œk és mi járatban vannak. Elmondták, hogy
sugalmazást kaptak, hogy északra jöjjenek, és nem éreztek kész-
tetést sehol sem megállni, míg el nem érték a mi házunkat.
Amikor elmondták neki, milyen alapelveket vallanak, Œ azt felelte,
hogy férje és sógora egyaránt hisznek azokban az alapelvekben,
és már évek óta azokért imádkoznak. Megszerveztek egy gyılést a
farmunkon álló iskolában.

Este értem haza, és sógornŒm szólt errŒl a gyılésrŒl. Egész
nap farönköket szállítottam az Ontario-tó partjáról (fırészáruval
foglalkoztam), de megfordítottam a lovakat, be sem mentem,
hogy egyek valamit, hanem elmentem a gyılésre. Az egész
épület, sŒt a bejárat környéke is tele volt emberekkel. Életemben

Zera Pulsipher
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elsŒ alkalommal hallottam egy evangéliumi prédikációt, melyet
ezen egyház elderei tanítottak. Pontosan ezt kerestem már egészen
fiúkorom óta! A két férfit az otthonomba invitáltam. Kölcsönkértem
egy Mormon könyvét, és egész éjjel fennmaradtam és olvastam.
Reggel azt mondtam Pulsipher testvérnek, hogy meg akarok ke-
resztelkedni. Személyes bizonyságot kaptam arról, hogy ezek a
tantételek igazak. Jómagam és fivérem ... megkeresztelkedtünk –
mi voltunk az elsŒ két megtért abban a megyében.”3

Pulsipher elder 1833. december 31-én keresztelte meg
Wilford Woodruffot egy patakban, majd még ugyanazon a napon
konfirmálta is. Wilford Woodruff három nappal késŒbb megkap-
ta az ároni papságot, és felszentelték a tanítói hivatalba. Ez volt
az Úr szolgálatában töltött egész életen átívelŒ szolgálat kezdete.
Arra a napra visszatekintve ezt mondta: „Küldetésem azon nyom-
ban megkezdŒdött.”4

Wilford Woodruff tanításai

Isten minden mıvét a papság hatalma által végzi

Nem tudok bármilyen témáról az egyházban, mely fontosabb
lenne a föld lakosai és saját magunk számára, mint a szent papság.5

A papság hatalma által szervezte meg Istenünk, a mi Örökkévaló
Atyánk, az összes világot, és váltott meg minden világot, ami vala-
ha is meg lett váltva. Ugyanezen papság által szolgáltak az emberek
a földön Krisztus evangéliumának szertartásaiban.6

A szent papság az a csatorna, mely által Isten kommunikál és
kapcsolatot tart az emberrel a földön; a mennyei hírnökök pedig,
akik ellátogattak a földre, hogy kommunikáljanak az emberrel,
olyan férfiak, akik birtokolták és tiszteletben tartották a papságot,
míg a testben éltek. Minden, amit Isten az ember szabadításáért
tett, az embernek a földre jövetelétŒl egészen a világ megváltásáig,
mind az örök papságnak volt és lesz is köszönhetŒ.7

Az Úrnak soha nem volt úgy egyháza a földön – annak elsŒ
megszervezésétŒl egészen máig –, hogy az ne kinyilatkoztatás ré-
vén lett volna megszervezve, prófétákkal és apostolokkal,
pásztorokkal, tanítókkal, segítségekkel és kormányzatokkal, akik
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fel voltak ruházva a szent papsággal, vagyis azzal a hatalommal,
melyet Isten ad az embernek, felhatalmazva Œt arra, hogy Isten
nevében cselekedjen; és e papság nélkül nem volt soha egyetlen
ember sem – egészen azóta, hogy a világ létrejött –, akinek jogá-
ban állt az Úr szent háza bármely szertartásában tevékenykedni,
illetve egyetlen férfinak sincs joga arra a papságra, hacsak IstentŒl
el nem hívatott, miként Áron is, akirŒl tudjuk, hogy kinyilatkozta-
tás által hívatott el [lásd Zsidók 5:4]. Mire való ez a papság? Az
evangélium szertartásainak elvégzésére, méghozzá Mennyei
Atyánk, az örök Isten, a zsidók Elohimja és a nem zsidók Istene
evangéliumának szertartásai elvégzésére.8

Egyetlen férfinak sincs IstentŒl jövŒ felhatalmazása arra, hogy
az emberek gyermekeinek kiszolgálja az élet és szabadítás szer-
tartásait, [kivéve] a szent papság hatalma által. E papság hatalma
pedig jelen van az utolsó napi szentek közt.9

A papságviselŒk szolgálatnyújtásra és Isten
királyságának felépítésére használják a papságot,

ne pedig saját épülésükre!

Mily nagy felelŒsség is birtokolni ezt a mennyei, örökkévaló,
vég nélküli papságot! És egy nap el kell majd számolnunk vele.
Az apostolok, hetvenek, fŒpapok, elderek, és minden férfi, aki
bármely részét is viseli e papságnak, ami megadatott nekünk,
felelŒsségre lesz vonva érte.10

Egy munka tétetett a vállunkra. Ez így volt Joseph Smithszel,
Brigham Younggal, a tizenkét apostollal, így van mindannyiunk-
kal, és elkárhozunk, ha nem teszünk eleget neki. Meg fogjuk
tudni, amikor a fátyol túloldalára jutunk. (...) Számtalan alka-
lommal tınŒdéseim közepette azt kívántam, bárcsak teljességgel
megérthetném, milyen felelŒsségem is van Isten iránt, és milyen
felelŒssége van minden egyes férfinak, aki viseli a papságot eb-
ben a nemzedékben. Azt azonban elmondom nektek, testvérek,
hogy úgy vélem, szívünk túlságosan ragaszkodik e világ dolgai-
hoz. Nem becsüljük – ahogy pedig a szent papság viselŒiként
ebben a nemzedékben becsülnünk kellene – azt a felelŒsséget,
mellyel Istennek és a magasságos mennynek, valamint a földnek
is tartozunk. Úgy vélem, túlságosan távol vagyunk az Úrtól.11
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Wilford Woodruff elnök azt tanította, hogy a
papság „az a hatalom, melyet Isten ad az embernek,

felhatalmazva Œt arra, hogy Isten nevében cselekedjen”. 

Ha mi ..., akik viseljük a szent papságot, bármely más célból
használjuk e világon azt a papságot, mint Isten királyságának felé-
pítésére, ha azt tesszük, erŒnk el fog szállni. (...) Igen sok férfi
próbálta ezt tenni – férfiak, akik magasan álltak a papságban, még
az apostolság is megadatott nekik –, megpróbálták önmagukat épí-
teni a papság felhatalmazását használva. És hova jutottak? Áment
mondhatunk hatalmukra és felhatalmazásukra. (...) TınŒdjünk el
ezeken a dolgokon! Ugyanezt mondom önmagamnak is. Ugyanezt
mondom az apostoloknak, hetveneknek és fŒpapoknak is. Nem
használhatjátok a papságot semmilyen más célból a mennyek alatt,
mint a királyság felépítésére és Isten akaratának elvégzésére, és
amikor megkíséreltek másként cselekedni, hatalmatok elvétetik
tŒletek.12

Mindig nagy érdeklŒdéssel olvastam azt a kinyilatkoztatást,
melyet Joseph Smith a Liberty Börtönben kapott imájára válaszul
[lásd T&Sz 121:34–46]. Mindig úgy tekintettem Isten ama kinyi-
latkoztatására annak a férfinak – figyelembe véve, milyen kevés
mondatot tartalmaz –, mint ami olyan sok alapelvet tartalmaz,
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mint bármely más kinyilatkoztatás, amit Isten valaha is adott az
embernek. Megérttette Joseph-fel, hogy rá ruháztatott a papság,
mely papság Isten rendje szerint való, Melkisédek rendje szerint
való, ugyanaz a papság, mely által maga Isten is végezte minden
munkáját a mennyekben és a földön, és minden férfinak, aki vi-
seli azt a papságot, megadatott ugyanaz a hatalom. Az a papság
kapcsolatban áll a mennyekkel, hatalmában áll megindítani a
mennyeket, hatalmában áll elvégezni a mennyek munkáját, és
amikor bárki is felmagasztalta ezt az elhívást, Isten az Ã angyala-
inak gondjára bízta Œt, szolgálata pedig erŒvel és érvénnyel bírt
mind e világon, mind pedig az elkövetkezendŒben; ha azonban
az az ember bármilyen más célra használja azt a papságot, mint
Isten királyságának felépítése, hiszen abból a célból adatott, ak-
kor az ég visszahúzódik, a papság hatalma elszáll, az ember pedig
sötétségben fog járni, nem pedig világosságban, ez pedig min-
den férfi hitehagyásának a kulcsa, éljenek akár ebben a
nemzedékben, akár bármely más nemzedékben.13

Megadatott nekünk a papság, és ha nem megfelelŒen gyako-
roljuk, kárhozatot hozunk magunkra. Ezért hát erŒsítsük meg a
vállunkat és vigyük elŒre ezt a királyságot! Munkálkodjunk a
Szentlélek elnyeréséért – valamint Jézus Krisztus evangéliuma
erejének elnyeréséért –, mely a kezünkbe adatott, és amennyiben
megtesszük ezt, Isten áldásai fogják kísérni erŒfeszítéseinket!14

Az Úr támogat minden férfit, aki akár csak egy részét is viseli a
papságnak, legyen akár pap, akár elder, akár hetvenes vagy apostol,
ha felmagasztalja elhívását és elvégzi kötelességét.15

Igen nagy örömömre szolgált, amikor egyszer láttam számos di-
akónust, amint felmagasztalták elhívásukat. (...) Végigjárták
városukat, és felaprítottak minden fahasábot, amivel csak a város
özvegyei rendelkeztek. [George] Teasdale testvérnek, a cövek elnö-
kének, három-négy ölnyi cédrusfája volt a telkén, és egy este arra
ment haza, hogy mind eltınt. El sem tudta képzelni, mi történhe-
tett, amikor azonban keresni kezdte, a fáskamrában megtalálta
mindet, felaprítva. Igazán remekül felmagasztalták az elhívásukat.

Ma sok tekintetben különös körülmények közepette élünk.
Bíznunk kell az Úrban, és helyesen kell cselekednünk. Tudom,
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hogy a papság az ember szabadításáért és a szertartásoknak mind
az élŒk, mind a holtak számára való biztosításáért adatott. A lé-
lekvilágban tízezreket váltottak meg utódaik, akik most a testben
élnek, és akiknek kezükben vannak a halottaik szabadításának
kulcsai. Szabadítók jöttek elŒ Sion hegyén, míg a királyság az Úré,
ahogy azt Abdiás próféta is megjövendölte [lásd Abdiás 1:21]. Ez
a nép most ezt a munkát végzi. Az Úr veletek van, a lelkek világá-
ban élŒ Œseitek pedig örvendeznek. Legyünk hát hithıek, amíg itt
vagyunk! Isten kijelölt minket e papság viselésére. A földön élŒ
milliók közül Isten ezt a maroknyi férfit választotta ki annak vise-
lésére, hogy felszenteljenek, megszervezzenek, intsék a világot, és
prédikálják nekik az evangéliumot. Remélem, hogy azok a testvé-
reim, akik viselik ezt a papságot, mindig emlékezni fognak annak
értékére. (...)

(...) Legyünk igazak és hithıek! Ne hagyjuk, hogy kiessen ke-
zünkbŒl a papság, vagy Isten királysága! Járuljunk az Úr elé titkos
imában, és szólítsuk az Ã szent nevét! Ebben rejlik a mi erŒnk.16

„Mily nagy felelŒsség is birtokolni ezt a mennyei,
örökkévaló, vég nélküli papságot!” 
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Ha hıek vagyunk szövetségeinkhez és
feladatainkhoz, meg fogjuk kapni a papság áldásait
ebben az életben és az elkövetkezendŒ életben is

Amikor az Úr ajándékokat ruház az emberek gyermekeire a
papsággal kapcsolatban, akkor azok, akik megkapják azokat az
ajándékokat, felelŒsséggel tartoznak azok használatáért.17

Amikor egy apostol vagy elnök, püspök vagy a papságot viselŒ
bármely férfi hivatalában eljár, akkor az Úr Jézus Krisztus felhatal-
mazásából cselekszik; akkor annak a papságnak érvénye van, és
minden áldás, melyet Isten egy szolgája az emberek gyermekeire
ruház, érvényben lesz úgy ebben az életben, mint az elkövetkezŒ
életben. Ha áldást kapok a szent papság által, vagy ha áldást ka-
pok egy pátriárkától, akkor azok az ajándékok és áldások
átnyúlnak a következŒ világba is; és ha egész életemben hı va-
gyok a szövetségeimhez, akkor jogot formálhatok minden
áldásra, melyet rám ruháztak, mivel a felhatalmazás, mely által
rám ruháztattak, IstentŒl rendelt, és ugyanaz, ami által a Fenséges
Isten fiai részesítik az emberek gyermekeit az élet és szabadítás
szertartásaiban, e hivatalos cselekedetek pedig hatályban lesznek
e személyekkel kapcsolatban a síron túl csakúgy, mint ebben az
életben. Ezek az igazi kincsek; olyan kincsek, melyek fennmarad-
nak az egész örökkévalóságon át, és az evangélium által ránk
ruházott ezen áldások révén hatalmunkban áll újra felölteni tes-
tünket, és megŒrizni azonosságunkat az örökkévalóságban. Igen,
jogot formálhatunk erre a szent papság erejénél fogva.18

Gyakorta eltınŒdöm a papsággal kapcsolatban tett ígéreteken.
Az Úr ezt mondja egy kinyilatkoztatásban e téma kapcsán: „Mert
akik hıségük révén elnyerik ezt a két papságot, amelyekrŒl be-
széltem és felmagasztalják elhívásukat, azokat megszenteli a
Szellem és testük megújul. (...) Minden megadatik [nekik], ami az
én Atyámé. Ezért mindazok, akik a papságot felveszik, ezt az esküt
és szövetséget veszik az én Atyámtól, amelyet Œ meg nem szeghet,
és amit érvényteleníteni sem lehet.” [Lásd T&Sz 84:33–40.] Nos,
gyakran teszem fel magamnak a kérdést: vajon felfogjuk ezeket a
dolgokat? Felfogjuk, hogy ha megmaradunk a papság törvényei
mellett, akkor Isten örökösei leszünk, és örököstársai Jézus
Krisztusnak? Tudom, hogy szemünk még nem látott, fülünk még
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nem hallott, sem szívünk sem foghatta még fel azt a dicsŒséget,
melyet Isten a hithıeknek tartogat [lásd 1 Korinthusbeliek 2:9].19

Milyennek kell hát lennünk, nekünk, akik elhívattak, hogy
részt vegyünk e nagyszerı utolsó napi munkában? Olyan férfiak-
nak és nŒknek kell lennünk, akik hithıek és bátran kiállnak az
igazságért, ahogy az kinyilatkoztatott és a kezünkbe adatott.
Olyan férfiak és nŒk legyünk, akik feddhetetlenek Isten és szent
papsága iránt, akik hıek hozzá és hıek egymáshoz! Nem szabad
megengednünk, hogy házak vagy földek, arany vagy ezüst, sem e
világ bármely más java eltérítsen minket annak a nagy célnak az
elérésétŒl, melynek elvégzésére Isten ideküldött minket! Célunk
magas, küldetésünk fenséges, és soha nem szabad csalódást
okoznunk Atyánknak, sem a felettünk ŒrködŒ mennyei seregek-
nek. Nem szabad csalódást keltenünk a lelkek világában lévŒ
milliókban, akik szintén érdeklŒdéssel és aggodalommal telve te-
kintenek ránk, amirŒl szinte mit sem tudunk a szívünkben. Ezek
nagyszerı és fenséges dolgok, amiket Isten megkíván tŒlünk.
Nem vagyunk érdemesek az szabadításra, nem vagyunk érdeme-
sek az örök életre Istenünk királyságában, ha bármi is el tud
tántorítani minket az igazságtól vagy annak szeretetétŒl!20

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Milyen benyomások indították az ifjú Wilford Woodruffot az
igaz egyház keresésére? (Lásd 36–38. oldal.) Hogyan kapcso-
lódtak ezek a benyomások a papsághoz?

• Tekintsd át a 39–40. oldalt, és keress olyan dolgokat, amiket az
Úr a papság ereje által visz véghez! Miként vesznek részt az Úr
munkájában a papságviselŒk?

• Miért fontos mind a férfiak, mind a nŒk számára, hogy tanul-
janak a papságról?

• Hogyan áldotta meg az életedet a papság?



46

4 .  F E J E Z E T

• Miközben Woodruff elnök tanításait olvasod a papságviselŒk
feladataival kapcsolatban, milyen konkrét alapelvekre lelsz?
(Lásd 40–43. oldal.)

• Woodruff elnök szerint milyen hozzáállás és cselekedetek
okozzák azt, hogy egy papságviselŒtŒl visszahúzódik az ég?
Miért lehetetlen bárkinek is személyes haszonszerzésre hasz-
nálni a papságot? (Lásd 40–43. oldal; lásd még T&Sz
121:34–40.) Miként kell a papságviselŒknek élniük, hogy „ha-
talm[ukban álljon] elvégezni a mennyek cselekedeteit”? (Lásd
43–45. oldal; lásd még T&Sz 121:41–46.)

• Mit jelent felmagasztalni egy elhívást a papságban? (Lásd
41–42. oldal.) Milyen példákat láttál olyan férfitestvérekre,
akik felmagasztalják papsági elhívásaikat?

• Tekintsd át a fejezet utolsó részét (44. oldal)! Miként hoz
áldást a papság úgy ebben az életben, mint az elkövetkezŒ
életben?

Kapcsolódó szentírások: János 15:16; Zsidók 5:4–6; Alma
13:1–20; T&Sz 84:17–48; 107:18–20; Hittételek 1:5
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A Szentlélek és a
személyes kinyilatkoztatás

Hithıségünk függvényében elnyerhetjük a Szentlélek
társaságát, hogy megvilágosítson és vezéreljen minket

életünkben, és az örök élet felé vezessen.

Wilford Woodruff életébŒl

1880 októberében Wilford Woodruff elnök azt mondta a szen-
teknek, hogy nemrégiben látogatást tett nála Brigham Young
elnök, aki már 1877-ben elhunyt, valamint Heber C. Kimball el-
nök, aki már 1868-ban meghalt. „Amikor odaértünk célunkhoz –
idézte fel Woodruff elnök –, megkértem Young elnököt, hogy
prédikáljon nekünk. Ã így felelt: »Nem, bevégeztem a bizonysá-
gomat a testben. Többé nem szólok ehhez a néphez. Hanem –
folytatta – most hozzád jöttem; eljöttem, hogy Œrködjek feletted,
és megnézzem, mit tesz a nép.« Ezután még ezt mondta:
»Szeretném, ha megtanítanád az embereknek – és szeretném, ha
magad is követnéd ezt a tanácsot –, hogy dolgozniuk kell, és úgy
kell élniük, hogy szert tegyenek a Szentlélekre, hiszen nélküle
nem tudjátok felépíteni a királyságot; Isten Lelke nélkül az a ve-
szély fenyeget, hogy a sötétben fogtok járni, és nem fogtok tudni
eleget tenni elhívásotoknak apostolokként és elderekként Isten
egyházában és királyságában.«”1

Ez a tanács nem volt új Woodruff elnök számára. Testvérei
olyan embernek ismerték, aki „fogékony az Úr Lelkének benyo-
másai iránt, olyan embernek, akit sugalmazás vezérel
kötelességei teljesítése során, sokkal inkább, mint a bölcsesség
vagy ítélŒképesség bármely adománya, melyet maga birtokol”2.
Akkor történt, amikor családjával az Egyesült Államok keleti
részébe utazott, ahova missziós elhívása szólította. Ezt mondta:
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„Egy este Williams testvér [egy helyi egyháztag] udvarába hajtot-
tam be a kocsimat. Orson Hyde testvér [a Tizenkettek Kvórumának
tagja] egy szekeret állított be az enyém mellé. Feleségem és gyer-
mekeim fenn ültek a kocsin. Miután kifogtam a fogatot és
megvacsoráztam, a kocsiban tértem nyugovóra. Még csak pár per-
ce voltam ott, amikor a Lélek így szólt hozzám: »Kelj fel, és vidd
odébb a kocsit!« Elmondtam feleségemnek, hogy fel kell kelnem és
odébb kell vinnem a kocsit. Azt kérdezte: »Miért?« Azt feleltem:
»Nem tudom.« Ilyen alkalmakkor csak ennyit kérdezett; amikor azt
feleltem, hogy nem tudom, az elegendŒ volt. Felkeltem hát, és
odébb vittem a kocsit. (...) Aztán körülnéztem, és visszafeküdtem.
Ekkor ugyanaz a Lélek így szólt: »Menj és vidd arrébb az állatokat
attól a tölgyfától!« (...) Erre fogtam magam, kioldoztam a lovakat, és
egy kis hikorifa ligetbe vezettem Œket. Aztán ismét visszafeküdtem.

Fél óra múlva hatalmas forgószél támadt, és két lábnyira kitép-
te a tölgyfát a talajból. Három-négy kerítésen átrepült, és
pontosan arra a bejáratra zuhant, Orson Hyde testvér szekere kö-
zelében, ahol korábban az enyém állt. Milyen következményekkel
járt volna, ha nem hallgatok arra a Lélekre? Nos, jómagam, fele-
ségem és gyermekeink kétségtelenül mind ott vesztünk volna. Így
szólt hozzám a csendes, halk hang – nem földrengés, se nem
mennydörgés vagy villámlás útján, hanem Isten Lelkének csendes,
halk szavával. Megmentette az életemet. Ez volt a kinyilatkoztatás
lelke számomra.”3

Woodruff elnök kihangsúlyozta, hogy az egyház minden
tagjának a Szentlélek által kell vezettetnie – személyes kinyilat-
koztatásra kell törekedniük. Kijelentette: „Isten egyháza
huszonnégy órát sem maradna életben a kinyilatkoztatás nélkül.”4

Wilford Woodruff tanításai

A Szentlélek lélekszemély, aki tanúságot
tesz az AtyaistenrŒl, Jézus Krisztusról

és az evangélium igaz voltáról

A Szentlélek az Istenség tagjainak egyike. Isten, az Atya, vala-
mint Isten, a Fiú húsból és csontból való testtel bír, és maga Isten
a saját képmására teremtette az embert; a Szentlélek azonban
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A Szentlélek ajándéka megadathat „minden hithı
férfinak és nŒnek, valamint minden egyes gyermeknek,
aki elég idŒs Krisztus evangéliumának befogadásához”. 

lélekszemély, aki tanúságot tesz az Atyáról és a Fiúról az emberek
gyermekeinek [lásd T&Sz 130:22].5

Mi a legnagyszerıbb bizonyság, amit férfi vagy nŒ kaphat ar-
ról, hogy ez Isten munkája-e? Elmondom, mi a legnagyszerıbb
bizonyság, amit én valaha is kaptam, a legbiztosabb tanúság,
méghozzá a Szentlélek bizonysága, az Atya és a Fiú bizonysága.6

Szemünket és fülünket megtéveszthetik az emberi fondorlatok
és intrikák, a Szentlélek azonban soha nem téveszt meg senkit.7

A szentírások elmondják, hogy van egy „lélek ... az emberben,
és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki” [Jób 32:8]. Ez
alapelv alapján ismerjük meg az igazságot és az evangélium erejét,
amit megkaptunk. Az örök élet alapelvei a Szentlélek sugalmazása
által nyilvánulnak meg nekünk, hiszen az a Lélek megnyugszik raj-
tunk, hatással van az elménkre, és ha odafigyelünk azokra a
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tanításokra, a megfelelŒ érzéseket táplálva magunkban, akkor
olyan világosan fogjuk megérteni a dolgokat, ahogy azok vannak.8

Minden hithı utolsó napi szent megkaphatja a
Szentlélek ajándékát, ami a legnagyobb ajándék,

mely embernek adathat a halandóságban

Minden egyes ember, aki valaha is megbánta a bıneit, és meg-
keresztelkedett azok eltörléséért, Isten rendje szerint, és Jézus
Krisztus hasonlatosságára, aki eltemettetett a vízben halála ha-
sonlatosságára, valamint elŒjött a feltámadás hasonlatosságára,
jogot formálhat a Szentlélekre; megígérték neki, és az hozzá tar-
tozik. Minden embernek jogában áll a társaságát élvezni, és ha
befogadják a Szentlelket és ajándékait, akkor sugalmazásban,
világosságban és igazságban lesz részük; akkor lesz szemük a
látásra, fülük a hallásra és szívük a megértésre.9

Nos, ha veletek van a Szentlélek – és mindannyiótokkal vele
kell, hogy legyen –, akkor azt mondhatom nektek, hogy nincs na-
gyobb ajándék, nincs nagyobb áldás, nincs nagyobb bizonyság,
ami megadatik az embernek a földön! Részetek lehet az angyalok
szolgálatában, láthattok számtalan csodát, tanúi lehettek sok cso-
dálatos dolognak a földön, de azt állítom, hogy a Szentlélek
ajándéka a legnagyszerıbb ajándék, amit ember kaphat. E hata-
lom által hajtottunk végre mindent, amit eleddig tettünk. Ez az,
ami fenntart minket minden üldöztetésben, megpróbáltatásban
és szenvedésben, ami bennünket ér.10

Minden férfi vagy nŒ, aki valaha is belépett Isten egyházába, és
megkeresztelkedett a bınök bocsánatára, jogot formálhat a ki-
nyilatkoztatásra, jogot formálhat Isten Lelkére, hogy segítsen
neki munkálkodásában, a gyermekei szolgálatában, valamint a
gyermekeinek és mindazoknak adandó tanácsaiban, akik fölött
elnökölni elhívták. A Szentlélek nem korlátozódik a férfiakra,
sem az apostolokra vagy a prófétákra – megadatik minden hithı
férfinak és nŒnek, valamint minden egyes gyermeknek, aki elég
idŒs Krisztus evangéliumának befogadásához.11
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Meg kell ismernünk a Szentlélek csendes, halk
hangját – vagyis a kinyilatkoztatás hangját

Van egy kijelölt mód arra, ... ahogy kinyilatkoztatás adatik az
Úrtól egyháza irányítására. Egyszerre csak egyetlen ember él a föl-
dön, aki viseli ezt a hatalmat. Ám minden egyes tagnak
kiváltságában áll kinyilatkoztatást kapni az Úrtól saját ügyeiben
való útmutatóul, valamint azért, hogy az tanúságot tegyen neki a
nyilvános tanítások és mozgalmak helyességét illetŒen.12

Mi a kinyilatkoztatás? A Szentlélek embernek adott sugalmazá-
sa. Joseph Smith egykoron ezt mondta John Taylor testvérnek:
„Taylor testvér, figyelj Isten Lelkének benyomásaira; figyelj a Lélek
neked adott suttogásaira; járj el azok szerint az életedben, és ak-
kor ez lesz számodra a kinyilatkoztatás alapelve, akkor pedig
ismerni és érteni fogod ezt a Lelket és hatalmat!” Ez a kulcsa, ez
az alapköve minden kinyilatkoztatásnak. (...) Saját tapasztalatom
során igyekeztem megismerkedni ezzel a Lélekkel, és megismerni
a mıködését.13

Hányótoknak volt része kinyilatkoztatásban? Hányan hallottá-
tok Isten Lelkének suttogását – a csendes, halk hangot? (...) Sok
bizonyságban volt részem, mióta kapcsolatba léptem ezzel az
egyházzal és királysággal. IdŒnként bizonyos ajándékokkal és ke-
gyelmekkel áldattam meg, bizonyos kinyilatkoztatásokkal és
szolgálatokkal; de ezek közül soha nem találtam egyet sem,
melyre olyan bizonyossággal támaszkodhattam volna, mint a
Szentlélek csendes, halk hangjára.14

Az ember hajlamos túl magasra tekinteni, vagy túl nagy dolgo-
kat elvárni, olyannyira, hogy gyakorta félreérti Isten Lelkét és a
Mindenható sugalmazását. Nem a mennydörgésben vagy forgó-
szélben kell keresnünk Isten Lelkét, hanem a csendes, halk
hangban [lásd 1 Királyok 19:11–12].15

A Szentlélek ajándéka által áldásokat kapunk,
melyek útmutatást adnak életünkben most,

és felkészítenek az örök életre

Körbevehetünk egy férfit vagy nŒt mindazzal a gazdagsággal és
dicsŒséggel, amit csak emberi elme felfogni képes, és vajon
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elégedettek lesznek? Nem. Még mindig van egy fájó ır.
MásrészrŒl azonban mutassatok egy utcán élŒ koldust, aki ren-
delkezik a Szentlélekkel, akinek az elméje eltelt azzal a Lélekkel
és hatalommal, én pedig ekkor mutatok nektek egy olyan embert,
akinek lelki béke adatott, akinek igazi kincsek vannak a birtoká-
ban, valamint olyan örömök, melyet egy ember sem kaphat meg
semmilyen más forrásból.16

Amikor élvezzük a Szentlélek társaságát, amikor megpróbálunk
vallásunk szerint élni itt a földön, akkor mi vagyunk a legboldo-
gabb nép Isten zsámolyán, nem számít, milyen körülményeink
vannak. Nem számít, hogy gazdagok vagyunk-e vagy szegények,
boldogságban vagy szenvedések közepette élünk-e, ha az ember
a vallása szerint él, és élvezi Isten kegyét és Lelkét, akkor nem
számít, mi zajlik körülötte a világon. Lehetnek földrengések, há-
borúk, tızvészek vagy uralkodhat a kard, Œ mégis úgy érzi, hogy
minden rendben van vele. Én így érzek efelŒl.17

Minden emberben, aki megkapja a Szentlelket, benne él egy
vigasztaló – egy vezetŒ, aki utat mutat és irányítást ad neki. Ez a
Lélek minden hívŒ embernek napról napra feltárja azokat a dol-
gokat, melyek a javát szolgálják. (...) Istennek a gyermekei
számára a világ minden korában megadott e sugalmazása az
egyik szükséges ajándék ahhoz, hogy fenntartsa és képessé tegye
az embert arra, hogy hittel járjon, hogy elŒrelépjen és engedel-
meskedjen mindazoknak az utasításoknak, parancsolatoknak és
kinyilatkoztatásoknak, melyeket Isten megadott a gyermekeinek,
hogy vezesse és irányítsa Œket az életben.18

Minden embernek meg kell kapnia Isten Lelkét, majd pedig
követnie kell a tŒle kapott útmutatást! Ez a kinyilatkoztatás. Nem
számít, mit mond a Lélek, mit tegyünk – soha nem fog olyasmit
mondani, ami helytelen!19

Gonosz lelkek ... vesznek körül minket, melyek hadban állnak
Istennel és mindennel, ami Isten királyságának felépítésére
tekint, ezért hát szükségünk van erre a Szent Lélekre, hogy
segítségével legyŒzzük ezeket a hatásokat. (...)

(...) Ez az a Lélek, amire szükségünk van, hogy megvalósítsuk
Isten céljait a földön. Sokkal inkább szükségünk van erre, mint
bármely más ajándékra. (...) Ellenségek közepette élünk, sötétség
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és kísértések vesznek körül, így hát szükséges, hogy Isten Lelke
vezessen minket. Imádkoznunk kell az Úrhoz, amíg meg nem
kapjuk a Vigasztalót! Ezt az ígéretet kapjuk, amikor megke-
resztelkedünk. Ez a világosság, az igazság, a kinyilatkoztatás
lelke, ami mindannyiunkkal velünk lehet ugyanabban az idŒben.20

Azt fogjátok látni, hogy ha bármikor is mást próbálunk tenni,
mint a Szentlélek késztetéseinek eleget tenni, akkor ködbe, sö-
tétségbe és bajba jutunk, míg már nem is tudjuk, milyen úton
haladunk. Életünk minden napján szükségünk van az Úr erejére
– arra, hogy az Ã Szent Lelkének ereje, valamint a papság ereje
velünk legyen, hogy tudjuk, mit kell tennünk. És ha így élünk az
Úr elŒtt, akkor a Lélek mindennap kinyilatkoztatja nekünk, mik
a kötelességeink. Mindegy, mivel foglalkozunk, elŒször meg kell
tudnunk az Úr akaratát, majd pedig végre kell hajtanunk, akkor
aztán munkánk jól elvégzett és elfogadható lesz az Úr elŒtt.21

Egész életemen át és minden tettemben, bármikor, amikor az
Úr Lelke valamit mondott nekem, mindig jónak bizonyult, ha
meg is tettem. E hatalomnak köszönhetŒen maradtam életben.
(...) Szerezzétek meg a kinyilatkoztatás lelkét! És amikor meg-
szereztétek, akkor biztonságban vagytok, és pontosan azt
fogjátok tenni, amit az Úr szeretne.22

Az elgondolás, miszerint engedelmeskedhetünk az evangéli-
umnak, megszenteltethetünk általa, és ezáltal felkészülhetünk az
örök élet öröklésére, az egyik legdicsŒségesebb alapelv, mely va-
laha is kinyilatkoztatott az embernek. (...) Olyan reménységünk
van, amirŒl a világ mit sem tud, és még csak fel sem foghatják.
Hacsak az ember újjá nem születik Isten LelkétŒl, meg sem lát-
hatja Isten királyságát, és nem léphet be oda, hacsak nem születik
víztŒl és LélektŒl [lásd János 3:5], így tehát nem osztozhat mind-
abban az örömteli várakozásban és reménységben, melyben
nekünk részünk van. Szemük, fülük és szívük nincsen nyitva,
hogy lássák, hallják és érezzék Krisztus evangéliumának erejét.23

Kiváltságunk az Úr Lelke parancsainak követése, valamint az,
hogy útmutatónkul és társunkul tudjuk Ãt, ezáltal pedig a
mennyek áldásai rajtunk fognak nyugodni, amennyiben felké-
szültek vagyunk azok befogadására.24
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Minden érdemes utolsó napi szent elnyerheti a Szentlelket, „hogy segítsen neki
munkálkodásában, a gyermekei szolgálatában, valamint a gyermekeinek

és mindazoknak adandó tanácsaiban, akik fölött elnökölni elhívták”. 

A Lélek állandó társasága megkívánja állandó
munkálkodásunkat és hithıségünket

Tiszta szívvel arra vágyom, ... hogy mi, ez a nép, elvégezzük
kötelességünket, vallásunk szerint éljünk, megtartsuk a hitet,
és úgy járjunk az Úr elŒtt, hogy a Szentlélek állandó társunk
lehessen, hogy az elŒttünk álló napok során vezethessen minket.
Ez az én imám és hŒ vágyam.25

Tudom, hogy állandó erŒfeszítést, munkálkodást és hithıséget
kíván az Úr elŒtt az, hogy a Szentlelket társunknak tudhassuk, és
oly módon éljünk, hogy elnyerhessük ezeket az áldásokat.26

Nincs semmi, aminek az elnyeréséért többet kellene munkál-
kodnunk, míg a testben járunk, mint Isten Lelke, a Szentlélek, a
Vigasztaló, melynek elnyerésére jogosultak vagyunk azzal a feltétel-
lel, hogy engedelmesek vagyunk az evangélium kívánalmai iránt.27

A nagyszerı ígéret, ami az evangélium hirdetését kíséri,
ahogy az napjainkban kinyilatkoztatott a mennybŒl, nem más,
mint az, hogy a Szentlélek megadatik az Œszintén bınbánónak,
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aki engedelmeskedik szent szertartásainak. A Szentlélek által ke-
rül kinyilvánításra a múlt, a jelen és az eljövendŒ dolgai, és általa
ismertetik meg az Atya szándéka és akarata. A Mindenható e mó-
don nyilatkoztatja ki céljait azoknak, akik betartják parancsolatait,
és akik tiszta, ŒelŒtte elfogadható életet élnek, hogy felkészülhes-
senek mindazokra az eseményekre és próbatételekre, melyek
esetleg útjukat keresztezik majd.

Ha vannak olyan tagjai az egyháznak, akik saját tapasztalatukból
nem tudják, hogy ez igaz, akkor bizonyosak lehetnek afelŒl, hogy
nem élnek a kiváltságaikkal. Minden szentnek szoros kommuniká-
cióban kell állnia a Szentlélekkel, általa pedig az Atyával, különben
fennáll az a veszély, hogy az ördög diadalmaskodik felette, és az
útfélre fog hullani.

Így tehát ezt mondjuk az utolsó napi szenteknek: A Szentlélek
nem lakik szentségtelen templomokban. Ha élvezni szeretnétek
vallásotok teljes hatalmát és ajándékait, akkor tisztának kell len-
netek! Ha vétkesek vagytok gyengeségek, ostobaságok vagy
bınök miatt, akkor meg kell bánnotok azokat – vagyis teljesség-
gel el kell hagynotok azokat! Semmilyen más módon nem
járhatunk Isten kedvében. A „Szentség Férfiúja” az Ã neve [lásd
Mózes 6:57], és örömét leli gyermekei az irányú erŒfeszítéseiben,
hogy tiszták legyenek.28

Ha nincs részünk kinyilatkoztatásban, az azért van, mert nem
úgy élünk, ahogy élnünk kellene; azért, mert nem magasztaljuk
fel elhívásainkat a papságban, ahogy kellene – ha úgy tennénk,
nem maradnánk kinyilatkoztatás nélkül, egyikünk sem lenne
meddŒ vagy terméketlen.29

Tegyünk félre minden gonosz gyakorlatot, mindazokat a szo-
kásokat, melyek meggátolják, hogy Istennel beszélgessünk! (...)
Ha e kis dolgok hajlamosak megzavarni örömeinket, és lealacso-
nyítanak minket az Úr szemében, akkor félre kell tennünk Œket,
és meg kell mutatnunk azt az eltökéltségünket, hogy megtesszük
Mennyei Atyánk akaratát, és elvégezzük azt a munkát, mely ránk
van bízva. (...) Amikor bármi olyasmit teszek, ami meggátolja,
hogy élvezzem az Úr Lelkét, amint felismerem ezt, azon nyom-
ban elvetem azt a dolgot.30
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Megpróbálunk Isten celesztiális törvénye szerint élni; Jézus
Krisztus evangéliumát hirdetjük és törekszünk véghezvinni annak
alapelveit. A kérdés az, hogy vajon kifizetŒdŒ lesz-e ez számunkra.
KifizetŒdŒ lesz hithınek lenni? KifizetŒdik-e átkelnünk bármilyen
megpróbáltatáson, csapáson, üldöztetésen, sŒt, magán a halálon is
Isten királyságáért, a szabadításért és az örök életért, mely a leg-
nagyobb minden ajándék közt, amit Isten az emberek gyermekeire
ruházhat? Amondó vagyok, hogy igen, és remélem, hogy az utolsó
napi szentek és minden felhatalmazott férfi – mindannyian hithı-
ek leszünk az Úr elŒtt, emlékezni fogunk imáinkra, munkálkodni
fogunk a Szentlélekért, munkálkodni fogunk Isten szándékának és
akaratának megismeréséért, azért, hogy tudhassuk, milyen úton
kell járnunk, azért, hogy elnyerjük az Úr Lelkét és a Szentlelket, va-
lamint hogy legyŒzzük a világot és felmagasztaljuk elhívásunkat,
míg végére érünk e próbatételnek.31

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Mit tanulhatsz a 47–48. oldalon álló történetekbŒl?

• E fejezet tanulmányozása közben mit tanultál a SzentlélekrŒl
és szerepeirŒl?

• Tekintsd át a 50. oldalon álló második teljes bekezdést! Miért
tekinthetjük a Szentlelket „a legnagyobb ajándéknak, mely
embernek adathat a halandóságban”? Tekintsd át a fejezet utolsó
bekezdését (56. oldal)! Miként készít fel minket a Szentlélek az
örök életre, mely „a legnagyobb minden ajándék közt”?

• Hogyan segíthetnek Woodruff elnök tanításai felismernünk a
Szentlélek sugalmazásait? (Lásd a 48–49., 51. oldalt; lásd még
T&Sz 6:15, 22–23; 11:12–14.) Miért fontos emlékezetünkben
tartani, hogy a Szentlélek általában „csendes, halk hangon”
kommunikál velünk?
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• Olvasd el az 51. oldal alján kezdŒdŒ bekezdést! Melyek azok
az „igazi kincsek”, amiket megkapunk akkor, amikor velünk
van a Szentlélek? (Lásd 51–53. oldal.)

• Gondolj egy olyan élményre, amikor a Szentlélek vezetett! Mi
módon részesültél áldásokban a Szentlélek társasága révén?

• Tekintsd át a fejezet utolsó részét (54–56. oldal)! Miért kell ál-
landóan munkálkodnunk ahhoz, hogy elnyerjük a Szentlélek
állandó társaságát? Mi akadályozhatja meg, hogy érezzük a
Szentlélek hatását? Mi segíthet éreznünk a Szentlélek hatását?

Kapcsolódó szentírások: János 14:26; 15:26; 16:13;
1 Korinthusbeliek 2:9–14; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 32:1–5;
Moróni 10:5; T&Sz 8:2–3; 14:7
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Az evangélium tanítóiként törekednünk kell a Lélekre, hogy követni tudjuk
Jézus példáját. Amikor egybegyılünk az evangélium tanulására, figyelmesnek

és hithınek kell lennünk, mint amilyen Mária volt, „ki is Jézus lábainál 
leülvén, hallgatja vala az Œ beszédét” (lásd Lukács 10:38–42). 
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A Lélek által tanítani és tanulni

Szükségünk van a Szentlélek útmutatására, amikor az
evangéliumot tanulmányozzuk és azt másoknak tanítjuk.

Wilford Woodruff életébŒl

Miközben Wilford Woodruff elder egy konferenciára készült
1855 októberében, útmutatásért imádkozott, hogy megtudja,
Œ és testvérei mit tanítsanak az embereknek. Imájára válaszul a
következŒ kinyilatkoztatást kapta: „Szolgáim tegyenek szert a
Szentlélekre és tartsák is maguk mellett, Ã pedig majd folyama-
tosan kioktatja Œket, hogy mit tanítsanak az embereknek!
Utasítsátok az embereket is arra, hogy tartsák maguk mellett
Lelkemet, és akkor képesek lesznek megérteni az Úr igéjét, ami-
kor azt nekik tanítják!”1

Az errŒl az alapelvrŒl való maradandó bizonyságával Woodruff
elnök gyakorta kezdte azzal konferenciai beszédeit, hogy hangot
adott azon vágyának, hogy a Szentlélek ereje által szeretne taní-
tani. Ezen felül gyakran emlékeztette a szenteket arra a
kötelességükre, hogy ugyanezen erŒ által kell hallgatniuk és
tanulniuk is. Egyszer ezt mondta: „Mindannyian függünk az Úr
LelkétŒl, a kinyilatkoztatástól, a sugalmazástól, a SzentlélektŒl an-
nak érdekében, hogy képesek legyünk tanítani az embereket, akik
elé ki kell állnunk beszélni, ha viszont az Úr nem adja meg nekem
Szentlelkét ezen a délutánon, azt ígérhetem mindannyiótoknak,
hogy nem fogtok túl sokat profitálni Woodruff testvérbŒl.”2

Wilford Woodruff tanításai

Csak úgy szabad tanítanunk az evangéliumot,
ahogy arra a Szentlélek sugall minket

Jómagam nem vagyok képes, és egyetlen ember sem képes
az emberek gyermekeit tanítani és okítani Jézus Krisztus
evangéliumára a Szentlélek nélkül, kinyilatkoztatás nélkül,
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a Mindenható Isten sugalmazása nélkül. Ezért aztán szükségem
van az utolsó napi szentek hitére és imáira is. Szükségem van
Isten Lelkének segítségére, mint ahogy mindenkinek, aki a
menny királyságának dolgairól próbálja tanítani az embereket.3

Úgy hiszem, hogy nincs senki ebben vagy bármely más nemze-
dékben, aki képes lenne Isten Lelkének sugalmazása nélkül
tanítani vagy okítani a föld lakóit. Népként kerültünk már olyan
helyzetekbe, ... melyek megtanították minden ügyvitelünkben és
munkálkodásunkban, hogy milyen fontos is minden dologban
elismerni Isten kezét. Ma is érezzük ennek szükségességét.
Tudom, hogy Isten Lelke nélkül nem vagyok alkalmas sem az
utolsó napi szentek, sem pedig a világ tanítására. Vágyom erre ...
és vágyom hitetekre és imáitokra, hogy elmém olyan csatornán
vezettessék, mely hasznos lesz számotokra. Nyilvános tanításaim-
ban soha nem engedem, hogy elmém bármely más csatornát
kövessen, mint amit a Lélek sugall, és ebben a helyzetben va-
gyunk mindannyian, amikor találkozunk a szentekkel, illetve
amikor elmegyünk az evangéliumot hirdetni.4

Az Úr ezt mondta Joseph Smith által: „És amit majd a Szentlélek
sugallatára mondanak, az szentírás lesz, az Úr akarata lesz, az
Úr gondolata lesz, az Úr szava lesz, az Úr hangja és Isten üdvözítŒ
ereje lesz.” [T&Sz 68:4] Miért van ez így? Azért, mert a Szentlélek az
Istenség egyik tagja, következésképp amikor valaki a Szentlélek
által szól, az az Úr szava. Törekednünk kell e Lélek elnyerésére,
hogy velünk lehessen mindenkor, és a kinyilatkoztatás alapelvét
jelentse számunkra!5

E nép elméjének állandó táplálásra van szüksége, és mind-
annyiunknak a Szentlélekre és az Úrra kell támaszkodnunk
ahhoz, hogy elménket az intelligenciának abból a kimeríthetetlen
forrásából tápláljuk, mely IstentŒl ered, hiszen semmilyen más
forrásból nem tehetünk szert táplálékra az ember halhatatlan
elméjének táplálására.6

Az emberben olyan lélek van, melynek mindörökké fenn kell
maradnia, olyan lélek, mely IstentŒl ered, és amennyiben nem
tápláltatik ugyanabból a forrásból vagy hatalomból, mely megte-
remtette, akkor nem telik el, és nem is telhet el.7

Ha nincs velünk a Szentlélek, nincs jogunk tanítani.8

6 .  F E J E Z E T
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Az evangélium tanítása során szem elŒtt
kell tartanunk, hogy a legvilágosabb és

legegyszerıbb igazságok a legépületesebbek

Jézus Krisztus kinyilatkoztatásai azt tanítják nekünk, hogy a
Szabadító megszületett a testben, és az Atya azt mondta, hogy
kezdetben nem adta meg neki a teljességet, hanem kegyelmet
kegyelemre kapott, míg elnyerte a teljességet és Isten Fiának
hívatott, mivel kezdetben nem kapta meg a teljességet [lásd
T&Sz 93:12–14]. Ugyanígy nekünk is teljes lelkünkkel arra kell
törekednünk, hogy gyarapodjunk a kegyelemben, világosság-
ban és igazságban, hogy idŒvel elnyerhessük a teljességet [lásd
T&Sz 93:20].

Az Úr rengeteg alapelvet tartogat a számunkra; és a nekünk szánt
legnagyszerıbb alapelvek azok, amelyek a legvilágosabbak és leg-
egyszerıbbek. Az evangélium alapvetŒ tételei, melyek az örök
életre vezetnek minket, a legegyszerıbbek, mégis nincs náluk di-
csŒségesebb vagy fontosabb a számunkra. Az ember sokat
munkálkodhat azon, hogy megmutassa tehetségét, tanultságát vagy
tudását akár nyomtatásban, akár élŒszóban; megpróbálhatja a rej-
télyek prédikálását vagy valami szokatlan, nagy és csodás dolog
bemutatását; lelkének és emberi erejének minden képességével
ezen munkálkodhat – ha nincs mellette Isten Szent Lelkének segít-
sége, akkor az emberek nem fognak okulni, tanításuk pedig nem
nyújt igazi megelégedést. A legvilágosabb és legegyszerıbb dolgok
a legépítŒbbek, ha azokat Isten Lelke által tanítják, és nincs semmi,
ami fontosabb vagy hasznosabb lenne számunkra. Ha bennünk
lakozik az a Lélek, és állandóan velünk van, megvilágítva elménket
éjjel és nappal – akkor a biztonságos ösvényen járunk.9

Szeretném elmondani, hogy az egyházzal való ismeretségem óta
láttam férfiakat, akik idŒrŒl idŒre elŒléptek, és megpróbáltak Isten
szolgái lenni. Megkísérelnek olyan dolgokat elmagyarázni, amirŒl
a legcsekélyebb tudással sem rendelkeznek, csak hogy önmagukat
okosnak tüntessék fel. MeglehetŒsen gyakori ez a dolog mostan-
ság. Volt az egyháznak egy vezetŒ eldere, aki kiállt az emberek elé,
hogy bizonyos alapelveket tanítson nekik. Joseph hallott errŒl, és
megkérte, hogy írásban tárja elé az adott tant. A férfi meg is írta,
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majd amikor elkészült vele, felolvasta azt a prófétának. Azután
megkérdezte Joseph-et, mi a véleménye. „Nos – felelte Joseph –,
gyönyörı rendszer, igazából csak egy gondom van vele...” „Mi len-
ne az, Joseph testvér?” Joseph így válaszolt: „Az, hogy nem igaz.”
Azt mondom tehát, hogy idŒnként valaki – magát eszesnek gon-
dolva – megpróbál olyasmit tanítani, ami nincs benne a Tanok és
szövetségekben és az egyház mıveiben, és ami nem igaz. (...)

(...) Úgy prédikáljátok az igazságot, ahogy értitek! Ne bocsát-
kozzatok találgatásokba olyan dolgokról, amikrŒl semmit sem
tudtok, mert azzal senkinek sem használtok! Ha hamis tanokat
hallgattok, tévútra vezetnek benneteket a hamis lelkek. Tartsátok
szem elŒtt és kövessétek ezt, és akkor rendben lesztek! Maradjatok
az igazság ösvényein, és akkor minden rendben lesz veletek!10

Amikor összegyılünk az evangélium
tanulására, nekünk is legalább annyira

szükségünk van a Lélekre, mint a tanítónak

Bízom abban, hogy Isten Lelke nem csupán azokkal lesz,
akik beszélnek és tanítanak ..., hanem azokkal is, akik ülnek és
hallgatnak.11

Szükségünk van a Mindenható sugalmazására ..., akár prédi-
kálunk, akár hallgatók vagyunk.12

Azt mondom fivéreimnek és nŒtestvéreimnek: próbáljuk meg
felkészíteni elménket és szívünket az Úr elŒtti ima által, hogy ele-
get kapjunk a Lélek világosságából és a Szentlélek hatásából,
azáltal láthassunk és megtartathassunk az élet ösvényén, hogy
amikor megkapjuk Isten szolgáinak tanításait és tanácsait, készek
legyünk azokat kincsként elraktározni a szívünkben, és gyako-
rolni azokat az életünkben!13

Ha megvan bennünk Isten Lelkének az a része, amire kivált-
ságunk adatott, és felmagasztaljuk elhívásunkat, akkor meglesz
bennünk az a bizonyság, aminek meg kell lennie, amikor bár-
milyen új tant hallunk, illetve amikor egy már ismert tant még
teljesebben kifejtenek számunkra. Ily módon hasznunkra válik
majd testvéreink prédikálása, és képesek leszünk kincsként
elraktározni az örök élet alapelveit.14
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Remélem és imádkozom azért, hogy míg egybegyılünk, élvez-
hessük Isten Lelkét, valamint szívünk eggyé legyen, mintha csak
egyetlen ember szíve lenne; továbbá hogy imáink felhatoljanak
az Úrhoz, hogy áldásai velünk lehessenek, és mindazok, akik be-
szélnek hozzánk, a Szentlélek sugalmazása és Isten ereje által
tegyék azt.15

Meg kell adnunk [a tanítónak] figyelmünket, imáinkat és hi-
tünket, ha pedig így teszünk, akkor szíve bŒségébŒl megkapjuk
azokat a dolgokat, melyek a javunkra fognak válni.16

Amikor bárki ezen egyház elnökségébŒl, a Tizenkettek
Króvumából, illetve bármely elder felemelkedik ..., hogy szóljon,
az emberek rájuk tekintenek, és arra számítanak, hogy elegendŒ
mértékben fogják élvezni a Szentlelket ahhoz, hogy olyasmit
mondjanak, ami építi Œket; az emberek szinte egy emberként er-
re számítanak. MásrészrŒl azonban elmondom, hogy az elnökség,
a tizenkettek és az elderek ... arra számítanak, hogy az embereket
is az Úr Lelke fogja kísérni, hogy megértésre tegyenek szert; ez
pedig legalább annyira megkívántatik tŒlük ahhoz, hogy megért-
sék, amit nekik mondanak, mint amennyire megkívántatik a

„Szükségünk van a Mindenható sugalmazására ...,
akár prédikálunk, akár hallgatók vagyunk.” 
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beszélŒ testvérektŒl, hogy tant, alapelvet, igazságot és Jézus
Krisztus kinyilatkoztatásait tanítsák.

Amikor az emberek értelme életre kel, és megvilágosítja Œket
Isten hatalma és a Szentlélek ajándéka, hogy képesek lesznek
megbecsülni és becsben tartani az örök élet alapelveit és az
IstentŒl kapott kinyilatkoztatásokat ..., akkor felkészültek arra,
hogy javukra váljanak a rájuk kiontott áldások. BármelyikŒtök,
aki már tapasztalta ezt az áldást – és feltételezem, hogy olykor
már mindannyiunk tapasztalta ezt – elámultak életük bizonyos
idŒszakaiban, hogy oly nagy változás állt be az elméjükben.
Tudom, hogy így van ez velem, és feltételezem, hogy másokkal is.

Voltak alkalmak, amikor elmém látása megnyílt, hogy megértse
Isten igéjét és szolgáinak tanításait. – Elmém látása megnyílt és
életre kelt Isten ereje és a Szentlélek ajándéka révén. Így amikor
itt ültem és hallgattam az elnökséget és Isten szolgáit, amint az
igazlelkıség alapelvét és Isten igéjét tanították nekünk, éreztem
ezeknek az örök igazságoknak az erejét, hatalmát és fontosságát,
melyeket elménk elé tártak, míg más alkalmakkor lehet, hogy
ugyanezeket az igazságokat tanították, mégis anélkül hangzottak
el, hogy ugyanilyen benyomással lettek volna elmémre.

(...) Fontosnak tartom, hogy munkálkodjunk a Lélek elnyeré-
sén, hogy nagyobb mértékben töltessen ki ránk és mindig velünk
legyen, hogy amikor tanítást hallunk, akkor elménk felkészült le-
gyen annak befogadására. (...)

Azt mondom, hogy amennyiben sokan befogadtuk az evan-
géliumot, és egybegyıltünk Isten szentjeivel, fontos, hogy
munkálkodjunk ma és annak a Léleknek a hatása alatt éljünk, hogy
tovább növekedhessék és uralhassa tetteinket az emberek gyer-
mekei között. – Nos, amikor az ember rendelkezik a Szentlélekkel,
és meghallja a szabadítás világos, egyszerı igazságait, akkor azok
minden másnál értékesebbnek fognak tınni, az ember pedig kész
lesz feláldozni minden fizikai természetı dolgot, hogy biztosítsa
önmagának a szabadítást, amikor azonban az emberek elméje el-
homályosul, elveszítik a Szentlelket és az evangélium értékét, és
nem ismerik fel, milyen kiváltság és megtiszteltetés Isten szentjei
közé tartozni ..., továbbá nem tartják fenn Mennyei Atyjuk iránti
hıségüket sem, és nem tisztelik nevét a földön, se nem tartják
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becsben azokkal való kapcsolatukat, akik viselik a szent papságot,
így hát sötétségbe vesznek... Ámulunk és csodálkozunk, amikor
megvilágosít minket Isten Lelke és minden tŒle kapott kinyilat-
koztatás, amikor pedig megértjük és átérezzük e dolgok
fontosságát, akkor láthatjuk, milyen hatással és jelentŒséggel
bírnak számunkra, nem csupán abban a tekintetben, hogy elménk
készen lesz belépni a lelkek világába, hanem abban is, hogy felké-
szülünk a Mennyei Atyánkkal való találkozásra.17

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Olvasd el Woodruff elnök kijelentéseit a fejezet elsŒ két be-
kezdésében (59. oldal)! Milyen betekintést nyújtanak e
kijelentések vele kapcsolatban? Milyen betekintést nyújtanak a
tanításról és a tanulásról?

• Mit tudsz meg Woodruff elnöknek a Lélek ereje általi tanítás-
ról mondott szavaiból? (Lásd 59–60.oldal; lásd még 2 Nefi
33:1–2.) Hogyan készülhetünk fel a Szentlélek útmutatásának
elnyerésére, amikor tanítunk?

• Milyen tapasztalataid voltak a Lélek általi tanítással és tanulással
kapcsolatban?

• Tekintsd át a 61. oldalon kezdŒdŒ részt! Miért veszélyes olyan
dolgokról feltételezésekbe bocsátkozni, amiket nem értünk?
Miért a legvilágosabb és legegyszerıbb igazságokból okulunk
a legtöbbet?

• Milyen kötelességeik vannak a tanulóknak? (Lásd 62–65. ol-
dal.) Hogyan válhat a leginkább a javunkra egy evangéliumi
tanítás vagy prédikáció? Gondold át vagy beszéljétek meg, mi-
ként lehet felkészülni arra, hogy a Lélek tanítson minket!

• Tekintsd át a második bekezdést a 63. oldalon! Az evangélium
tanításával kapcsolatos tapasztalataid során miként vált
javadra az általad tanítottak „figyelme, imái és hite”?
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• Miként segíthetnek az e fejezetben álló alapelvek e könyv
tanulmányozása során? (Lásd még az v–ix. oldalt.) Hogyan
vonatkoznak ezek az alapelvek arra, amikor otthonunkban
tanuljuk és tanítjuk az evangéliumot?

Kapcsolódó szentírások: Zsidók 4:2; 2 Péter 1:21; 2 Nefi 31:3;
Alma 17:2–3; T&Sz 11:18–21; 42:14; 50:13–22; 52:9; 100:5–8
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Jézus Krisztus engesztelése

Jézus Krisztus engesztelése a szabadítás
sarkalatos alapelve, és az egész emberiség

reménységének fŒ hajtóereje.

Wilford Woodruff életébŒl

Amikor Wilford Woodruff elder megkezdte apostoli szolgálatát,
testvéreivel olyan emberek között munkálkodott az Egyesült
Államokban és Angliában, akik Jézus Krisztust Isten Fiaként és az
emberiség Megváltójaként tisztelték. Tudván, hogy hallgatóiknak
már alapvetŒ hite van Jézus Krisztus engesztelésében, tanításai-
kat olyan témákra összpontosították, mint Joseph Smith próféta
elhívása, a Mormon könyve napvilágra jövetele és a papság
visszaállítása.1 Azonban amikor az emberek kétkedéssel fogadták
az engesztelés tanát, Woodruff elder hatalommal és világosan
megcáfolta állításaikat. Tanúságát tette: „Krisztus földi küldetésé-
nek célja az volt, hogy áldozatként felajánlja magát, ami révén
megváltotta az emberiséget az örök haláltól.”2

1845-ben egy egyháztag a Brit-szigeteken kiadott egy pamfletet,
amiben megpróbálta bizonyítani, hogy nem volt szükség Jézus
Krisztus szenvedésére és halálára az emberiség megváltásához.
Woodruff elder, aki akkoriban a Brit-szigeteken elnöklŒ egyházi fel-
hatalmazott volt, nyilvánosan megcáfolta ezt az állítást egy cikkben,
melynek címe: „Rationality of the Atonement” (Az engesztelés éssze-
rısége). A cikk kiadásával szeretett volna meggyŒzŒdni arról, „hogy
[az egyháznak] a témával kapcsolatos nézeteit mindenki helyesen
érti, valamint hogy Isten szentjei felkészülnek arra, hogy szembe-
szálljanak az ember szabadításának nagy ellensége általi
támadásokkal, továbbá hogy mindörökre megnyugtassuk mindazo-
kat, akik hisznek Isten kinyilatkoztatásaiban”3. Szavai – mind a hamis
tanítást elítélŒk, mind pedig a Szabadítót dicsérŒk – jól mutatták az
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„Isten Báránya ... [végrehajtotta] azt az emberért,
amit az [ember] nem tudott elvégezni önmagáért.” 
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Úr iránti maradandó szeretetét, valamint a Megváltás tervéért érzett
mély háláját.

Hangot adott a feletti bánatának, hogy a pamfletet író férfi
„elméjén olyannyira gyŒzedelmeskedtek a sötétség erŒi, hogy ily
messze tévelygett Isten királysága rendjétŒl és tanácsától”. Ezt a
megfigyelést tette: „Sokkal jobb lenne, ha az ember teljességgel
híján lenne a tehetségeknek, semmint hogy azokat annak bizonyítá-
sára kísérelje meg felhasználni, hogy Krisztus engesztelése minden
hatás nélkül való, és úgy támadja a szabadítás alapvetŒ tanát, mint
ahogy Œ tette.”4

Woodruff elder a cikk java részét a szentírásokból vett idézetek-
nek szentelte, feltárva „a bizonyság áradatát” az Œsi prófétáktól és
magától az Úrtól.5 Azt mondta, hogy a kiengesztelés tana „nem csu-
pán olyan téma, melyen az Œsi apostolok és Isten szolgái nagy
örömmel idŒztek, hanem ez volt minden reménységük hajtóereje,
és az a forrás, melybŒl erŒt és támaszt merítettek”6.

Wilford Woodruff tanításai

Atyja akaratával egyezŒen Jézus Krisztus eljött a földre,
hogy megváltson minket a bukás hatásaitól

Hiszem azt, hogy a Mindenható tudta, mit fog tenni e világgal,
még mielŒtt megalkotta. Tudta, milyen lelkek fogják birtokba
venni, és milyen munkát kell majd elvégezni annak érdekében,
hogy megváltást kapjanak fiai és lányai, akik a földre jönnek. Az
Istennek az emberrel való kapcsolatát megörökítŒ feljegyzéseket
olvasva – a világ teremtésétŒl eddig a sáfárságig – azt látjuk, hogy
az Atya fiai és lányai megáldásán munkálkodott. Egyszülött Fiát
adta, hogy meghaljon a világ megváltásáért – mely olyan áldozat
volt, aminŒt egyedül maga Isten tudott meghozni. Ezekben az
utolsó napokban pedig megkezdte e nagyszerı, utolsó sáfárság
megszervezését, mely a legnagyszerıbb minden sáfárság közt.7

Maga a Szabadító adja tudtunkra, milyen cél lebegett Atyja szeme
elŒtt abban, hogy Ã a földre jött. „Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Œ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Œ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten
az Œ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtar-
tassék a világ általa.” [János 3:16–17]

7 .  F E J E Z E T
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A kinyilatkoztatások, melyeket Isten az embernek adott, bŒsé-
gesen bizonyítják, hogy Istent és az örök világokat egy celesztiális
törvény irányítja; és annak érdekében, hogy az ember el tudja vi-
selni ugyanazt a dicsŒséget, követelményként adatott, hogy be
kell tartania azt a törvényt: „amit törvény kormányoz, azt fenn-
tartja, tökéletesíti és megszenteli a törvény” [T&Sz 88:34]. Az
ember azonban, miután megszegte Isten törvényét, jogosan ma-
gára vonta az engedetlenség átkát, melybŒl önmagát nem tudta
megváltani, mint ahogy semmi kevesebb nem tudta megváltani,
mint a bukásáért hozott végtelen áldozat.

Engedetlensége hatása – jól tudjuk – a halál volt, ez az átok pe-
dig örökletes Ádám minden leszármazottja számára. Tartsuk
észben, hogy az ember, miközben aláveti magát ennek a bünte-
tésnek, mindazt bármilyen egyedülállóan benne rejlŒ örökletes
erŒ nélkül teszi, mellyel elérhetné feltámadását, valamint az Isten
színe elé és az Ã dicsŒségébe való visszaállítását! Most a halál
fennhatósága és uralma alatt áll, ahhoz pedig, hogy gyŒzelmet
arasson a halál felett, szükséges volt, hogy valaki, aki szentebb és
tisztább, mint az a lény, amely a vétket elkövette, belépjen ebbe az
uralomba, annak érdekében, hogy lerombolhassa azt az uralmat;
és hacsak erre sor nem kerül, a halálnak az emberiség feletti ural-
ma örökkévaló kell, hogy legyen. Vajmi kevés érvre lesz szükség
annak bebizonyításához, hogy Isten Fia minden lehetséges mó-
don megfelelŒ volt e feladat elvégzésére, hiszen tiszta, szent és
szeplŒtelen volt; továbbá pedig azt, hogy Ã volt az, akit kijelöltek
ennek véghezvitelére, teljes mértékben alátámasztja János Róla
való tanúbizonysága: „Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a
világ bıneit!” [János 1:29], hiszen „a miképen Ádámban mind-
nyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan
megeleveníttetnek” [1 Korinthusbeliek 15:22]. (...)

(...) Teljes mértékben megállapíttatott minden vitán felül, a bi-
zonyság hatalmas áradatából, ... Isten kinyilatkoztatásaiból,
melyeket a világ különbözŒ sáfárságaiban és koraiban adott, a föld-
golyó különféle pontjain, hogy Krisztus földi küldetésének célja az
volt, hogy áldozatként felajánlja magát, ami révén megváltotta az
emberiséget az örök haláltól, és hogy tökéletes összhangban állt az
Atya akaratával, hogy sor kerüljön egy ilyen áldozatra. Krisztus
Atyja iránti szigorú engedelmességgel cselekedett mindenben a
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kezdetektŒl fogva, és kiitta a néki nyújtott keserı poharat. Ezáltal
adatott világosság, dicsŒség, tisztelet, halhatatlanság és örök élet,
azzal a jószívıséggel, mely nagyobb, mint a hit vagy a remény,
hiszen Isten Báránya ezáltal hajtotta végre azt az emberért, amit az
[ember] nem tudott elvégezni önmagáért.8

Egyedül Jézus Krisztus engesztelése által,
valamint az evangélium törvényei és
szertartásai iránti engedelmességünk

révén nyerhetjük el a szabadítás ajándékát

Népként rá kell ébrednünk a tényre, hogy Mennyei Atyánk min-
den tŒle telhetŒt megtett az emberiség szabadításáért. Elénk tárta
az ember felmagasztosulásához és dicsŒségéhez szükséges törvé-
nyeket, és mindent megtett, ami törvény szerint megtehetŒ. (...)
Jézus meghalt, hogy megváltson minden embert; annak érdeké-
ben azonban, hogy az embereknek javukra szolgáljon az Ã halála,
és hogy vére megtisztíthassa Œket a testben elkövetett minden
tényleges bıntŒl, be kell tartaniuk az evangélium törvényét.
Az Ádám által elkövetett vétkektŒl megváltattunk Krisztus vére által;

„Krisztus földi küldetésének célja az volt, hogy áldozatként felajánlja
magát, ami révén megváltotta az emberiséget az örök haláltól.” 
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a szabadítás elnyeréséhez engedelmesnek és hithınek kell len-
nünk az evangélium tanításai iránt.9

Ha valaha is teljes szabadítást nyerek, az annak lesz köszön-
hetŒ, hogy betartom Isten törvényeit.10

ElŒször is az igazságnak volt meg a követelése, Isten igéje pedig
beigazolódott: „a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.”
[1 Mózes 2:17] MásrészrŒl azonban irgalom adatott, és Isten szere-
tete megnyilvánult a halál kötelékeinek elszakításában, mely által az
emberek lelke és teste újra egyesül. Az igazak lelke felmagasztosu-
lást nyer Isten és a Bárány színe elŒtt – ugyanabban a fizikai testben,
melyben a földön fáradoztak, munkálkodtak és szenvedtek, és e
nélkül az újraegyesülés nélkül lehetetlen az emberi lényeknek el-
nyerni a dicsŒség teljességét. Kapcsolódik ehhez egy dicsŒség, ami
a celesztiális királyság minden polgárának az öröm örökkévaló for-
rását jelenti majd. MásrészrŒl viszont azoknak a lelke, akik elvetik
Krisztus evangéliumát, és semmibe veszik felajánlott irgalmát,
vissza kell, hogy térjen testükbe az utolsó feltámadáskor, hogy el-
nyerjék büntetésük teljességét ugyanabban a testben, melyben
lakoztak, míg háborút viseltek Isten ellen. Így tehát ezennel arra in-
tünk minden embert, aki hallja e szavakat, hogy bánják meg
bıneiket, és engedelmeskedjenek Isten Fia evangéliumának!11

Mi az evangélium, amit maga Jézus tanított? A legelsŒ alapelv a
Messiásba vetett hit volt; ez volt az elsŒ alapelv, mely valaha is ta-
níttatott az embernek. Amikor Ádámot kiızték az édenkertbŒl, és
Ádám-ondi-Ámánba ment, hogy áldozatot ajánljon fel, az Úr an-
gyala megkérdezte tŒle, miért cselekszi azt. Ádám azt felelte, hogy
nem tudja, de az Úr így parancsolta neki. Akkor feltárták elŒtte,
hogy a bikák, kecskék, kosok és bárányok vérét annak a nagy és
utolsó áldozatnak elŒképeként kell kiontani, mely majd a világ
bıneiért kerül felajánlásra. [Lásd Mózes 5:4–7.] Az elsŒ alapelv
tehát, melyet Ádám atyának valaha is tanítottak, a Messiásba vetett
hit volt, aki eljövendŒ volt az idŒk delén, hogy életét adja az em-
ber megváltásáért. A második alapelv a bınbánat volt. És mi a
bınbánat? A bın elhagyása. Az, aki megbánja bınét, ha károm-
kodott, többé nem fog káromkodni; ha tolvaj volt, többé nem fog
lopni – elfordul minden korábbi bınétŒl, és soha többé nem kö-
veti el azokat. Nem bınbánat azt mondani, hogy ma bınbánatot
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tartok, holnap pedig újra lopni fogok; ez a világ bınbánata, ami
nem tetszŒ Isten szemében. A bınbánat a második alapelv.

Sok embertŒl hallottam azt, hogy nincs szükség szertartásokra,
hogy egyedül az Úr Jézus Krisztusba vetett hit szükséges a szabadí-
táshoz. Én ezt nem így tanultam Isten bármely kinyilatkoztatásából,
melyet az embernek adott, akár az Œsi idŒkben, akár ma. Épp el-
lenkezŒleg: a Krisztusba vetett hitet, a bınbánatot és a bınök
bocsánatára való keresztelést tanították a pátriárkák, próféták, vala-
mint Jézus Krisztus és az Ã apostolai egyaránt. A bınök
bocsánatára való keresztelés az evangélium egyik szertartása. Van,
aki azt állítja, hogy a keresztelés nem elengedhetetlen a szabadítás-
hoz. Jézus nemcsak tanította ezt, hanem maga is engedelmeskedett
e követelménynek, bár Ã nem a bınök bocsánatára keresztelkedett
meg, hanem – ahogy Ã mondta – „mert így illik nékünk minden
igazságot betöltenünk”, úgy ebben, mint minden más tekintetben
példát nyújtva mindazoknak, akik követik Ãt [lásd Máté 3:15].
Amikor az evangélium ezen alapelveit betartják, akkor az ember
megfelelŒ alannyá válik a Szentlélek befogadására; e szent ajándé-
kot pedig ugyanúgy adományozzák ma, mint az Œsi idŒkben, vagyis
olyan férfiak kézrátétele által, akiknek megvan a felhatalmazásuk az
evangélium szertartásainak elvégzésére. Ezek az alapvetŒ tételei az
evangéliumnak, melyben mi, utolsó napi szentek hiszünk, és amit
embertársainknak tanítunk.12

Amikor az embereket felszólítják, hogy bánják meg bıneiket,
akkor a felszólítás saját bıneikre, nem pedig Ádám vétkeire vo-
natkozik. Amit eredendŒ bınnek nevezünk, azért Krisztus halála
volt az engesztelés, tekintet nélkül az ember bármely cselekede-
tére; ugyanez az áldozat volt az engesztelés az ember saját
bınéért, de azzal a feltétellel, hogy amikor azt hirdetve hallja, ak-
kor engedelmeskedik a szabadítás evangéliumi tervének.13

Az emberiség minden tagja, aki [elérte] a felelŒsségre vonha-
tóság korát, vétkes a bınök tekintetében, mindannyian
hajlamosak gonoszul cselekedni, csakúgy, mint ahogy a szikra
hajlamos felfelé szállni. „Mit cselekedjünk, hogy szabadítást nyer-
jünk?” – így szólt azoknak a kérdése, akik hallották Pétert
prédikálni pünkösd napján [lásd Ap. csel. 2:37], és elmondható,
hogy ugyanez vonatkozik mindenkire minden nemzedékben.
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A válasz így szól: engedelmeskedni kell az evangélium törvényé-
nek. Ez az emberiség szabadítására adott biztos mód.14

Úgy érzem, nekünk, e népnek, örvendeznünk kell; becsben
kell tartanunk ezeket az ajándékokat és áldásokat, melyeket Isten
a kezünkbe helyezett, és törekednünk kell elhívásaink felmagasz-
talására, továbbá népünk egészének eleget kell tennie Mennyei
Atyánk elvárásának, valamint az elŒttünk éltek elvárásainak. (...)

(...) Krisztus evangéliuma az egyik legnagyszerıbb áldás, mely az
embernek adathat. Az Úr kijelentette, hogy az örök élet „Isten aján-
dékai közül a legnagyobb ajándék” [T&Sz 14:7]. Azt azonban
egyedül az ennek az evangéliumnak való engedelmességgel tudjuk
elnyerni. Testvérek, ez a mi áldásunk.15

„Nincs egyetlen lény, melynek hatalmában állna megmenteni
az emberi lelkeket és örök életet nyújtani nekik, kivéve
az Úr Jézus Krisztust, Atyja parancsolata értelmében.” 
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Buzgó imám az, hogy Isten áldásai velünk legyenek az idŒben,
hogy amikor átkelünk és túljutunk a fátyolon, addigra mindent
elvégezzünk, ami megkívántatott tŒlünk, és felkészültek legyünk
a megszenteltekkel és igazakkal élni, akiket tökéletessé tett a
Bárány vére.16

Az engesztelés érdemei által
tökéletessé válhatunk Krisztusban

Nincs egyetlen lény, melynek hatalmában állna megmenteni
az emberi lelkeket és örök életet nyújtani nekik, kivéve az Úr
Jézus Krisztust, Atyja parancsolata értelmében.17

Tanulmányunk legfŒbb törekvése az élet szavainak kincsként
való felhalmozása legyen, hogy gyarapodhassunk a kegyelem-
ben, elŒre léphessünk Isten ismeretében és tökéletessé
válhassunk Krisztus Jézusban, hogy elnyerhessük a teljességet,
Isten örököseivé és Jézus Krisztus örököstársaivá válva! [Lásd
Rómabeliek 8:16–17.]18

Testvérek, nem Isten fiai és lányai vagyunk-e, és amikor Ã meg-
jelenik, amennyiben hithıek vagyunk, nem olyanok leszünk-e,
mint Ã? [Lásd 1 János 3:2.] De igen; és amikor elérkezik az a dicsŒ
nap, akkor újfent részünk lesz a kiváltságban, hogy e földön állva
örömben és hálaadásban találkozhatunk ... olyanok ezreivel, akik
köntösüket fehérre mosták a Bárány vérében, és akiket – az Ã en-
gesztelŒ áldozatának érdemei révén – felkentek Isten királyaivá és
papjaivá, és felmagasztosulva vele uralkodhatnak az Ã királyságá-
ban. Találtassunk mindannyian érdemesnek e jutalomra! Most
pedig, míg e változásokkal és bánattal teli világban élünk, vegyünk
példát az érdemesek életérŒl ..., és mindenek felett járjunk a min-
den igazlelkıség nagy Példamutatójának, Urunknak, Jézus
Krisztusnak lábnyomában, akinek a kegyelme mindig legyen
mindannyiótokkal!19

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.
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• Mit mutat a 67–69. oldalon álló történet arról, hogy milyen ér-
zéseket táplált Woodruff elnök Jézus Krisztus iránt?

• Tekintsd át a 69–71. oldalon álló tanításokat! Mit tanított
Woodruff elnök arról, hogy szükségünk van a Szabadító en-
gesztelésére?

• Fusd át a fejezetet, és tanulmányozz néhányat az e lap alján
felsorolt szentírások közül! Eközben keress olyan kifejezése-
ket, melyek azt jellemzik, mit kellett Jézus Krisztusnak
elviselnie, hogy meg tudjon szabadítani mindannyiunkat a fi-
zikai haláltól, valamint hogy szabadítást tudjon nyújtani a
bıneinktŒl! Milyen érzéseid vannak, amikor eltınŒdsz azon,
amit érted tett a Szabadító?

• Mit mondhatnál egy olyan embernek, aki azt állítja: „a szertar-
tások nem szükségesek, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztusba
vetett hit szükséges a szabadításhoz”? (Lásd 71–75.oldal.)

• Olvasd el a fejezet utolsó részét (75. oldal), különös figyelmet
fordítva „az Ã engesztelésének érdemei” kifejezésre! Azután
tanulmányozd a 2 Nefi 2:6–8-at és az Alma 22:14-et! Milyen új
ismeretekkel bŒvítik e tanítások az engesztelés megértését
számodra?

• Milyen hatással volt életedre a Szabadító engesztelésérŒl való
bizonyságod?

Kapcsolódó szentírások: A 67–69. oldalon említett cikkben
Woodruff elder a következŒ szentírásbeli részeket idézte (vagy utalt
rájuk) Jézus Krisztus engesztelésével kapcsolatban: Jób 19:25; Máté
26:28; 27:52; János 1:29; 3:16–17; Apostolok cselekedetei 2:23;
4:12; 20:28; Rómabeliek 3:24–25; 1 Korinthusbeliek 15:22;
Galátziabeliek 3:17–24; Efézusbeliek 1:7; Kolossébeliek 1:19–20;
Zsidók 9:28; 10:7–10, 29; 11:26, 35; 1 Péter 1:18–21; 1 János 2:2;
Jelenések 1:5; 5:9–10; 13:8; 1 Nefi 10:5–6; 11:32–33; 2 Nefi 2:26;
9:3–14; 26:23–24; Jákób 6:8–9; Móziás 3:11, 16–18; 15:19–20;
18:2; Alma 7:12; 11:42; 21:9; 34:8–15; 42:13–17; 3 Nefi 11:9–11;
27:14; Mormon 9:13; Éther 3:14; Moróni 10:33; T&Sz 18:10–11;
19:16–19; 35:2; 38:4; 45:3–4; 88:34
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Woodruff elnök tanúságát tette, hogy a
Szabadító volt „a feltámadás zsengéje”. 
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A halál és a feltámadás
megértése

Szeretteink halálakor, és amikor eltınŒdünk saját
halandóságunkon, vigaszra és bizonyosságra lelhetünk

Jézus Krisztus visszaállított evangéliumában
és a feltámadás örök valóságában.

Wilford Woodruff életébŒl

1839 kora augusztusában Wilford Woodruff elder elhagyta mont-
rose-i otthonát (Iowa állam), hogy engedelmeskedjen az Úr
elhívásának, mely a Brit-szigetekre szólította misszióba. Elbúcsúzott
feleségétŒl, Phoebe-tŒl, valamint egyetlen gyermekétŒl, az egyéves
Sarah Emmától. Phoebe éppen második gyermeküket, az ifjabb
Wilfordot várta, aki 1840. március 22-én született.

Pár hónappal azután, hogy útnak indult Montrose-ból,
Woodruff elder az Egyesült Államok keleti részében tartózkodott,
ahol hirdette az evangéliumot, és felkészült a Nagy-Britanniába
vezetŒ útra. Ott-tartózkodása során három külön álomról írt nap-
lójában, melyekben látta a feleségét. Az elsŒ álom után a
következŒt jegyezte le naplójába: „Montrose-ban álmomban
nagy szenvedés közepette láttam Mrs. Woodruffot. Sarah Emmát
nem láttam.”1 A második álomról szóló beszámolója szintén rö-
vid volt: „Éjjel álmot láttam, mely során beszélgettem Mrs.
Woodruff-fal, Sarah Emmát viszont nem láttam.”2 A harmadik
álom részletesebb volt: „Nagyon örvendtünk, hogy beszélgethe-
tünk egymással, ölelésünkbe azonban bánat is vegyült, mert
miután valamelyest beszéltünk az otthoni ügyekrŒl, megkérdez-
tem, hol van Sarah Emma. (...) Feleségem zokogva így felelt: (...)
»Meghalt.« Pár pillanatig együtt bánkódtunk, aztán felébredtem.
(...) Vajon igaz ez az álom? Csak az idŒ segíthet megtudnom.”3
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1840. július 14-én Woodruff elder – most már Nagy-
Britanniában – naplóbejegyzésében megemlékezett egy fontos
napról családja életében: „Sarah Emma ezen a napon két eszten-
dŒs. Az Úr óvja meg feleségemet és gyermekeimet a betegségtŒl
és haláltól, míg haza nem térek!” Mivel mindenben mindig elis-
merte az Úr akaratát, még hozzátette: „Ó, Uram, a te kezedbe
bízom Œket; tápláld, ruházd és vigasztald Œket, és tiéd legyen a
dicsŒség!”4 Három nappal késŒbb a kis Sarah Emma elhunyt.

Woodruff elder nem tudott lánya haláláról egészen 1840.
október 22-ig, amikor is elolvasta a hírt a Tizenkettek Kvórumában
vele szolgáló egyik testvérnek küldött levélben.5 Négy nappal ké-
sŒbb végre megérkezett hozzá Phoebe levele is, melyet július
18-án írt. Felesége levelének egy részét bemásolta naplójába:

„Drága Wilfordom, vajon milyen érzéseid lesznek, amikor el-
mondom, hogy tegnap tanúja kellett lennem annak, hogy a mi
kis Sarah Emmánk eltávozik errŒl a világról? Igen, elment. A ha-
lál könyörtelen keze kiragadta Œt ölelésembŒl (...) Amikor
rátekintettem, gyakran gondoltam arra, hogy magam is szeretnék
vele menni. Úgy gondoltam, nem tudok élni nélküle, különösen
társam távollétében. De elment. Az Úr magához vette otthonába,
valamely bölcs célból.

Nagy megpróbáltatás ez számomra, de az Úr csodálatos mó-
don mellettem állt. Látom és érzem, hogy hazavitte Œt magához,
és jobban gondját fogja viselni, mint én valaha is tehetném, ab-
ban a kis idŒben, míg magam is elmegyek és találkozom vele.
Igen, Wilford, van egy kis angyalkánk a mennyben, és valószínı-
nek tartom, hogy lelke már meglátogatott téged ezelŒtt.

Nehéz nélküle élni. (...) MielŒtt meghalt volna, hagyott nálam
egy puszit a papájának... Az elderek több alkalommal helyezték
rá kezüket és kenték meg, másnap azonban lelke útnak indult e
világból egy másikba, egy sóhaj nélkül.

Ma [az ifjabb] Wilford és én igen sok baráttal együtt átjöttünk
Commerce-be [Illinois állam], hogy lerójuk végsŒ tiszteletünket
kis drágánk elŒtt, és tanúi legyünk tisztes temetésének. Nem volt
egy rokona sem, aki a sírhoz kísérte volna, vagy könnyet hullajtott
volna érte, kivéve mamája és a kicsi Wilford... Épp most tettem
egy kellemes, mélabús sétát Sarah sírjánál. Egyedül nyugszik

8 .  F E J E Z E T
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békességben. Csak azt tudom mondani: az Úr adta, az Úr vette el.
Áldott legyen az Úr neve! [Lásd Jób 1:21.]”6

Azon kívül, hogy bemásolta Phoebe levelét, Woodruff elder
igen keveset írt lánya haláláról. Csupán annyit mondott, hogy
Sarah Emma „elvétetett a halandóságból”, és „eltávozott, hogy
többé ne lássuk ebben az életben”7.

Életének 91 esztendeje során Wilford Woodruffnak sok szeret-
te halálát kellett túlélnie, köztük sok családtagjáét és az összes
apostolét, akivel együtt szolgált Joseph Smith próféta irányítása
alatt. E komoly alkalmakkor vigaszt talált a visszaállított evangé-
liumról való bizonyságában és a feltámadás „örök valóságában”8.
Gyakran tanította azt, hogy egy igazlelkı utolsó napi szent halá-
la egyben megpróbáló idŒszak és az örvendezés ideje is. Mi több,
élete vége felé a következŒ utasításokat adta saját temetésére
vonatkozóan: „Nem szeretném, hogy családom vagy barátaim
bármiféle gyászszalagot viseljenek értem temetésemkor vagy
utána, hiszen ha igaz és hı vagyok mindhalálig, akkor nem lesz
szükséges, hogy bárki is gyászoljon miattam.”9

Wilford Woodruff tanításai

A halálkor az emberek lelke belép a lélekvilágba,
ahol az igazlelkıek együtt örvendeznek,

és tovább folytatják az Úr munkáját

Igen sok [ember] hiszi, hogy amikor valaki meghal, azzal véget
ért élete, és nincs tovább. Hiheti-e bármely értelmes ember azt,
hogy a menny Istene megalkotott két-háromszáz milliárd lelket,
akiknek aztán fizikai testet biztosított, pusztán azért, hogy lejöj-
jenek a földre, itt éljenek, majd pedig feledésbe merüljenek vagy
megsemmisüljenek? Úgy tınik számomra, hogy egyetlen gon-
dolkodó ember sem táplálhat ilyesfajta hitet. Ellenkezik a józan
ésszel és a komoly gondolkodással.10

Eltávozott barátaink elvesztésének gyászolásakor nem tudok
nem gondolni arra, hogy minden halálban benne van egy születés
is. A lélek eltávozik a testbŒl, itt hagyva nekünk azt halottan, aztán
az élŒ lélek átlép a fátyol túloldalára abba a nagyszerı és nemes
társaságba, akik szintén Isten céljainak elérésén munkálkodnak,
a bukott világ megváltásán és szabadításán.11
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Nagy az ujjongás, amikor az élŒ Isten egy szentjének lelke
belép a lelkek világába, és találkozik azokkal a szentekkel, akik
már megelŒzték Œt.12

Néhányan a fátyolnak ezen az oldalán munkálkodnak, míg má-
sok a fátyol túloldalán. Ha itt tartózkodunk, elvárják, hogy
munkálkodjunk a szabadítás ügyében, és ha továbblépünk in-
nen, számíthatunk arra, hogy tovább végezzük munkánkat az
Ember Fiának eljöveteléig.13

Jézus Krisztus engesztelése révén mindenki fel fog
támadni, lelkük újraegyesül halhatatlan testükkel

Elismerjük azt, hogy Ádám által mindenki meghalt, hogy a bu-
kás révén a halálnak utol kell érnie az egész emberiséget, csakúgy,
mint a mezŒk barmait, a tenger halait, a lég madarait és Isten
minden mıvét, legalábbis ami ezt a földet illeti. Ez egy megváltoz-
tathatatlan és visszavonhatatlan törvény. (...) Maga a Szabadító is
megízlelte a halált: meghalt, hogy megváltsa a világot. Testét a sír-
ba fektették, az azonban nem látott romlandóságot, hanem három
nap múltán felkelt a sírból, halhatatlanságot öltve magára. Ã volt
a feltámadás zsengéje.14

Megelégedéssel tölt el – mindig is így volt –, amit a feltáma-
dásról tudok. Örömet találok benne. Megnyílt elŒttünk az út
Isten Fiának vére által.15

Amikor elérkezik a feltámadás, halhatatlan testet öltve jövünk
majd elŒ; és a halandósággal járó üldöztetések, szenvedés, bá-
nat, fájdalom és halál mindörökre meg fog szınni.16

Felettébb dicsŒséges a halottak feltámadásának eme tana. Vigaszt
nyújt – legalábbis az én lelkemnek – az a tudat, hogy a feltámadás
hajnalán lelkemnek megadatik az a kiváltság, hogy ugyanabban a
testben lakozzék, melyben itt is élt. Izráel eldereiként sok ezer mér-
földet tettünk meg fáradtan és kimerülten, azon munkálkodva,
hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek fiainak.
Nagyon boldog leszek, ha a feltámadáskor ugyanazt a testet kapom
vissza, mellyel átgázoltam mocsarakon, átúsztam folyókon, és
amelyben utaztam és azon munkálkodtam, hogy felépítsem Isten
királyságát itt, a földön!17
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Az evangélium vigaszt nyújt szeretteink halálakor

Krisztus evangéliuma nélkül a halál általi elválás az egyik legnyo-
masztóbb téma, ami felett ember valaha is elmélkedhet; ám mihelyt
szert teszünk az evangéliumra és megismerjük a feltámadás alapel-
vét, a halál által kiváltott lehangoltság, bánat és szenvedés nagy
mértékben elvétetik. Gyakran gondoltam arra, hogy egy holttestet
látni, és látni azt, hogy azt a holttestet a sírba helyezik és elföldelik,
az egyik legnyomasztóbb dolog a világon; az evangélium nélkül
olyan ez, mint beugrani a sötétségbe. Mihelyt azonban szert te-
szünk az evangéliumra, mihelyt az ember lelkét megvilágosítja a
Mindenható sugalmazása, így tud felkiáltani a régi idŒk egyik em-
berével: „Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? A
halál fullánkja pedig a bın; Isten ajándéka pedig az örök élet az Úr
Jézus Krisztus által.” [Lásd 1 Korinthusbeliek 15:55–57.] A halottak
feltámadása az ember megvilágosult elméje elé tárja magát, és lel-
kének olyan alapot nyújt, melyen megpihenhet. Ez az utolsó napi
szentek helyzete ma. Mi magunk tudjuk ezt, nem járunk a sötétben
e témát illetŒen; Isten kinyilatkoztatta nekünk, és értjük a halottak
feltámadásának alapelvét, és azt, hogy az evangélium világosságra
hozza az életet és a halhatatlanságot [lásd 2 Timótheus 1:10].18

Természetesen nehéz búcsút vennünk barátainktól. (...)
Természetes, hogy érzéseink könnyekben jutnak kifejezésre,
amikor szeretett barátaink testét a sírba helyezik, és ez bizonyos
mértékben helyénvaló és helyes is, ám az emberek gyakran túl-
zásokba esnek, aminek a követése se nem illŒ, se nem helyes az
utolsó napi szentek számára.19

Valamilyen számomra ismeretlen ok miatt megértem azt, hogy
jelen legyek sok próféta, apostol és szent temetésén, és sírjukig kí-
sérjem Œket, akik napjaikban és nemzedékükben ezen egyházban
munkálkodtak. (...) Soha nem éreztem úgy, hogy lelkemben gyá-
szolnom kellene, amiért valamely prófétát, apostolt vagy az élŒ
Isten valamely szentjét a sírhoz kell kísérnem, aki igaz és hı volt
Istenhez, aki igaz és hı volt a vele kötött szövetségekhez, aki befo-
gadta Jézus Krisztus evangéliumát és annak szertartásait, valamint a
szent papságot. Az ilyen férfiak és nŒk betöltötték küldetésüket itt,
a földön, becsülettel, munkával és szeretettel, míg hazahívattak.
A hitben haltak meg, és el fogják nyerni a dicsŒség koronáját.



84

8 .  F E J E Z E T

Ilyen érzéseim voltak [Brigham] Young elnök, [Heber C.]
Kimball testvér, [John] Taylor testvér, a tizenkét apostol halálakor,
és minden olyan ember halálakor, akik befogadták Krisztus evan-
géliumát, és igazak és hıek maradtak abban a küldetésükben. Van
egy örök valóság – amit majd az egész világ fel fog ismerni – az
életben. Van egy örök valóság a halálban. Van egy örök valóság a
feltámadásban, az eljövendŒ ítéletekben, abban, ahogy Isten min-
denkivel bánni fog a jövŒben a testben elkövetett tettek szerint;
amikor pedig egy férfi vagy egy nŒ, aki szövetségre lépett az Úrral,
aki elnyerte az evangéliumot és annak szertartásait, és aki igaz
és hı volt napjaiban és nemzedékében, hazahívatik a lelkek vilá-
gába, akkor az, aki felfogja ezeket az alapelveket, hogyan is
gyászolhatná ezt a férfi- vagy nŒtestvért?20

Jézus Krisztus engesztelése által minden gyermek,
aki a felelŒsségre vonhatóság korának elérése

elŒtt hal meg, celesztiális dicsŒséget fog örökölni

Nincs olyan kisded vagy gyermek, aki a felelŒsségre vonhatóság
korának elérése elŒtt halt meg, és ne nyerne megváltást, így tehát

„Mihelyt szert teszünk az evangéliumra és megismerjük 
a feltámadás alapelvét, a halál által kiváltott lehangoltság,

bánat és szenvedés nagy mértékben elvétetik.” 
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teljességgel a pokol gyötrelmei fölött áll. (...) Ellentmondok azok-
nak, akik az isteni igazság bármely feljegyzésében olyan szertartást
vélnek találni, mely az ártatlan kisgyermekek szabadítására lett be-
vezetve; elŒször is mert szükségtelen lenne, továbbá az egyedüli
dolog, amit találhatnak, az, amikor Jézus a karjába vette a kisgyer-
mekeket és megáldotta Œket, ami teljességgel helyes Isten rendje
szerint. A kisdedek vízzel való meghintése, illetve az a tan, hogy a
kisdedek bármilyen körülmények közt a pokolra jutnának, em-
bertŒl, nem pedig IstentŒl való tan, ezért tehát hasztalan,
teljességgel helytelen, és nem tetszŒ Isten szemében. Ennyit tehát
a kisdedekrŒl. (...) Ãk megváltást kapnak Jézus Krisztus vére által.21

A gyermekek ártatlanok az Úr elŒtt; ami pedig halálukat és an-
nak okát illeti, az Isten kezében van. Nem szabad panaszkodnunk
az Úrra vagy rendelkezéseire, csak amennyire Jób tette. (...) Ez le-
gyen vigaszunk ebben az ügyben: e kisdedek ártatlanok,
semmiben sem vétkesek. Megfizették a halál törvényét, amit Isten
Ádámra és minden utódára bocsátott, amikor azonban lelkük el-
hagyta testüket és a lelkek világába szállt, azzal véget ért minden
gondjuk és szenvedésük. (...) A feltámadás hajnalán elŒlépnek
majd sírjukból, ... dicsŒségbe, halhatatlanságba és örök életbe öl-
tözve, örök szépségben és tündöklésben, és szüleik kezébe
adatnak, akik befogadják Œket a celesztiális világ családi szerveze-
tébe, és mindörökre szüleiké lesznek. Addig fognak élni, ameddig
Istenük él. Az utolsó napi szenteknek, akik hisznek a feltámadás-
ban, a vigasz és megnyugvás forrását kell mindennek jelentenie.

(...) Felmerülhet a kérdés bennem és bennetek: „Miért vette el
az Úr a gyermekeimet?” Ennek azonban én nem vagyok a meg-
mondhatója, hiszen nem tudom; az Úr kezében van, és ez így van
a világ teremtése óta egészen mostanáig. A gyermekek elvétetnek
kisdedként, aztán a lelkek világába jutnak. Lejönnek ide, és betöl-
tik eljövetelük célját, vagyis földi porhüvelyt öltenek magukra.
Eljönnek, hogy próbára tétessenek és örökséget kapjanak a föl-
dön; testet kapnak, vagyis porhüvelyt, ez a porhüvely pedig
megŒriztetik számukra, és a feltámadás hajnalán lelkük és testük
újra egyesülni fog; és csakúgy, ahogy itt különféle életkorú gyer-
mekeket látunk egy családban, a szoptatós kisdedtŒl egészen a
felnŒttig, úgy lesz ez a családi szervezettel a celesztiális világban is.
Gyermekeinket vissza fogjuk kapni, ahogy el lettek temetve, ha mi,
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a szüleik, megtartjuk a hitet, és érdemesnek bizonyulunk az örök
élet elnyerésére; ha azonban mi magunk nem bizonyulunk ilyen-
nek, gyermekeink akkor is megtartatnak, és celesztiális dicsŒséget
fognak örökölni. Ez az én nézetem mindazokkal a kisdedekkel
kapcsolatban, akik meghalnak, akár zsidó, akár nem zsidó, akár
igaz, akár gonosz szülŒkhöz születtek is. Örökkévaló atyjuktól és
örökkévaló anyjuktól jönnek, akikhez az örök világban születtek,
és egy nap majd visszaállíttatnak örök szüleikhez; és minden szülŒ,
aki gyermeket kapott itt Isten és a szent papság rendje szerint,
nem számít, mely korban éltek, a feltámadás hajnalán jogot for-
málhatnak azokra a gyermekekre, akik meg is adatnak nekik, hogy
családjukat ékesítsék a celesztiális világban. (...)

(...) Azt mondom gyászoló barátainknak: gyermekeitek elvétet-
tek, és ezen nem tudtok változtatni; egyikünk sem tud; nem
okolhatók a szülŒk, ha megtettek minden tŒlük telhetŒt. Nem
okolható az anya, aki nem tudja megmenteni beteg gyermekét – e
dolgokat Isten kezében kell hagynunk. Csupán kis idŒ fog eltelni,
míg visszakapjuk Œket. (...)

A gyermekeknek az eljövendŒ életben való növekedését, dicsŒ-
ségét vagy felmagasztosulását illetŒen Isten nem nyilatkoztatott ki
nekem semmit ebben a témában, sem a ti gyermekeitekkel, sem a

Tanúságát téve a Szabadító engesztelésérŒl, Wilford Woodruff elnök
vigaszt nyújtott azoknak a szülŒknek, akik elvesztették kisgyermekeiket. 
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sajátommal vagy bárki máséval kapcsolatban, csupán azt tudjuk,
hogy meg vannak szabadítva. Úgy érzem, az Úrba kell helyeznünk
bizalmunkat ezekben a megpróbáltatásokban, az Ã karjára kell
támaszkodnunk, és Reá kell tekintenünk vigaszért és megnyugvá-
sért. Nem úgy gyászolunk e megpróbáltatások során, mint azok,
akiknek nincs reménye; nem úgy gyászoljuk meg gyermekeink el-
vesztését, mintha soha többé nem látnánk Œket, hiszen tudjuk,
hogy ez nem így van. Az Úr megtanította nekünk, és az evangéli-
um is; Jézus Krisztus kinyilatkoztatásai megmutatták nekünk, hogy
vissza fogjuk kapni Œket az igazak feltámadásakor. (...)

(...) Imádkozom Mennyei Atyámhoz, hogy áldja meg Wheeler
testvért és feleségét [egy házaspárt, akiknek négyéves és hatéves
fiuk nemrégiben elhunyt] a gyászukban, és adja meg nekik Szent
Lelkét, hogy amikor nyugovóra térnek este, reggel pedig felkel-
nek, és hiányoznak nekik a gyermekeik, úgy érezzék, hogy az Úr
kezébe kell helyezniük magukat, és felismerjék, hogy kicsinyeik-
tŒl való elválásuk nem tart örökre, hanem kis idŒ múlva
visszaállíttatnak hozzájuk. Ez mindannyiunkra vonatkozik gyer-
mekeink elvesztésekor. Eltemetjük Œket a sírba, de elŒ fognak
jönni a feltámadás hajnalán, és ha hıek vagyunk az igazsághoz,
vissza fogjuk kapni Œket, és együtt fogunk örvendezni velük.22

Úgy kell élnünk, hogy felkészültek legyünk
mindazon áldások elnyerésére, melyeket Isten

számunkra tartogat, amikor meghalunk

JövŒbeli sorsunk a fátyol túloldalán nyugszik. Amikor meghalok,
szeretném, ha abban a kiváltságban lenne részem, hogy oda me-
gyek, ahol Isten, az én Mennyei Atyám van, és ahol Jézus Krisztus,
a világ Szabadítója van.23

Meg kell próbálnunk kiaknázni idŒnket, tehetségeinket és lehe-
tŒségeinket, míg itt élünk a földön. Tudom, hogy nem ez a világ a
tartós lakhelyünk. Ennek életünk minden napján látjuk a bizonyí-
tékát. El kell temetnünk prófétáinkat, apostolainkat, eldereinket,
atyáinkat, anyáinkat, feleségünket, gyermekeinket – mindez azt
mutatja, hogy halandó életünk nem tart örökké. Ezért aztán ma kell
kiaknáznunk idŒnket.24
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A következŒ intés erŒsen vonatkozik minden élŒ emberre:
„Azért legyetek készen ti is.” [Máté 24:44] Mindannyiunkra vonat-
kozik. És a mi feladatunk szülŒkként és Izráel eldereiként, hogy
Isten ügyében munkálkodjunk, míg megengedik, hogy itt marad-
junk; annak a világosságnak és tudásnak megfelelŒen kell élnünk,
amivel megáldattunk. Hiszen van egy kijelölt idŒ minden ember-
nek, Isten pedig sokakat elragad saját akaratának tanácsai szerint.
Elveszi, akit elvesz, és megtartja, akit megtart, saját bölcs céljából.25

Amikor átkeltünk a halandóság bánatain, és ránk ruháztatik a
celesztiális királyság öröme és dicsŒsége, akkor tudni fogjuk,
hogy a halandóság megpróbáltatásai felkészítettek minket és ké-
pessé tettek minket arra, hogy megbecsüljük azokat az áldásokat,
melyeket Isten a hithıek számára tartogat.26

Azért imádkozom, hogy ez a nép megbánja minden bınét, és
felébredjen, majd pedig legyen ereje Isten elé járulni, hogy imái
meghallgattassanak, valamint hogy felkészültek legyenek a király-
ság megvédésére, és soha ne hagyják cserben szövetségeiket és
testvéreiket, illetve ne árulják el az evangéliumot, hanem gyŒzzék
le a világot, és készüljenek fel Krisztus örököstársaivá válni az el-
sŒ feltámadás teljességében, mely azoknak van elkészítve, akik
betartják Isten parancsolatait.27

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át a Sarah Emma Woodruff haláláról szóló részt
(79–81. oldal)! Mely tanok nyújtottak vigaszt és erŒt Woodruff
eldernek és feleségének? Mit tanulhatunk ebbŒl a történetbŒl?

• Woodruff elnök szerint milyen tapasztalatokra számíthatunk a
lelkek világában? (Lásd 81–82. oldal.) Hogyan segít neked ez a
tudás?

• Miközben Woodruff elnök tanításait olvasod a szeretteink meg-
gyászolásával kapcsolatban, milyen alapelveket látsz? (Lásd
83–84. oldal.) Te miként találtál békére, amikor elveszítetted
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szeretteidet? Hogyan segíthetünk másoknak, akik gyászolnak a
halál óráján?

• Miként veszi el Jézus Krisztus engesztelése a halál fullánkját?
(Lásd 82. oldal; lásd még 1 Korinthusbeliek 15:55–57; Móziás
16:6–9.)

• Mit tudsz meg Woodruff elnöknek azon gyermekekrŒl szóló
tanításaiból, akik meghalnak? (Lásd 84–87. oldal.)

• Tekintsd át a 87–88. oldalt! Próbálj meg felidézni olyan csa-
ládtagokat vagy barátokat, akik úgy tınt, készen álltak, amikor
eljött haláluk ideje! Mit tanulhatunk ezektŒl az emberektŒl?
Woodruff elnök szerint mit kell tennünk, hogy felkészüljünk a
halál utáni életre? (Lásd 87–88. oldal.)

• Miként segítenek Woodruff elnök tanításai a halált és a feltá-
madást jobban megérteni?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 15; Alma 11:42–45;
28:12; 34:32–41; Moróni 8:12–19; T&Sz 42:45–47; 76:50–70;
138:57
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Az evangélium hirdetése

Szorgalmasan és hithıen kell segítenünk másoknak abban,
hogy elnyerjék a visszaállított evangélium áldásait.

Wilford Woodruff életébŒl

Hamarosan azt követŒen, hogy Wilford Woodruff megkeresz-
telkedett és az egyház tagjává konfirmálták, „nagy vágy élt
[benne] az evangélium hirdetésére”. Így emlékezett vissza: „Egy
vasárnap este egymagamban visszavonultam az erdŒbe, és buzgó
imában az Úrhoz fordultam, hogy nyissa meg számomra az utat,
hogy elmehessek az evangéliumot hirdetni a föld lakosainak. Az
Úr Lelke tanúságot tett arról, hogy imám meghallgatást nyert, és
választ fogok kapni. Boldogan emelkedtem fel térdemrŒl, és
mintegy kétszáz métert gyalogoltam, amikor összetalálkoztam
Elias Higbee-vel, egy fŒpappal, akinél néhány hónapig laktam.
Amikor közelebb értem hozzá, ezt mondta: »Wilford testvér,
az Úr Lelke azt mondja nekem, hogy fel kell, hogy szenteljünk,
és misszióba kell menned.« Így feleltem: »Készen állok!«”1

Püspöke irányítása alatt Wilford Woodruffot 1834. november 
5-én pappá szentelték, majd pedig elhívást kapott, hogy missziót
szolgáljon az Egyesült Államok déli részén. Hittel és szorgalom-
mal szolgált; ezzel kezdte meg egész életen át tartó misszionáriusi
szolgálatát, mely során emberek ezreinek segített befogadni a
visszaállított evangéliumot. Heber J. Grant elnök ezt mondta róla:
„Úgy hiszem, hogy a föld színén soha nem élt olyan ember, aki a
lelkeknek Jézus Krisztus evangéliumához való nagyszerıbb meg-
térítŒje lett volna.”2

1840 januárjában, nem sokkal apostoli felszentelése után
Wilford Woodruff elder Angliába érkezett, hogy misszionárius-
ként szolgáljon. Szolgálatát Staffordshire megyében kezdte, ahol
számottevŒ sikert ért el. „Negyvenen csatlakoztak az egyházhoz
keresztelés útján – jelentette –, és sok új ajtó tárul fel; a munka vi-
rágzása közepette, amikor kiálltam beszélni egy nagy gyülekezet
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elé Hanlyben, március elsején, az Úr kinyilvánította nekem, hogy
hosszú napokon keresztül ez lesz az utolsó alkalom, hogy az em-
bereket intsem. Amikor pedig felálltam, és elmondtam nekik,
hogy hosszú idŒn át ez lesz az utolsó alkalom, hogy hangomat
hallják, elámultak, mivel arra számítottak – ahogy jómagam is –,
amikor beléptem a házba, hogy hónapokat fogok közöttük tölte-
ni; Isten útjai és gondolatai azonban semmilyen tekintetben sem
olyanok, mint a mi útjaink és gondolataink.”

Woodruff elder másnap imában az Úrhoz fordult, és megkérdezte,
merre menjen. Így idézte fel: „Mivel úgy hiszem, hogy kiváltságom
és kötelességem e tárgyban ismerni az Úr akaratát, ezért megkér-
deztem Mennyei Atyámat Jézus Krisztus nevében, hogy tudassa
velem akaratát ebben a dologban. Ahogy pedig kértem, az Úr meg-
adta, és megmutatta, hogy akarata szerint azonnal Dél-Angliába kell
mennem. Elbeszélgettem William Benbow testvérrel errŒl, aki ko-
rábban Herefordshire-ben lakott, és még mindig éltek ott barátai.
ErŒteljesen azt kívánta, hogy látogassam meg az országnak ama
tájékát, sŒt, nagylelkıen felajánlotta, hogy velem tart fivére
otthonába és kifizeti utazásomat, amit én örömmel el is fogadtam.”3

9 .  F E J E Z E T

John Benbow farmja. A Biblia szorgalmas
tanulmányozása révén John Benbow és családja, valamint

barátaik felkészültek a visszaállított evangélium befogadására. 
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1840. március 4-én Woodruff elder és William Benbow megér-
keztek William fivére, John házába. „Egy órával azután, hogy
megérkeztem otthonába – emlékezett vissza késŒbb Woodruff
elnök – megtudtam, miért küldött oda az Úr. (...) Férfiak és nŒk
társaságát találtam ott – mintegy hatszázukat –, akik Egyesült
Testvérek név alatt csoportot alkottak, és a dolgok Œsi rendjének
visszaállításán munkálkodtak. Úgy akarták az evangéliumot, ahogy
azt a próféták és apostolok tanították – csakúgy, mint jómagam is
fiatal koromban.”4

A Benbow család gyorsan befogadta a visszaállítás üzenetét, és
William visszatért Staffordshire-be, „miután része volt abban a bol-
dog kiváltságban, hogy lássa fivérét, John Benbow-t, valamint egész
háza népét ... megkeresztelkedni az új és örökkévaló szövetség-
ben”5. Woodruff elder körülbelül nyolc hónapig tartózkodott azon
a vidéken. KésŒbb így emlékezett vissza: „Az elsŒ harminc nap so-
rán, miután megérkeztem Herefordshire-be, negyvenöt prédikátort
és több száz tagot kereszteltem meg. (...) Kétezren csatlakoztak az
egyházhoz körülbelül nyolc havi munka révén.”6

Erre az élményre utalva Woodruff elnök a következŒket írta:
„A herefordshire-i misszió egész története azt mutatja, milyen
fontos is odafigyelni Isten szelíd, halk hangjára, valamint a
Szentlélek kinyilatkoztatásaira. Az Úrnak volt ott egy népe, akiket
felkészített az evangéliumra. Világosságért és igazságért imádkoz-
tak, az Úr pedig elküldött hozzájuk engem.”7

Körülbelül két évvel Woodruff elder angliai szolgálata elŒtt a
Lélek arra indította, hogy egy kisebb csoportnak is hirdesse az
evangéliumot – saját családjának. Pátriárkai áldásában, amit idŒ-
sebb Joseph Smith által kapott, azt az ígéretet kapta, hogy „be
[fogja] hozni [atyja] háza népét Isten királyságába”8. 1838-ban,
míg a szülŒvárosa közelében fekvŒ területen volt misszióban, úgy
érezte, eljött az ideje e jövendölés beteljesedésének. Ezt írta:

„Tizennyolc napot töltöttem Farmingtonban és Avonban, ahol
édesapám háza népénél, nagybátyjaimnál, nagynénéimnél, unoka-
testvéreimnél, szomszédoknál és barátoknál tettem látogatást;
Jézus Krisztus evangéliumát hirdettem nekik, és arra törekedtem,
hogy Isten királyságába hozzam Œket. (...) Isten segítségével hithı-
en prédikáltam az evangéliumot atyám háza népének, és
mindazoknak, akik vele voltak, csakúgy, mint más rokonaimnak.”

9 .  F E J E Z E T
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1838. július 1-jén Woodruff elder megkeresztelt hat embert,
köztük mindazokat, akik atyja házában éltek, pontosan úgy, ahogy
arra ígéretet kapott a pátriárkai áldásában. „Valóban az öröm nap-
ja volt az lelkemnek – mondta. – Édesapám, mostohaanyám és
húgom is a keresztelkedŒk közé számláltatott. KésŒbb még szá-
mos rokon is követte Œket. Úgy éreztem, hogy egyedül ennek a
napnak a munkája bŒségesen kárpótolt a szolgálat során végzett
minden munkáért.

Ki tudná felfogni az örömet, a dicsŒséget, a boldogságot és a
megnyugvást, melyet Izráel egy eldere érez, amiért eszköz lehe-
tett Isten kezében, hogy atyját, anyját, húgát, öccsét, vagy Ádám
bármely leszármazottját átvezesse azon a kapun, mely az életre és
a szabadításra nyílik? Senki, hacsak maga is meg nem tapasztalta
ezeket a dolgokat, és rendelkezik Jézus Krisztus bizonyságával és
a Mindenható Isten sugalmazásával.”9

Wilford Woodruff tanításai

Isten felelŒsnek tart minket az
evangélium másokkal való megosztásáért

Az emberiség minden korban a boldogságot kutatja; társadalmi
és otthoni békességre vágynak, amikor pedig a határtalan jövŒre
gondolnak, arra vágynak, hogy részük lesz azokban az áldások-
ban, melyeket a lét azon állapotához tartozónak említenek; nem
tudják azonban, hogyan tegyenek szert rájuk, hacsak Isten egy
szolgája el nem jön, és rá nem mutat az élet útjára.10

Mi vagyunk az egyetlen nép, akire e napokban rábízatott ez a
szent evangélium, papság és szövetségek, és felelŒsségre leszünk
vonva azért, hogy miként használtuk azokat. Így hát szorgalmas-
nak és hithınek kell lennünk abban, hogy ezt a nagyszerı
szabadítást felajánljuk az emberek gyermekeinek, valamint abban,
hogy felépítsük Siont és Istenünk királyságát.11

Nem bújhatunk ki alóla. Miért? Azért, mert ahogy Pál is
mondja: „Jaj ... nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.”
[1 Korinthusbeliek 9:16] Csupán egyetlen evangélium van; soha
nem is volt, és nem is lesz több; és Pál ezt mondja: „De ha szinte
mi, avagy mennybŒl való angyal hirdetne is néktek valamit azon
kivıl, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.” [Galátziabeliek 1:8]

9 .  F E J E Z E T
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Azt mondom én nektek, az élŒ Isten szentjeinek, hogy az az evan-
gélium a mi kezünkben van, angyalok szolgálata által küldetett el
hozzánk – ez ugyanaz az evangélium, amit Ádámtól fogva Krisztusig
tanítottak, majd Krisztustól egészen a mi napjainkig és nemzedé-
künkig, amikor Istennek volt népe a földön.12

Mióta Isten megteremtette a világot, soha nem volt még az
embereken akkora felelŒsség, hogy figyelmeztessék ezt a nemze-
déket, hogy felemeljük a hangunkat hosszan és hangosan, éjjel
és nappal addig, míg miénk a lehetŒség, és kijelenthetjük Isten
szavát ennek a nemzedéknek! Ezt kell tennünk. Ez a mi elhívá-
sunk. Ez a mi kötelességünk. Ez a mi teendŒnk.13

Átgázoltam mocsarakon és átúsztam folyókon, kenyeremet ajtó-
ról ajtóra kéregettem össze, és közel ötven évet szenteltem e
munkának. És miért? Lett volna-e elég arany Kaliforniában, hogy ki-
fizessen érte? Semmiképpen sem; amit én tettem, és amit fivéreim
tettek, azért tettük, mert Isten megparancsolta nekünk. És ebben a
helyzetben vagyunk ma is. Prédikáltunk és munkálkodtunk itthon
és külhonban, és Isten segedelmével tovább szándékozunk folytat-
ni munkálkodásunkat, amíg csak megtehetjük.14

Amikor Œszinte szívvel ápoljuk másokkal való barátságunkat, az
Úr lehetŒségeket fog biztosítani nekünk az evangélium megosztására. 
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Sokszor azt hiszem, hogy Izráel eldereiként és utolsó napi szen-
tekként messze nem ismerjük fel, milyen helyzetben állunk az Úr
elŒtt. A tŒlünk megkívánt munka nagyszerı és hatalmas – a
Mindenható Isten munkája ez. FelelŒsek vagyunk azért, hogy
Krisztus evangéliumát a föld minden nemzete elé tárjuk. (...)
FelelŒsségre leszünk vonva mindezért és a Magasságosnak építen-
dŒ templomokért, amelyekbe beléphetünk, és szertartásokat
végezhetünk halottainkért ...15

Akkor majd sokan körbevesznek minket otthonunkban, akiknek
kötelességünk prédikálni, hiszen éppoly szükséges prédikálni
itthon, mint külhonban.16

Nagy örömre lelünk, amikor segítünk másoknak
Krisztushoz jönni és a felmagasztosulás felé haladni

Add meg bármely léleknek az élet és szabadítás alapelveit,
szolgáltasd ki számára ezeket a szertartásokat, és akkor eszközzé
válsz Isten kezében annak a léleknek a szabadítására! Nem ada-
tott az emberek gyermekeinek semmi más ehhez fogható. (...)

(...) Az Úr azt mondta: „És ha egész életeteken át bınbánatot hir-
dettek ennek a népnek, és ha csak egy lelket vezettek hozzám,
milyen nagy lesz az örömötök vele az én Atyám országában!” [T&Sz
18:15] (...) Hirdettük az evangéliumot minden nemzetnek, törzs-
nek, nyelvnek és népnek, amennyiben az Úr ajtót nyitott elŒttünk,
és megadatott a kiváltság, hogy elmenjünk. Mégis a világ ma tele van
olyan emberekkel, akik nem hallották Jézus Krisztus evangéliumát,
és míg a papság a vállunkon nyugszik, kötelességünk van, és fele-
lŒsséggel tartozunk az emberek szabadításáért, amilyen mértékben
megadatik nekünk a kiváltság, hogy Ádám fiaira és lányaira ruház-
zuk ezeket az ajándékokat. Gondoljatok csak arra, hogy Krisztus
evangéliumának befogadásával örökösei lehetünk Istennek és örö-
köstársai Jézus Krisztusnak, valamint részünk lehet az elsŒ
feltámadásban, elŒjöhetünk sírunkból, dicsŒségbe, halhatatlanság-
ba és örök életbe öltözve, majd pedig beléphetünk Isten és a 
Bárány színe elé, és velük lakozhatunk mindörökké a mennyekben!
Ki képes felfogni ezt? Talán a föld lakosai? Nem, Œk nem értik. (...)
Én magam felismerem, hogy minden dologban az Úrtól függünk.
Ã Œriz meg minket. Ã szabadításunk szerzŒje. Jézus Krisztus életét
adta, hogy megváltson minket vérével, és ezáltal megadatnak
nekünk ezek az áldások. (...)
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(...) Nem adathat nagyobb elhívás az embernek, mint hogy része-
süljön ebben a jogban és kiváltságban, hogy elmenjen és
megszabadítsa az emberek lelkét – megszabadítsa Œket azáltal, hogy
hirdeti nekik az evangéliumot, részesíti Œket Isten házának szertartá-
saiban, hogy maguk is felkészültek lehessenek arra, hogy belépjenek
a menny királyságába és valamely celesztiális dicsŒségbe. (...)

Sokszor azt gondolom, hogy mi magunk nem becsüljük meg
azokat az áldásokat, amelyeket élvezhetünk, és amelyek karnyújtás-
nyira vannak tŒlünk. Szívünket Isten királyságának, Isten Sionjának
felépítésére és Isten munkájára kell összpontosítanunk, míg itt va-
gyunk és hatalmunkban áll elvégezni e dolgokat. Elnökségként és
apostolokként kötelességünk nem pusztán önmagunkért munkál-
kodni, hanem elküldeni Izráel eldereit a föld nemzeteihez, hogy
hirdessék az evangéliumot. Az ajtók nyitva állnak ma sok nemzet
között Krisztus evangéliumának terjesztése elŒtt, hogy az embere-
ket Krisztushoz hozzuk, hogy elnyerhessék ezeket az áldásokat.17

Szinte egész életemet ebben az egyházban töltöttem, és azóta,
hogy beléptem ebbe az egyházba, missziókra mentem, és attól a
naptól fogva eddig soha nem is hagytam fel ezzel. Mindig nagy örö-
möt leltem ebben, ahogyan ma is. Amikor meghalok és testemet
elhagyom, nem szeretném, ha bárki is elŒléphetne és azt mond-
hatná, hogy elhanyagoltam kötelességemet, és nem nyújtottam
neki szabadítást, amennyire tudtam. Mindig nagy örömöt leltem az
evangélium prédikálásában; örömöm volt az élet és szabadítás szer-
tartásainak kiszolgáltatásában itthon és külhonban, mivel tudtam,
hogy ez Isten munkája, ahogyan ma is tudom, hogy az.18

Mások vallásának kritizálása helyett inkább éljünk úgy,
hogy megmutassuk saját vallásunk igazságát és jóságát!

Amikor elmentek a környezetetekben az evangéliumot hirdet-
ni, soha ne próbáljátok – úgymond – lerombolni egy ember
házát, mielŒtt építenétek neki egy jobbat; soha ne támadjátok
senki vallását se, bárhová mentek is! Legyetek készek megenged-
ni minden embernek, hogy élvezetet leljen saját vallásában! Ez
mindenkinek jogában áll. Ha nem fogadják el bizonyságotokat
Krisztus evangéliumát illetŒen, az az Œ dolguk, nem a tiétek! Ne
töltsétek idŒtöket más felekezetek vagy csoportok lejáratásával!
Erre nincs idŒnk. Soha nem helyes így cselekedni!19
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Hit, ima és alázat által törekedjetek bölcsességet nyerni és
szert tenni Isten Lelkére, aki minden munkátokban irányít majd
titeket! A bölcsesség Isten egyik legnagyobb ajándéka, a bölcses-
ség hangja pedig nem fogja azt mondani, hogy idŒnket napjaink
felekezeteivel való háborúskodással töltsük, ellentmondva em-
beri nézeteknek, kifigurázva a minket körülvevŒ vallásokat,
ezáltal elvágva magunkat hallgatóink fülétŒl, akadályt állítva az
emberek szívében a világosság és igazság elé – mások véleményei
és vallásai épp oly kedvesek az Œ számukra, mint amilyen a mi-
énk a mi számunkra. (...) Beszéljetek a szabadításról szelíden és
alázattal, az örök igazság, bölcsesség, világosság és tudás erejé-
vel, melyek Isten Fia evangéliumának elsŒ alapelveiben rejlenek!
Eszköz lehettek az emberek lelkének megszabadításában, Œk pe-
dig veletek együtt fognak örvendezni, amiért megpillanthatták
annak világosságát! Soha ne kerekedjünk az evangélium fölé, és
soha ne térjünk el attól, hogy olyasmit hirdessünk, ami idegen az
elhívásunktól, illetve ne szálljunk hasztalan vitába különféle sza-
vakról! GyümölcsérŒl ismerszik meg minden fa, és ha hithıek
vagyunk az Úr elŒtt, ha bölcs és meggondolt úton haladunk, ak-
kor bizonyos, hogy jó gyümölcsök fogják követni munkánkat.20

Az egyház minden tagjának az legyen a célja, hogy saját életében
a gyakorlatban vigye véghez az evangélium alapelveit! Nincs semmi
jobb módja a világ meggyŒzésének azok igazságáról, mint az, ha sa-
ját tetteink és egymással és az emberiséggel való bánásmódunk
mutatják, milyen felemelŒ hatással vannak ránk. Nagy dolgokat ál-
lítunk, és ugyanilyen magasnak kell lennie a tisztaság mércéjének
köreinkben, hogy megfeleljen ezeknek az állításoknak!21

A Szentlélek útmutatást nyújt azoknak, akik megosztják
az evangéliumot, és azoknak is, akik befogadják azt

Sikerünk titka – ami a megtérteket illeti – nem más, mint hogy
ugyanazt az evangéliumot hirdetjük annak teljes egyszerıségé-
ben és világosságában, mint amit Jézus hirdetett, továbbá hogy a
Szentlélek megpihen azokon, akik befogadják azt, és eltölti szí-
vüket kimondhatatlan örömmel és boldogsággal, eggyé téve
Œket. Ekkor pedig maguk is tudják a tanról, hogy vajon IstentŒl
van-é avagy embertŒl.22
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Honnan volt Izráel e száz és ezer elderének ... hatalma, hogy
elmenjen külhonba, ... és prédikálja az evangéliumot Ádám fiai-
nak és lányainak meggyŒzésére? Mindez Isten hatalmából
történt. Nincs olyan elder ebben az egyházban, akinek hatalmá-
ban állna elmenni és megtenni Isten akaratát, [csakis] Isten
hatalma által. Ha van bármi hatalmunk, az IstentŒl van, és bizal-
munkat belé kell helyeznünk minden dologgal kapcsolatban.23

Amikor egy olyan ember, akinek arra felhatalmazása van, pré-
dikálja az evangéliumot, akkor megígéri Jézus Krisztus nevében
mindazoknak, akik hisznek és engedelmeskednek, hogy mega-
datik nekik a Szentlélek. Ezen ígéret ereje által mindannyian
megtudhatják, hogy mindez IstentŒl való-e vagy embertŒl. Ha
egy felhatalmazással nem rendelkezŒ ember lép elŒ, azt szín-
lelve, hogy ugyanezt az evangéliumot hirdeti, akkor nem számít,
milyen rátermett és tehetséges is, tanítását könnyı leleplezni,
mivel az ígéretek, melyeknek a Krisztusban hívŒket kell követniük,
nem válnak valóra; a Szentlélek, mely ajándékaiban részesíti az
embert, nem kerül befogadásra, így aztán napvilágra kerül az
emberi tanok hamissága, hogy senki meg ne tévesztessék.24

Miközben az evangélium megosztására törekszünk,
a Szentlélek útmutatását kell keresnünk. 
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Hacsak nincs az emberrel a Szentlélek, amikor elmegy az evan-
géliumot prédikálni, akkor nem tud eleget tenni kötelességének,
amikor azonban vele van, akkor biztonságban van; menjen aho-
va csak akar, szavainak meglesz a hatásuk a föld becsületes és
szelíd embereinek szívére.25

Nem számít, milyen korú az ember, aki az evangéliumot hir-
deti – legyen akár huszonöt, akár kilencven, vagy akár ötszáz
esztendŒs –, amennyiben sugalmazásban van része Isten Lelke és
ereje által.26

Az Úr járjon elŒttünk, elŒkészítve számunkra az utat, és
bebocsátást nyújtva nekünk az emberek szívébe, hogy elvégez-
tethessék a jó, és Isten királysága elŒre gördülhessen!27

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át Wilford Woodruff elder beszámolóját arról, amikor
elment John Benbow otthonába (90–92. oldal)! Milyen mó-
don lett Woodruff elder a Benbow farmra vezetve? Amikor ezt
a feljegyzést olvasod, mit tanulsz William Benbow példájából?

• Keress olyan szavakat vagy kifejezéseket a 92–93. oldalon, me-
lyek azt mutatják, milyen érzéseik voltak William Benbow-nak
és Wilford Woodruffnak, amikor családtagjaik befogadták az
evangéliumot! Neked milyen érzéseid voltak, amikor szerette-
id csatlakoztak az egyházhoz, illetve visszatértek az egyházi
tevékenységhez?

• Tekintsd át Woodruff elnök szavait az evangélium megosztásáról
szóló felelŒsségünkrŒl (93–95. oldal)! Milyen konkrét dolgot te-
hetünk, hogy megosszuk az evangéliumot családtagjainkkal és
barátainkkal? Miként tudunk együttmıködni a teljes idejı
misszionáriusokkal ebben az erŒfeszítésben?

• Miként tudunk eleget tenni annak a kötelességünknek, hogy a
föld minden nemzetének tanítsuk az evangéliumot (lásd 95.
oldal)?
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• IdŒnként miért vonakodunk megosztani az evangéliumot?
Hogyan tudjuk legyŒzni a félelmeinket?

• Miért olyan örömteli élmény a misszionáriusi munka? (Lásd
95–96. oldal.) Milyen élményekben volt részed, melyek során
érezted az evangélium megosztásának örömét?

• Miért fontos elkerülnünk mások vallásának kritizálását? (Lásd
96–97. oldal.) Miként tehetünk tanúságot az egyház igaz
voltáról anélkül, hogy más egyházakat kritizálnánk?

• Tekintsd át az utolsó elŒtti bekezdést a 97. oldalon! Miként
befolyásolják tetteink másoknak az egyházról alkotott vélemé-
nyét?

• Mit tanulsz, miközben Woodruff elnöknek a SzentlélekrŒl és a
misszionáriusi munkáról mondott szavait olvasod? (Lásd
97–99. oldal.) Mit kell tennünk, hogy érdemesek legyünk a
Lélek társaságára?

Kapcsolódó szentírások: Máté 28:19–20; T&Sz 4; 18:10–16;
42:11–14; 50:13–22; 60:2–3; 84:88; 88:81
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Alázatosan Istenre támaszkodni

Valódi erŒ származik abból, ha
alázatosan Istenre támaszkodunk.

Wilford Woodruff életébŒl

Az egyedüli dolog, amin elcsodálkoztam egész életemben –
mondta Wilford Woodruff elnök – az, hogy az Úr valaha is kivá-
lasztott valamire, különösen pedig apostolának és elnökének. Ez
azonban az Ã ügye, nem az enyém.”1

Bár Woodruff elnök meglepŒdött egyházi elhívásain, tudta,
miért hívta el az Úr. Ezt a megfigyelést tette: „Miért választott az
Úr egy olyan gyenge embert, mint amilyen Wilford Woodruff,
hogy egyháza felett elnököljön? Miért választotta Joseph Smitht –
egy tudatlan fiút, ahogy gyakorta nevezték? Miért választott az Úr
ilyen embereket? Mert jól tudott bánni velük. Olyan embereket
választott, akik elismerik Isten kezét.”2

Woodruff elnök mindig elismerte Isten kezét, mind a szemé-
lyes sikereiben, mind pedig az egyház elŒrehaladásában. A Salt
Lake Tabernákulumban elhangzott egyik beszédében ezt mondta:
„Köszönetet mondok az Úrnak az életemért. Köszönetet mondok
felém nyújtott áldásaiért és irgalmáért. Van okom, hogy örven-
dezzek ebben, és köteles vagyok Istennek tulajdonítani a
dicsŒséget mindenért, amit valaha is kaptam. Ha valaha is bármi
jót tettem, ha valaha is képes voltam az evangéliumot hirdetni, és
olyan úton járni, mellyel embertársaim okulására voltam, akár
itthon, akár külhonban, az csak Isten ereje által történt. (...) Ez
az erŒ velünk volt. Ezért vagyunk itt ma. Ezért áll itt ez a taber-
nákulum ma, Isten Œsi korokban élt prófétái jövendöléseinek
beteljesedéseként. Ezért épült Isten Sionja ide, a hegyek e völ-
gyeibe. Mindez Isten, nem pedig ember hatalmából történt.”3

„
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Wilford Woodruff elnök ezt mondta: „Köteles vagyok Istennek
tulajdonítani a dicsŒséget mindenért, amit valaha is kaptam.

Ha valaha is bármi jót tettem, ... az csak Isten ereje által történt.” 
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Wilford Woodruff tanításai

IstentŒl függünk minden lelki és fizikai áldás esetén

Teljességgel az Úrtól függök. Ez így volt egész életemben, min-
den utazásomban, zarándoklatomban, mindig, amikor Krisztus
evangéliumát prédikáltam az embertársaimnak.4

El kell kezdenünk megérteni, hogy Isten útjai végtelenül maga-
sabbak, mint a mieink, valamint hogy az Ã tanácsai – bár néha úgy
tınhet, hogy áldozatot kívánnak tŒlünk – mindig a legjobbak és a
legbiztonságosabbak számunkra, melyeket magunkévá tehetünk
és véghez vihetünk. Ezrek vannak köztünk, akik saját tapasztalata-
ikból merítve tanúságot tehetnek ennek igaz voltáról. (...) Meg kell
tanulnunk ezt az örök igazságot is, miszerint Istené lesz minden
dicsŒség és tisztelet egyháza és királysága megalapításában a föl-
dön. Az ember nem vallhatja magáénak, a világnak akár ebben,
akár más korszakában. Semmi más, csakis Isten hatalma tudta elŒ-
hozni az evangélium teljességét, megszervezni az egyházat, Sionba
gyıjteni népét a kinyilatkoztatás beteljesítéseként, és véghezvinni
a munkát, ami elvégeztetett!5

Szem elŒtt kell tartanunk, hogy erŒnk, reménységünk és hatal-
munk Isten, nem pedig ember kezében van! Maga az Úr nyújtotta
ki a kezét, hogy megalapítsa ezt az egyházat, az Ã királyságát és
munkáját. (...) Önmagunkban semmi erŒnk sincs. Soha nem is
volt e királyság irányításában és vezetésében, egyedül a
Mindenható Isten közvetítése révén.6

Maga a tény, hogy van egy népünk, van egy Sionunk, van egy ki-
rályságunk, van egy egyházunk és papságunk, ami a mennyekhez
kapcsolódik, és aminek hatalmában áll elmozdítani a mennyeket,
valamint az, hogy tudjuk: a mennyek kommunikálnak velünk, irá-
nyítják e nagyszerı utolsó napi munka végzését, melyben az
utolsó napi szentek foglalatoskodnak – maga ez a tény alázattal
kell, hogy eltöltse szívünket Urunk, Istenünk elŒtt, és elmélkedé-
seinkben és érzéseinkben folyamatosan emlékeztetnie kell minket
arra, milyen felelŒsséggel tartozunk iránta és egymás iránt, továb-
bá hogy milyen mértékben függünk tŒle mindazon áldások esetén,
amiket akár lelkileg, akár fizikailag élvezhetünk.7

1 0 .  F E J E Z E T
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Érzéseim és nézeteim szerint az Úrnak soha nem volt olyan né-
pe Ádám atyától máig, akiket elhívott volna királysága
felépítésére és Sionja megalapozására a világban, illetve a bın-
bánat evangéliumának hirdetésére az emberek között, akiknek
támasza teljes mértékben nem a menny Istenén múlott volna.8

Tudjuk és nagyon jól értjük, hogy sorsunk, helyzetünk és
áldásaink mind az Ã kezében vannak.9

Azt mondom minden embernek – zsidónak és nem zsidónak,
nagynak és kicsinek, gazdagnak és szegénynek –, hogy a
Mindenható Úrnak megvan a hatalma önmagában, és nem függ
senkitŒl munkája elvégzésében, amikor azonban embereket hív el
munkája elvégzésére, akkor nekik bízniuk kell benne.10

Isten az alázatosakat választja munkája elvégzésére

Az Úr a világ gyengéit választotta munkája elvégzésére. Ám Ã
ugyanolyan mértékben képes tanítani engem és bármely testvére-
met, mint a világ bármely más korszakában tette. Mindig a
gyengéket választotta. Vegyük például Mózest, amikor Izráel gyer-
mekeit vezette! Mózes azt mondta, hogy „nehéz ajkú és nehéz
nyelvı”, és úgy gondolta, semmit sem tud megtenni. Az Úr azon-
ban azt mondta, hogy támaszt neki egy szószólót. Amikor az Úr
királyt keresett Izráel számára, Dávidot, Isai fiát választotta, aki ju-
hokat Œrzött. Dávid kivételével Isai összes fiát a próféta elé
állították, Sámuel azonban nem akarta felkenni egyiküket sem.
Megkérdezte Isait, nincs-e több fia. Isai így felelt: De igen, van, egy
fiatal legény, aki a juhoknak viseli gondját. A próféta szerette volna
látni. Amikor Dávid eljött, Sámuel felkente Izráel királyává. Így volt
ez az apostolok idején is. Kik voltak Œk? [Tanulatlan] halászembe-
rek. Így van ez ma is. Kezdjük Joseph Smithszel, és vegyük sorra
mindannyiunkat! Kik vagyunk? Szegény, gyenge férgek a porban.
Az Úr azonban kiválasztott minket, mert úgy gondolta, valamit
véghez tud vinni velünk. Remélem, hogy így lesz.

Úgy vélem, régebb óta viselem az apostolságot, mint bármely
más férfi e föld színén ezekben az utolsó napokban. Vajon
kérkednem kellene ezzel, vagy büszkélkedni, magamat felma-
gasztalni, mert már oly régóta viselem a papságot? Ha azt
tenném, igen ostoba lennék! Kötelesek vagyunk tisztelni Istent;
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kötelesek vagyunk elismerni Isten kezét. Az ördög elpusztítá-
somra törekedett születésem pillanatától fogva egészen a mai
napig. Az Úr azonban mindig ott volt a jobbomon, és megmen-
tett. Két erŒ munkálkodik: az egyik az elpusztításomra, a másik a
szabadításomra. És ma itt vagyok, gyenge eszközként Isten kezé-
ben. De Istenre mondom, ha Ã megmondja nekem, mi a
kötelességem, akkor én el fogom végezni!

(...) Imádkozom, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet, és segít-
sen alázatosnak, hithınek, szelídnek és jámbor szívınek lennünk.11

Hány alkalommal hallottam utazásaim során, hogy az emberek
ezt mondták: „Miért választotta Isten Joseph Smitht, miért vá-
lasztotta azt a fiút e sáfárság megnyitására és ezen egyház
alapjainak lefektetésére? Miért nem valami nagy embert válasz-
tott...? Életemben csupán egy választ adhattam az ilyen
kérdésekre, nevezetesen azt, hogy a Mindenható Úr nem tudott
volna semmit sem kezdeni vele, nem tudta volna alázatossá tenni.
A világ egy korszakában sem lettek ilyen típusú emberek kivá-
lasztva az ilyesfajta munkára. A Mindenható Úr a világ gyenge
dolgait választotta. Velük jól tudott bánni. Ezért választotta hát
Joseph Smitht, mert Œ gyenge volt, és elég értelmes is ahhoz,
hogy ennek tudatában legyen.12

Amikor az egyének gŒgössé válnak, elbuknak

Még soha sem tapasztaltatok olyan napot, és nem is fogtok
olyan napot tapasztalni akár most, akár az örökkévalóságban,
amikor túl tudtok lépni azon, hogy szükségetek van Isten vé-
delmére és gondoskodására. Egész életeteken keresztül
szükségetek lesz rá. Amikor fiatal férfiaink, vagy idŒs embereink,
vagy leányaink úgy érzik, elértek ahhoz a ponthoz, hogy függet-
lenek az Úrtól, meg fogják látni, hogy nagyban tévednek.13

Ha az egyház elnöke, vagy bármely tanácsosa, illetve bármely
apostol vagy bárki más úgy érzi a szívében, hogy Isten nem tud
meglenni nélküle, valamint hogy Œ különlegesen fontos az Úr
munkája elvégzéséhez, akkor az az ember ingoványos talajon áll.
Hallottam, amint Joseph Smith azt mondta, hogy Oliver
Cowdery, aki az egyház második apostola volt, így szólt hozzá:
„Ha elhagyom az egyházat, el fog bukni.”
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Joseph ezt mondta: „Oliver, próbáld meg!” Oliver megpróbálta.
Ã maga elbukott, de Isten királysága nem. A magam idején én is
sok más apostolt ismertem, akik úgy érezték, hogy az Úr nem
tud meglenni nélkülük; az Úr azonban elŒre vitte munkáját
nélkülük is.14

Láttam Oliver Cowderyt, amikor úgy tınt, mintha az egész föld
megremegne lába alatt. Soha nem hallottam embert erŒsebb bi-
zonyságot tenni, mint Œ, amikor a Lélek hatása alatt volt. Ám abban
a pillanatban, hogy elhagyta Isten királyságát, abban a pillanatban
elveszett az ereje. (...) Ereje elvétetett tŒle, mint Sámsontól Delila
ölén. Elveszítette az erŒt és a bizonyságot, melyben egykor része
volt, és soha nem nyerte vissza azt a maga teljességében, míg a
testben élt, bár az egyház [tagjaként] halt meg.15

A mennyei seregek egyharmada kivettetett lázadásuk miatt. (...)
Ott vannak minden városban és falucskában, ahol a föld lakosai él-
nek, különösen pedig ott, ahol utolsó napi szentek vannak. (...)
Gondoljátok, hogy ezek az ördögök anélkül vesznek körül minket,
hogy megpróbálnának valamit is tenni? Tán alszanak? Nincs elvég-
zendŒ munkájuk? Azt mondom fivéreimnek, akik viselik a
papságot, hogy hatalmas háborúságot viselünk ezekkel a lelkekkel.
Nem tudjuk elkerülni. Mit fognak tenni veletek? Megpróbálnak rá-
venni, hogy megtegyünk minden olyan dolgot, ami nem helyes.
Ezek az ördögök igen boldogok lennének, ha engem és fivéreimet
rá tudnák venni, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy nagy em-
berek vagyunk, okosabbak bárki másnál, valamint ha meg
tudnának osztani minket egymás ellen, és elérnék, hogy inkább
testvéreink bıneit akarjuk megvallani, semmint a sajátjainkat.
Ezért aztán nagyon oda kell figyelnünk magunkra! Nekem, taná-
csosaimnak és az apostoloknak – mindannyiunknak ezt kell
tennünk! (...) És ha szemünk nyitva áll Isten dolgainak megértése
elŒtt, akkor meg tudjuk érteni felelŒsségeinket, meg tudjuk érteni
a szent papság hatalmait, valamint az Istenhez fızŒdŒ kapcsola-
tunkat. Bizonyos, hogy meg kell alázkodnunk az Úr elŒtt!16

Legyetek alázatosak, legyetek éberek, legyetek imádságos
lelkıek! Óvakodjatok a büszkeségtŒl, különben másokhoz hason-
lóan ti is elbuktok!17
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Amikor alázatosan az Úrra támaszkodunk,
Ã megóv és megerŒsít minket

Két nagy erény ... ad hatalmat az embernek a menny elŒtt: a
feddhetetlenség és a jellembéli tisztaság. Ha az ember birtokában
van ezeknek, ha szíve igaz és megingathatatlan, ha élete tiszta, és
ha ehhez még hozzájárul az alázat is, akkor [védve van] gyenge-
ségek egész sokaságától, és ellen tud állni kísértések egész
seregének. Mindannyiunknak megvannak a gyengeségeink. Isten
megengedte ezeket, hogy megtanulhassuk magunkban az aláza-
tot és a mások iránti jószívıséget.

Egyikünk sem tökéletes, míg a testben lakozunk, ám az az em-
ber, aki alázatosan függ IstentŒl, soha nem torpan meg az igazért
vívott harcban, soha nem inog meg az igazsághoz való ragaszko-
dásában, hanem mindig sérthetetlenül megtartja szövetségeit, az
az ember olyan, akit mind megállhatunk megcsodálni, és a
mennyek segítségével utánzására törekedhetünk.18

Szeretném elmondani az utolsó napi szenteknek, hogy nem
kell mást tennünk, csak hithınek lenni, betartani az Úr paran-
csolatait, alázatosnak lenni, buzgó imában Hozzá fordulni, és
akkor minden rendben lesz velünk.19

Isten ezzel a néppel van. Megkívántatik azonban tŒlünk, hogy
figyeljünk oda hangjára, engedelmeskedjünk parancsolatainak, és
alázkodjunk meg elŒtte. (...) Egyfajta nyugalom uralkodik az úgy-
nevezett mormonok között, ami ámulatra és csodálatra készteti a
világot. (...) Nyugalmunk oka pedig nem más, mint hogy Isten a
barátunk, a törvényadónk, a szabadítónk. Ha az Úr nem tudja
fenntartani a munkáját, akkor mi bizonyára nem tudjuk. Ám Ã
képes rá. Mindig is megtette, és meg is fogja tenni mindvégig.
Ezért hát azt mondom az utolsó napi szenteknek: ne féljetek!
Bízzatok Istenben! Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Imáitok éjjel
és nappal szálljanak fel a Seregek Urának füléhez! Kérjétek, amit
szeretnétek! Amikor ezt teszitek, az Úr válaszolni fog imáitokra,
ha azt kéritek, ami helyes. Ez az, ahol erŒnk rejlik: Istenben.20
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Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Miért fontos elismernünk az IstentŒl való függésünket? (Lásd
103–104. oldal.) Milyen hatással van az élethez való hozzáállá-
sunkra az, ha ezt elismerjük?

• Kikre utalt Woodruff elnök a világ gyengéiként? (Lásd 101.,
104–105. oldal; lásd még 1 Korinthusbeliek 1:25–28.) Miért
választ az Úr ilyen embereket munkája elvégzésére? Láttad-e
már, hogy az Úr a világ gyengéin keresztül végzi a munkáját?
Mikor és hogyan?

• Olvasd el a 105. oldalon álló negyedik teljes bekezdést, és
gondold át vagy beszéljétek meg, milyen lenne az életed Isten
védelme és gondoskodása nélkül! Mit tanít ez neked a büsz-
keségrŒl? Milyen eredményei vannak a gŒgnek?

• Mit tanulhatunk Oliver Cowderynek a 105–106. oldalon álló
történetébŒl?

• Olvasd el a 106. oldalon álló harmadik teljes bekezdést! Miért
akar Sátán és seregei rávenni minket, „hogy azt gondoljuk
magunkról, hogy nagy emberek vagyunk, okosabbak bárki
másnál”? Miért akarják, hogy „inkább testvéreink bıneit akar-
juk megvallani, semmint a sajátjainkat”? Hogyan tudunk
ellenállni ezeknek a kísértéseknek?

• Tekintsd át a fejezet négy utolsó teljes bekezdését, kiemelve
olyan szavakat és kifejezéseket, melyek jelentŒségteljesek szá-
modra! (Lásd 107. oldal.) Milyen áldásokat kapunk, amikor az
Úrra támaszkodunk?

Kapcsolódó szentírások: Példabeszédek 3:5–7; Lukács 18:9–14;
Jákób 2:13–21; Alma 36:3; Hélamán 3:35; T&Sz 112:10;
121:34–40
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„Van Szabadítónknak egy intése, amit Isten minden szentjének figyelembe kell
vennie, de amiben – attól tartok – nem úgy cselekszünk, ahogyan kellene,

ez pedig a következŒ: mindig imádkozzunk és soha bele ne fáradjunk.” 
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Imádkozni a mennyek
áldásainak elnyeréséért

Amikor hittel imádkozunk, felkészítjük magunkat
mindazon áldások elnyerésére, melyeket

Mennyei Atyánk számunkra tartogat.

Wilford Woodruff életébŒl

1835 márciusában, míg elsŒ misszióján volt, Wilford
Woodruffnak folyókon és mocsarakon kellett átgázolnia az Egyesült
Államok délkeleti részén. Az ingoványokon való átkeléshez társával
kivágtak egy fát, amibŒl aztán kenut készítettek. Körülbelül 240 ki-
lométert tettek meg biztonságban, majd a kenut hátrahagyva
gyalog folytatták útjukat. Woodruff elnök késŒbb felidézte, hogy
olyan úton haladtak, mely „mocsarakon vezetett át, és szinte végig,
közel 270 kilométeren keresztül sár és víz borította. Napi 60 kilo-
métert gyalogoltunk a sáron és a térdig érŒ vízen át. Március 24-én,
miután tizenöt kilométert gázoltunk a sáron át, hirtelen bénító,
éles fájdalom hasított a térdembe. Leültem hát egy rönkre.”

Útjuknak ezen a részén aztán társa, aki igen belefáradt a mun-
kába, és úgy határozott, hogy hazatér, ott hagyta Œt, egy rönkön
ülve az aligátorokkal teli ingoványban. A tántoríthatatlan Wilford
Woodruff az Úrhoz fordult. Ezt mondta: „Letérdeltem a sárban, és
imádkoztam, az Úr pedig meggyógyított, és örvendezve folytattam
utamat.”1

Évekkel késŒbb Woodruff elnök ismét tanúságot tett hitérŒl,
amikor feleségével és másokkal együtt angliai missziójára hajó-
zott. „Már három napja és éjszakája utaztunk viharos szél
közepette, és visszafelé sodródtunk – emlékezett vissza.
Végezetül aztán megkértem a társaimat, hogy kísérjenek a kabi-
nomba, ahol azt mondtam nekik, hogy imádkozzunk, hogy az Úr
változtasson a szél irányán. Nem féltem attól, hogy eltévedünk,
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de nem volt ínyemre a gondolat, hogy visszasodródunk New
Yorkba, mivel szerettem volna elvégezni utamat. Mindannyian
elmondtuk ugyanazt az imát, férfiak és nŒk egyaránt, majd ami-
kor végeztünk, felmentünk a fedélzetre, és kevesebb, mint egy
perc múlva olyan volt, mintha valaki fogott volna egy kardot, és
elvágta volna az orkánt; az ember elejthetett volna akár egy
muszlinkendŒt is anélkül, hogy az bármerre is elmozdult volna.”2

Wilford Woodruff tanításai

Kötelességünk hittel imádkozni a szükséges segítségért

Van Szabadítónknak egy intése, amire Isten minden szentjé-
nek figyelmeznie kell, de amiben – attól tartok – nem úgy
cselekszünk, ahogyan kellene, ez pedig a következŒ: mindig
imádkozzunk és soha bele ne fáradjunk [lásd Lukács 18.1; T&Sz
88:126]. Attól tartok, népünk nem imádkozik eleget hittel. Az
Urat erŒteljes imában kellene hívnunk, és ismertetni kellene ve-
le minden kívánságunkat. Hiszen ha Ã nem véd, szabadít és
ment meg, akkor semmilyen más hatalom nem fog. Ezért bizal-
munk teljes egészében Benne van. Így tehát imáinknak fel kell
szállniuk Mennyei Atyánk füléhez éjjel és nappal.”3

A föld lakosai nem ismerik fel az ima hatását és hasznát. Az Úr
meghallja és megválaszolja a férfiak, nŒk és gyermekek imáit.
Az imának sokkal nagyobb hatalma van Isten áldásainak lehívására,
mint szinte bármely más dolognak.4

Amikor a világ felkel Isten királysága ellen ezekben az utolsó
napokban, van-e félnivalójuk a szenteknek? (...) Nem, nincs.
Egyetlen dolgot kell tennünk, ami nem más, mint imádkozni
Istenhez. Minden igazlelkı ember így cselekedett – még magá-
nak Jézusnak, a Szabadítónak, az Atya Egyszülöttjének a testben
is imádkoznia kellett a jászoltól a keresztig, egész végig; minden-
nap Atyját kellett szólítania, hogy irgalmat adjon neki, ami
átsegíti megpróbáltatásai óráján, és képessé teszi, hogy kiigya a
keserı poharat. Így van ez tanítványaival is.5

Bárminek az elnyerése és élvezete is szükséges számunkra, köte-
lességünk az Úrtól kérni azt. Elé kell járulnunk titkos helyeken, és
elé kell tárnunk szükségleteinket, hogy imáink meghallgattassanak,
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és választ kaphassunk rájuk. Ebben rejlik az erŒnk. Bizalmunk
Istenben, nem pedig emberben van.6

Isten minden egyes szentjének kötelessége ... imáit feljuttatni
a Seregek Urának füléhez éjjel és nappal, a megfelelŒ idŒben,
családi körben vagy magányos helyen, hogy az Úr támaszt nyújt-
son népének, felépítse Siont, és betöltse ígéreteit. (...)

(...) Nagyobb hitem van az Úr elŒtti imában, mint szinte bármely
más alapelvben a földön. Ha nincs hitünk az Istenhez szóló imá-
ban, akkor nincs nagy hitünk Ãbenne sem, vagy akár az
evangéliumban. Imádkoznunk kell az Úrhoz, kérve tŒle azt, amire
vágyunk. Szálljanak fel e nép imái az Úrhoz folyamatosan a megfe-
lelŒ idŒben, és az Úr nem fog elfordulni tŒlük, hanem meghallgatja
és megválaszolja imáikat, és Isten királysága és Sionja felemelkedik
és tündököl, magára ölti ékes ruháját, és Istenének dicsŒségébe fog
öltözni, betöltve a célt, ami miatt meg lett szervezve itt a földön
[lásd T&Sz 82:14].7

Népként fel kell emelkednünk hitben és erŒben Isten elŒtt, és
tudatnunk kell vele vágyainkat, majd pedig sorsunkat az Ã kezé-
ben kell hagynunk. Amúgy is ott van, és ott is fog maradni.8

Imádkoznunk kell annak érdekében, hogy megértsük
az Úr akaratát, és részünk legyen útmutatásában

Úgy érzem, fel kell emelnünk szívünket imában Istenünkhöz,
a mi Mennyei Atyánkhoz az Ã kegyelméért, és azért, hogy Ã ve-
zessen és irányítson minket a Szentlélek sugalmazása által, hogy
elménk megvilágosodjék, értelmünk pedig megnyíljék, hogy fel-
foghassuk népére vonatkozó szándékát és akaratát.9

Bármikor bármi kétségetek támad valamilyen elvégzendŒ köteles-
ségetek vagy munkátok kapcsán, soha ne tegyetek semmit, míg nem
imádkoztok, és el nem nyeritek a Szent Lelket! Amerre majd a Lélek
irányít titeket, hogy oda menjetek vagy azt megtegyétek, az helyes
lesz, és ha követitek iránymutatását, akkor helyesen fogtok eljárni.

Sok helyre leszünk vezetve a föld népei közt végzett szolgálatunk
során, ahol egy bizonyos eljárásmódot helyesnek vélhetünk, ha
azonban nem tudjuk bizonyosan, akkor jobb, ha az Úr elé járulunk,
és hittel kérjük, hogy okítson minket az élet útjának tekintetében.10
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Munkálkodjunk hithıen, és imádkozzunk az Úrhoz bölcsessé-
gért nap mint nap, hogy legyen erŒnk diadalmaskodni és
gyŒzedelmeskedni!11

A szülŒknek szent kötelességük, hogy gyermekeiket
megtanítsák imádkozni, valamint hogy meggyŒzŒdjenek

arról, hogy a család közösen is imádkozik

Isten szándéka és akarata az, hogy minden férfi és nŒ, aki a há-
zasság szövetségére lépett, és akinek fiak és lányok adattak,
tanítsák meg e gyermekeket imádkozni, amint elég idŒsek ahhoz!

Az utolsó napi szenteknek kötelességük megtanítani gyermeke-
iket imádkozni, míg fiatalok; meg kell tanítaniuk nekik megérteni
az ima alapelvét és jótékony hatását, hogy imádkozni tudjanak szü-
leikért és minden szükséges dologért. Ha ily módon kezditek
gyermekeitekkel, és az Úr félelmében nevelitek fel Œket, akkor rit-
kán fognak eltérni attól. Ne a családfŒ mondja az összes imát,
hanem szólítsa fel családjának tagjait az imádkozásra és az asztali
áldás elmondására!12

Amikor az evangélium szerint élünk, imáinkra válaszul
áldások szállnak majd a fejünkre

Népként alázatosnak, imádságos lelkınek kell lennünk, és alá
kell rendelnünk magunkat a fennálló ErŒnek, hogy elnyerhessük
Mennyei Atyánk megígért áldásait.13

Úgy és olyan módon kell élnünk, hogy az Úr elé járulhassunk,
és hittel és erŒvel kérhessük azokat az áldásokat, melyekre szük-
ségünk van, hogy véghezvigyük Isten céljait. (...) Mindez
szükséges az elŒrehaladásunkhoz.14

Isten szentjeinek szándékozik adni a föld jó dolgait, csakúgy,
mint a menny áldásait, amilyen mértékben képessé válnak azok
megfelelŒ használatára. (...)

(...) Sokan megtanultátok, hogyan kell imádkozni, akkor tehát
ne mulasszátok el felemelni imáitokat a Seregek Istenének fülé-
hez, aki meg fog hallgatni titeket! (...) A menny áldásait azonban
csak az igazság alapelvei szerint lehet elnyerni és vezérelni.15
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Nincs vesztegetni való idŒnk, hogy felkészítsük magunkat azokra
a dolgokra, melyek eljönnek a földre; és ki szeretné elveszíteni ko-
ronáját, dicsŒségét és az örök életre való reményét, ami az elmúlt
idŒkben az övé volt Jézus Krisztus evangéliumának befogadása ré-
vén? Senki, akiben akár csak egy része is van Isten Lelkének!
Emelkedjünk fel, magasztaljuk fel elhívásunkat, és munkálkodjunk
Isten elŒtt, amíg el tudjuk nyerni a Szentlelket, és míg imáink ketté-
hasítják az örökkévalóság fátylát, és eljutnak a Seregek Istenének
füléig, majd pedig válaszul áldások szállnak a fejünkre!16

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át a 111–112. oldalon álló történeteket! Gondold át
vagy beszéljétek meg, miképpen reagálhatott volna Woodruff
elder ezekben a helyzetekben! Mit tanulhatunk abból, ahogy
végül is reagált?

• Mi van nagy hatással rád, amikor Woodruff elnök azon tanítá-
sait olvasod, melyek az imádkozásra vonatkoznak? (Lásd
112–113. oldal.) Mit jelent számodra hittel imádkozni? Miért
kell imádkozunk, hogy megkapjuk az áldásokat, amikre szük-
ségünk van? Milyen további céljai vannak az imának?

• Olvasd el a 112. oldalon álló harmadik teljes bekezdést! Miért
kellett imádkoznia a Szabadítónak? Mit tanulhatunk az Ã imá-
iból? (Lásd Máté 26:39; János 11:41; 3 Nefi 13:9–13.)

• Miként segíthet az ima, amikor döntések elŒtt állunk, illetve
amikor kérdéseink merülnek fel kötelességeinkkel kapcsolat-
ban? (Lásd 113. oldal.)

• Milyen módon válaszolt Mennyei Atya az imáidra? Hogyan re-
agáljunk, amikor az imánkra kapott válasz különbözik attól,
mint amit reméltünk?

• Milyen bizonyosságot adott Woodruff elnök azoknak a szülŒk-
nek, akik megtanítják gyermekeiket imádkozni? (Lásd 114.
oldal.) Milyen alapelvei vannak az imának, melyekre a szülŒknek
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meg kell tanítaniuk gyermekeiket? Hogyan segíthetnek a szülŒk
a gyermekeiknek abban, hogy az imát életük részévé tegyék?

• A családi imákban miért fontos, hogy minden családtagnak le-
hetŒsége nyíljon az imádkozásra? (Lásd 114. oldal.) Hogyan
erŒsítette meg az ima a te családodat?

• Tanulmányozd a fejezet utolsó részét (114–115. oldal), és
keress olyan tulajdonságokat, amelyekrŒl Woodruff elnök azt
mondta, hogy magunkénak kell tudnunk! Miért szükségesek
mindezek a tulajdonságok, amikor imádkozunk, és választ
keresünk az imáinkra?

Kapcsolódó szentírások: Máté 7:7; Jakab 1:5–6; 5:16; 2 Nefi 32:8–9;
Alma 33:3–11; 34:17–28; 37:36–37; 3 Nefi 18:19–21; T&Sz 10:5;
68:28; 112:10
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A szentírásokban
rejlŒ bŒséges kincsek

Amikor ugyanabban a Lélekben kutatjuk
a szentírásokat, mely által adattak, akkor
mélyebben fogjuk érteni Isten akaratát.

Wilford Woodruff életébŒl

1845. március 1-jén Wilford Woodruff elder, aki akkoriban a Brit-
szigeteken elnöklŒ egyházi felhatalmazott volt, levelet kapott egy
barátjától az Egyesült Államokból. Leveléhez csatolta egy másik le-
vél másolatát, melyben valaki felvázolta annak tervét, hogy
kinyomtatja a Tanok és szövetségeket Angliában, és biztosítja ott a
szerzŒi jogot önmaga számára. A férfi tette megakadályozta volna,
hogy az egyház kiadja a könyvet Angliában. Woodruff elder ezt ír-
ta naplójába: „Ez valóban igen merész lépés, hogy egy hitehagyott
– vagy hitehagyottak – megkíséreljék kiadni az egyház mıveit, és
megfosszák az egyházat annak jogaitól. Nem egyébnek, mint Isten
kegyelmének tulajdonítom azt, hogy tudomásomra juttatta ezt a
dolgot. Az egész napot a törvény megvizsgálásával töltöttem, hogy
mit tudok meg a szerzŒi jogok biztosításával kapcsolatban.”1 Ezt
követŒen aztán megbízott egy nyomdászt, hogy szedjen és nyom-
tasson ki 3000 példányt a könyvbŒl.2 Majd miután megértette a
szerzŒi jogokra vonatkozó brit törvényeket, 1845. június 7-én,
„negyvennyolc órával azután, hogy az utolsó íveket is megkapta a
nyomdából”, saját nevére íratta a szerzŒi jogot.3 Ezzel pedig meg-
Œrizte az egyház jogát a könyv angliai kinyomtatására.

Nem ez volt az elsŒ alkalom, hogy Wilford Woodruff azon mun-
kálkodott, hogy a szentírások eljussanak az utolsó napi szentek
kezébe. MielŒtt a Tanok és szövetségek valaha is kinyomtatásra ke-
rült volna, sok kinyilatkoztatást saját kezıleg másolt le, amiket
aztán magával vitt misszionáriusi útjaira. Míg elsŒ angliai misszióján
volt – 1840 januárjától 1841 áprilisáig –, Brigham Young elnökkel
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„Kincsként kell felhalmoznunk az élet szavait. 
Kutatnunk kell az isteni igazság feljegyzéseit.” 
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és másokkal együtt dolgozott azon, hogy kiadásra kerüljön a
Mormon könyve elsŒ, Amerikán kívül nyomtatott változata. KésŒbb
segítséget nyújtott Joseph Smith prófétának az Illinois állambeli
Nauvooban, ahol is szedŒként mıködött közre az egyház Times
and Seasons (IdŒk és korok) címı folyóiratának kiadásában. 1842.
március 1. és 1843. január 16. között a következŒ dokumentumok
jelentek meg a Times and Seasonsban, sok évvel azt megelŒzŒen,
hogy kiadták azokat az Igazgyöngyben: Ábrahám könyve; Joseph
Smith története; a Wentworth levél, mely tartalmazta a Hittételeket;
valamint Mózes könyvének egy részlete.

Miután segített a szenteknek, hogy a kezükbe vehessék a
szentírásokat, Woodruff elnök arra intette Œket, hogy „raktároz-
zák el azokat a szívükben”4. Ezt mondta: „Vallásunk szerint kell
élnünk. Nekünk magunknak is gyakorolnunk kell, amit prédiká-
lunk. Kincsként kell felhalmoznunk az élet szavait. Kutatnunk
kell az isteni igazság feljegyzéseit. Törekednünk kell megérte-
nünk az idŒt és kort, melyben élünk. Így tekintek helyzetünkre
ma. Nem úgy tekintek az e könyvekben feljegyzett kinyilatkozta-
tásokra az idŒk teljességének sáfárságával kapcsolatosan, mint
amelyek majd beteljesületlenül múlnak el!”5

Wilford Woodruff tanításai

Tanulmányoznunk kell a szentírásokban rejlŒ
igazságokat, azokat kincsként kell felhalmoznunk

a szívünkben, és gyakorolnunk kell Œket életünkben

Olvassátok a Bibliát, a Mormon könyvét, a Tanok és szövetsé-
geket és mindazokat a feljegyzéseket, melyeket az Úr megadott
nekünk, és kincsként halmozzátok fel e kinyilatkoztatásokat, és
lássátok, mit ígért nekünk az Úr! Akkor olyasmit fogunk kincsként
elraktározni, amely igen értékes számunkra.6

Kötelességünk ... utolsó napi szentekként, hogy elmélkedjünk,
elgondolkodjunk Isten igéje felett, és olvassuk azt, majd pedig pró-
báljuk megérteni állapotunkat, helyzetünket és felelŒsségünket az
Úr elŒtt.7

A világ távol van az Úrtól. Mi magunk mint nép, szintén túl távol
vagyunk az Úrtól. Közelebb kell kerülnünk az Úrhoz, és munkál-
kodnunk kell a Szent Lélek elnyeréséért, hogy amikor olvassuk
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Isten kinyilatkoztatásait, ugyanazon Lélek által olvassuk azokat,
amely által adattak. Akkor képesek leszünk megérteni [jelentésü-
ket], amiért az emberek gyermekeinek adattak.8

Az ördög jelen van a földön, és el fog pusztítani minden embert,
akit csak tud. Tanulmányozzátok a szentírásokat, melyek közvetle-
nül nekünk adattak, csakúgy, mint a Bibliában állókat, és tanuljátok
meg megérteni Isten szándékát és akaratát, amit azáltal tehettek
meg, hogy olvassátok Œket, amikor veletek van a Szentlélek vilá-
gossága, és így felkészülhettek az eljövendŒre az életben!9

E dolgok [a szentírásokban tanított alapelvek] igazak.
Tanulmányoznunk kell Œket; fel kell halmoznunk Œket a szívünk-
ben, és gyakorolnunk kell Œket az életünkben.10

A próféták, apostolok és pátriárkák sugalmazott írásaik feljegy-
zéseit hagyták hátra a mi használatunkra és javunkra, mi pedig
felelŒsségre leszünk vonva szabad akaratunk használatáért,
amellyel Isten nekünk adott igéjével bántunk.11

A Biblia és a Mormon könyve együttesen
hirdetik az evangélium teljességét

Nem szégyellem elismerni, hogy jómagam szilárdan hiszek a
Biblia szó szerinti valóra válásában, csakúgy, mint minden kinyi-
latkoztatás szó szerinti valóra válásában, melyet Isten az
embernek adott. (...) Úgy hiszem, hogy a régmúltban élt szent
emberek úgy írtak és beszéltek, ahogy a Szentlélek indította
Œket, és hogy azt gondolták, amit mondtak, és azt mondták, amit
gondoltak, valamint hogy ... „az írásban egy prófétai szó sem tá-
mad saját magyarázatból” [lásd 2 Péter 1:20–21].12

Bizonyságot teszek arról, hogy Joseph Smitht a Mindenható
Isten támasztotta prófétául az utolsó sáfárságban és az idŒk tel-
jességében; hogy Œ hozta elŒ a Mormon könyvét és fordította
azt le Isten ajándéka és ereje által a világ javára az utolsó na-
pokban. Tudom, hogy a Mormon könyve igaz, és IstentŒl
ihletett feljegyzés.13

Kezünkben van a Biblia – Júda fája –, mely Istennek Mózesen, to-
vábbá az Œsi prófétákon és pátriárkákon keresztül adott törvényét
tartalmazza. Rég elmúlt évek ezrein át adatott tovább nekünk. Míg
könyvtárak – mint az alexandriai könyvtár is – ... elpusztultak,
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addig a Biblia megŒriztetett számunkra, és rendelkezésünkre áll,
hogy olvashassuk. Megadja nekünk Isten törvényét, melyet az Œsi
népek kaptak. De nem volt változás abban a törvényben, ami az
evangéliumot illeti, attól a naptól fogva egészen máig. A Biblia – az
Ó- és Újszövetség – megadja nekünk azt a törvényt, mely által fel-
magasztosulhatunk, és ismét beléphetünk Isten színe elé, hogy vele
lakozzunk örökkön-örökké. Megadja az annak érdekében követen-
dŒ utat, hogy részt kapjuk az elsŒ feltámadásban, hogy
elŒléphessünk dicsŒségbe, halhatatlanságba és örök életbe öltözve.
Megadja továbbá a történelmet is, nemcsak azt, ami a zsidókkal tör-
tént, hanem ami ezután fog bekövetkezni. Aztán ott van kezünkben
a Mormon könyve is – József fája Efraim kezében –, mely az [ame-
rikai] földrészen íratott apostolok és próféták által. Egyebek mellett
tartalmazza Jézus Krisztus tanításait, amikor feltámadása után meg-
jelent halhatatlan, dicsŒséges testében, és itt is tanította az
evangéliumot. Azok a kinyilatkoztatások igen sok alapelvet tartal-
maznak. Feltárják elŒttünk a föld végsŒ idŒszakát, a nagy Babilon
helyzetét, valamint az ítéleteket, melyekre sor fog kerülni az utolsó
napokban, az Ember Fiának eljövetele elŒtt.14

Ezékiel azt mondja, hogy az utolsó napokban József Efraim ke-
zében lévŒ fájának eggyé kell lennie Júda fájával a nemzetek szeme
láttára az Úr kezében egy különleges célból – Izráel házának össze-
gyıjtésére az utolsó napokban [lásd Ezékiel 37:15–28]. E két
feljegyzésnek másik felhasználási célja még az örökkévaló evangé-
lium teljességének hirdetése mind zsidónak, mind nem zsidónak;
és együtt szólnak majd az ítéletkor a földön élŒ nemzedék ellen,
amikor majd elŒlépnek.15

Itt van a Biblia, a zsidók feljegyzése, mely az Úr sugalmazása
által adatott Mózesen, továbbá az Œsi pátriárkákon és prófétákon
keresztül. Hazugság talán? És ahogy a hitetlenek mondják, ember
mıve? Nem; egyetlen embernek sem áll hatalmában, aki valaha
is az élet leheletét lélegezte, hogy ilyen könyvet alkosson a
Mindenható sugalmazása híján. És pontosan így van ez a
Mormon könyvével – az egek alatt élŒ összes ember minden
ügyessége sem tudott volna létrehozni és a világ elé tárni
egy ilyen könyvet, mint amilyen a Mormon könyve. Alapelvei
isteniek – IstentŒl származnak. Soha nem eredhettek volna egy
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szélhámos elméjébŒl, vagy akár egy regényíró elméjébŒl sem.
Miért? Mert a benne található ígéretek és jövendölések az egész
föld szeme láttára teljesednek be.16

A Mormon könyve vajon egy másik evangéliumot tartalmaz,
mint a Biblia? Nem. Egy olyan nép történetét adja meg, akik az
[amerikai] földrészen éltek réges-rég; elmondja, honnan jöttek,
és hogyan jöttek ide, elmeséli Isten velük való kapcsolatát, vala-
mint Krisztus egyházának megalapítását közöttük. Feltámadása
után Jézus ellátogatott hozzájuk. Hiszen ezt mondta: „Más juhaim
is vannak nékem, a melyek nem ebbŒl az akolból valók: azokat is
elŒ kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy
akol és egy pásztor.” [János 10:16] (...) Mindkét könyvben ugyan-
az az evangélium áll. Soha nem volt több, mint egy evangélium,
és soha nem is lesz több kinyilatkoztatva az emberiség számára.17

A Tanok és szövetségek a mi
testamentumunk az utolsó napokban

Kezünkben van a Tanok és szövetségek könyve is, ami ott van ott-
honotokban, és amit olvashattok. Ez a kinyilatkoztatás-gyıjtemény

A Parancsolatok könyve, Joseph Smith kinyilatkoztatásainak korai
gyıjteménye. A könyv e példányában látható Wilford Woodruff aláírása. 
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Joseph Smith próféta szája által, az Urim és Tummim révén, és más
módokon adatott. Ez a könyv a legdicsŒségesebb, legfenségesebb
kinyilatkoztatások némelyikét tartalmazza, melyeket Isten valaha is
adott az embernek. Megmutatja, mi áll elŒttünk, mi vár erre a nem-
zetre és a világ nemzeteire, és mi áll küszöbön a föld lakosai
számára. Ezek a dolgok világosak, félreérthetetlenek, erŒsek – Isten
kinyilatkoztatásai ezek, és be fognak teljesedni, akár hisznek ben-
nük az emberek, akár nem.18

A Tanok és szövetségeket tartom a kezemben, mely olyan kinyi-
latkoztatásokat tartalmaz, amik Joseph Smith próféta által adattak,
míg a testben élt. Olvassátok ezeket a kinyilatkoztatásokat, melyek
elejétŒl végéig egyesítenek minden sáfárságot, amit Isten valaha is
bevezetett a földön!19

Úgy tartom, hogy a Tanok és szövetségek, a mi testamentumunk,
a legfennköltebb, legistenibb kijelentések gyıjteményét tartalmaz-
za, mely valaha is adatott az emberiségnek. Most csak a „látomásra”
[a 76. részben] fogok utalni, olyan kinyilatkoztatásként, mely több
világosságot, több igazságot és több alapelvet nyújt, mint bármely
más kinyilatkoztatás bármely más könyvben, amit valaha is olvas-
hatunk. Világossá teszi értelmünk számára jelen állapotunkat, azt,
hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová tartunk. E kinyi-
latkoztatás révén minden ember tudhatja, miben lesz része, és
milyen helyzetben lesz majd. Hiszen minden ember tudja, milyen
törvényeket tart be, és hogy a törvények, amelyeket itt az emberek
betartanak, fogják meghatározni helyzetüket az elkövetkezendŒ lét-
ben; azok a törvények fogják megtartani Œket, és az azokhoz
kapcsolódó áldásokat fogják megkapni.20

A Tanok és szövetségek olyan kinyilatkoztatások gyıjteménye,
melyeket az Úr Joseph Smithnek adott. Ez a könyv tartalmazza a
tanra, alapelvre, kormányzatra, Isten királyságára és a különbözŒ
dicsŒségekre, továbbá az örök világokba nyúló rengeteg dologra
vonatkozó legdicsŒségesebb kinyilatkoztatások némelyikét.21

Az Igazgyöngy Joseph Smith prófétának
kinyilatkoztatott dicsŒséges igazságokat tartalmaz

Megjegyzés: Wilford Woodruff életének nagy részében az
Igazgyöngy nem képezte az egyház alapmıveinek egyikét.
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Tanításait azonban széles körben olvasták a szentek; eleinte az
egyház folyóiratai közöltek részleteket belŒle. 1880. október
10-én az Igazgyöngy az egyház egyik alapmıve lett az ElsŒ
Elnökség indítványára és az általános konferencián kapott
támogató szavazat értelmében.

A Woodruff elder naplójából vett következŒ idézetek hangot ad-
nak az Ábrahám könyvérŒl való bizonyságának, melyet Joseph
Smith próféta Isten hatalma által fordított le, és ami késŒbb
bekerült az Igazgyöngybe.

Az Úr erŒvel áldja meg Joseph-et, hogy feltárja Isten királyságá-
nak rejtélyeit, hogy lefordítson ... Œsi feljegyzéseket és
hieroglifákat, melyek Ábrahámmal vagy Ádámmal egyidŒsek, ez
pedig lángra gyújtja szívünket, míg szemünk láttára tárulnak fel di-
csŒ igazságaik. Joseph, a Látnok, elénk tárta Ábrahám könyvének
néhány részét, melyet az Œ saját keze [Ábrahám keze] írt, ám rejt-
ve volt az emberi tudás elŒl az elmúlt négyezer esztendŒ során,
most azonban napvilágra került Isten kegyelmébŒl.22

Ábrahám könyvének igazságai igazán tanulságosak, nagyszerı-
ek és dicsŒségesek, és azok között a drága kincsek között vannak,
melyek kinyilatkoztatnak számunkra az utolsó napokban.23

A szentírásokban álló jövendölések segíthetnek
felkészülnünk az utolsó napok eseményeire

Testvérek, olvassuk Isten kinyilatkoztatásait, és amikor elol-
vassuk Œket, higgyünk bennük, és próbáljunk oly módon élni,
hogy készen álljunk, bármilyen adományt is tartogat számunkra
Isten, és elismerjük kezét csakúgy, mint Jób, és ne bíráljuk Œt az
irántunk való gondviselése miatt! Ha most nem tudjuk megérte-
ni Œket, akkor majd egy kis idŒ múlva képesek leszünk rá.24

„Ki vagyok én, mondja az Úr, hogy parancsolok, és nem enge-
delmeskednek nekem? Ki vagyok én, mondja az Úr, hogyha
valamit megígérek, azt ne tartanám meg?” [Lásd T&Sz 58:30–32.]
(...) IdŒrŒl idŒre, évrŒl évre elmondjuk, hogy igen különös
korban, nemzedékben és sáfárságban élünk, és ez így igaz. Az idŒ
halad elŒre, magával hozva eseményeit, és beteljesítve Isten
kinyilatkoztatásait, különösen számunkra. A sötétség korában
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élünk; hitetlenség és kételkedés borítja az egész föld színét. (...)
Az utolsó napi szentek elámulnak azon, mily nagy mértékı a föl-
det uraló sötétség és hitetlenség. Ezért hát úgy érzem, utolsó napi
szentekként mindez részünkrŒl egyre nagyobb hithıséget kíván
vallásunk gyakorlásában, valamint Isten különbözŒ kinyilatkozta-
tásai iránt, melyek a Bibliában, a Mormon könyvében és a Tanok
és szövetségek könyvében állnak.

ÉvrŒl évre szemünk elŒtt látjuk a menny és a föld jeleit, valamint
jövendölések beteljesedését, ám mi, ez a nép, milyen mértékben
gyarapodunk az Istenbe vetett hitben? Gyarapodunk-e ebben olyan
mértékben, amilyen mértékben a hitetlenség növekszik a világon?
Talán nem vagyok bíró, de úgy tınik nekem, hogy ezt nem értjük
meg. A munka, mellyel foglalatoskodunk, valamint a Biblia, a
Mormon könyve és a Tanok és szövetségek könyve éppoly igazak
ma, mint húsz, harminc vagy negyven esztendeje voltak. (...) Azt
mondom, hogy ez a munka éppoly igaz most, mint akkor volt, akár-
csak az, amit az imént idéztem: „Ki vagyok én, mondja az Úr, hogy
parancsolok, és nem engedelmeskednek nekem? Ki vagyok én,
mondja az Úr, hogyha valamit megígérek, azt ne tartanám meg?”
Hiszem, hogy az Úr megtartja, amit mond; hiszem, hogy betartja az
utolsó napi szenteknek és a világnak, Sionnak és Babilonnak tett
ígéreteit; ha pedig ezt teszi, akkor valami a küszöbön áll, valamit
tennünk kell nekünk, utolsó napi szenteknek.25

Ezt szeretném mondani az utolsó napi szenteknek: gyakorolja-
tok hitet Istenben, gyakoroljatok hitet az Ã kinyilatkoztatásaiban,
olvassátok Œket, elmélkedjetek felettük, és imádkozzatok buzgón,
hogy helyesen értsétek mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott, hogy
gyarapodhassatok Isten világosságában és ismeretében, és meg-
láthassátok, milyen fontos vallásotok szerint élni, és helyesen élni
ÃelŒtte!26

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.
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• Szerinted mit jelent a szentírásokat „ugyanazon a Lélek által
[olvasni], mely által adattak”? (120. oldal)

• Tekintsd át az elsŒ bekezdést a 120. oldalon! Miként nyújtanak
védelmet a szentírások az ördög hatása ellen?

• A 120. oldal második bekezdésében Woodruff elnök három
dolog megtételét tanácsolja nekünk a szentírásokkal kapcso-
latban. Miért fontosak ezek a dolgok?

• Miért fontos tanulmányozni mind a Bibliát, mind a Mormon
könyvét? (Lásd 120–122. oldal; lásd még 1 Nefi 13:40; 2 Nefi
3:12.)

• Mi van nagy hatással rád, amikor Woodruff elnöknek a Tanok és
szövetségekrŒl való bizonyságát olvasod? (Lásd 122–123. oldal.)
Mi módon „a mi testamentumunk” a Tanok és szövetségek?

• Wilford Woodruff azt mondta, hogy az Ábrahám könyvében ál-
ló igazságok „drága kincsek” (124. oldal). Te milyen kincseket
találtál az Igazgyöngyben?

• Hogyan segítenek a szentírások felkészülnünk „arra, ami majd
eljövendŒ lesz az életben”? (Lásd 120., 124–125. oldal.)

• Mit tettél azért, hogy jelentŒssé tedd szentírás-tanulmányozá-
sodat? Milyen szentírás részek jelentettek különösen nagy
segítséget számodra? Miként segítettek neked ezek a részek?

• Hogyan segíthetnek a szülŒk, nagyszülŒk és tanítók a gyerme-
keknek és fiataloknak a szentírások tanulmányozásában és az
életükben való alkalmazásában?

Kapcsolódó szentírások: 1 Timótheus 4:13–16; 2 Timótheus 3:16;
1 Nefi 15:24; Hélamán 3:29–30; Moróni 10:3–5
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Naplójának ezen az oldalán Wilford Woodruff feljegyezte a
Phoebe Whittemore Carterrel kötött házasságával kapcsolatos érzéseit. 
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Naplók:
„Sokkal becsesebbek az aranynál”

Naplóink értékesek számunkra, és áldást hozhatnak
családunkra, és minden eljövendŒ nemzedékre is.

Wilford Woodruff életébŒl

Wilford Woodruff 1835-ben kezdte elsŒ naplóját, „abban a hit-
ben, hogy hasznos lesz visszatekinteni múltbéli életünkre, és nem
csupán kiváltságunk, hanem kötelességünk is pontos feljegyzést ve-
zetni cselekedeteinkrŒl”. Ezt írta: „Ezzel a szándékkal fogok tehát
innentŒl fogva naplót vezetni utazásaimról, hogy amikor számon
kérik tŒlem, be tudjak számolni sáfárkodásomról.”1 Az elkövetke-
zendŒ 63 esztendŒ során vezette naplóját; az utolsó bejegyzés
1898. augusztus 31-én kelt, két nappal halála elŒtt.
Naplóbejegyzései igaz és hı beszámolót adnak magánéletérŒl;
megmutatják családja iránti szeretetét, a környezete iránti érdeklŒ-
dését, a mindennapos feladatok elvégzése iránti szorgalmát, a
megpróbáltatások során tanúsított hitét, valamint az evangéliumról
való bizonyságát és felfogását. A bejegyzések betekintést nyújtanak
az egyház akkoriban élt több tagjának életébe is.

Azon felül, hogy írt magánéletérŒl és szolgálatáról, Wilford
Woodruff gondos feljegyzést vezetett az egyház történelmérŒl is.
Ezt a következŒkkel magyarázta: „Azt a sugalmazást kaptam, és
arra lettem indítva, hogy vezessek naplót és írjam le ennek az egy-
háznak az ügyeit, amennyire csak képes vagyok. Nem értettem,
miért voltak oly erŒs érzéseim az egyház korai szakaszában, de
most már értem. Ritkán hallottam Joseph testvért vagy a tizenket-
teket prédikálni, vagy bármely alapelvet tanítani, ami után ne
éreztem volna magam olyan kényelmetlenül, mint a partra vetett
hal, amíg le nem jegyeztem. Akkor aztán jobban éreztem maga-
mat. Joseph prédikációját még egy héttel késŒbb is le tudtam írni
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szinte szóról szóra, és amint leírtam, elvétetett tŒlem, illetve el-
mémbŒl. Ez Isten ajándéka volt számomra.”2

Az egyház történelmének megörökítésére tett erŒfeszítései ré-
szeként Woodruff elnök feljegyzett fontos részleteket azokról a
gyılésekrŒl, melyeken részt vett. Az egyik gyılésen tanított egy
olyan alapelvet, mely vonatkoztatható a naplókra és a hivatalos
egyházi feljegyzésekre egyaránt: „Egy sebes folyású patakban gá-
zolva nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. Ugyanígy nem
tudjuk kétszer eltölteni ugyanazt az idŒt. Amikor kimegyünk azon
az ajtón, e gyılés dolgai mindörökre lezárulnak elŒttünk. Soha
nem fogjuk újból eltölteni ezt az estét. Akkor hát nem kellene fel-
jegyzést vezetnünk munkánkról, tanításainkról és tanácsainkról,
melyek e gyılésen elhangzanak? De igen.”3

Naplói révén Woodruff elnök maradandó ajándékot adott
leszármazottainak és az egyház valamennyi tagjának. Matthias F.
Cowley életrajzíró a következŒ megfigyelést tette: „Wilford
Woodruff élete tele volt csodákkal. Egyszerı élet volt, melyben sza-
badon feltárta szívét és szándékait. Kifejezésmódjának nyíltsága,
a részletek iránti odafigyelése, valamint az igazságra való lelkiis-
meretes törekvése talán az események legjobb krónikásává tették
Œt az egyház egész történelme során.”4 B. H. Roberts elder,
a Hetvenek ElsŒ Tanácsának tagja, egy jeles egyháztörténész, a kö-
vetkezŒket írta: „Woodruff elnök igen fontos szolgálatot nyújtott az
egyháznak. Naplói – rendszeresen, módszeresen, gondosan veze-
tett, erŒs kötésı naplói – ... felbecsülhetetlen értékı, eredeti
dokumentált történelmi kincset jelentenek. Az egyház elkötelezett
e naplók iránt, melyek az új sáfárság prófétája – Joseph Smith – be-
szédeinek és mondásainak megbízható feljegyzését tartalmazzák,
melyek Wilford Woodruff nélkül mindörökre elvesztek volna.
Ugyanez igaz Brigham Young és az egyház más vezetŒ eldereinek
beszédeire és mondásaira is; továbbá fontos tanácsgyılések
jegyzŒkönyveit, döntéseket, ítéleteket, irányelveket és sok magán-
természetı hivatalos eljárást illetŒen is, melyek nélkül a
történetíró nem lenne képes rálátást nyerni sok dologra – minde-
zek tekintetében Woodruff elnök naplói kimondhatatlanul
értékesek.”5

Az e fejezetben álló kijelentések javarészt Woodruff elnök fel-
jegyzéseibŒl származnak, melyekben olyan prédikációkat örökített
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meg, amiket papsági gyıléseken mondott. Bár szavait gyakran az
elderekhez intézi, tanításai értékesek az egyház minden tagja
számára.

Wilford Woodruff tanításai

Amikor feljegyezzük életünk történetét, önmagunknak,
leszármazottainknak és az egyháznak is a javára teszünk

Ezen egyház és királyság feljegyzéseit és történetét számon
fogják kérni egy eljövendŒ napon. Nem volt olyan sáfárság a föl-
dön, melynek eseményei érdekesebbek lesznek, mint az, amiben
most élünk. (...)

Igaz, hogy Joseph Smith feljegyzést vezetett saját élete történeté-
rŒl, és azok a dolgok bizonyos mértékben vele voltak
kapcsolatosak. Most már nem él, ám élete és bizonysága kiadásra
került az egész világ számára. (...) Young elnöknek is voltak írnokai,
akik [feljegyezték] mindennapos tetteit és életét, ami helyes és jó.
De feljegyzi-e mindez az élettörténetét és Istennel való kapcsolatát
annak a több ezer apostolnak és eldernek, akik itt vannak vagy lesz-
nek szerte a világon minden nemzetben az ég alatt? Nem,
bizonyosan nem. Akkor hát ti, Izráel összes elderei szerte a világon,
írjátok le történeteteket és azt, miként bánik veletek Isten, saját és
utódaitok javára, Izráel házának javára, zsidó és nem zsidó javára,
az eljövendŒ nemzedékek javára!6

Néhányan úgy vélhetik, nem fontos leírni vagy feljegyezni
munkánkat vagy Isten munkáját, én azonban úgy hiszem, hogy
fontos. Máskülönben a próféták nem indíttattak volna arra, hogy
hithıségre intsenek minket e témában. Az Úr azt mondta ne-
künk, hogy amit megpecsételünk a földön, meg lesz pecsételve a
mennyben is, és amit feljegyzünk a földön, fel lesz jegyezve
a mennyben is, ami pedig nincs megpecsételve vagy feljegyezve
a földön, az nincs megpecsételve vagy feljegyezve a mennyben
sem [lásd T&Sz 128:7–8]. Így tehát igen fontosnak tınik, hogy
igaz és hı feljegyzést vezessünk minden dologban.7

Néhányan azt mondhatják, hogy [a naplóírás] igen sok gonddal
jár. Semmit sem szabad azonban gondnak neveznünk, ami jó ügyet
szolgál! Én úgy tekintek életem azon részére, melyet naplóvezetés-
sel és történetírással töltöttem, mint ami igen hasznosan telt.8
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Ha nem lenne semmi más motiváció, [kivéve] hogy részünk
lehet a kiváltságban, hogy átolvassuk naplóinkat, és gyermekeink
is el tudják olvasni, már az kifizetŒdŒvé tenné az írással töltött
idŒt.9

Fel kell jegyeznünk Isten nekünk adott áldásait, valamint
az egyházban végzett hivatalos cselekedeteinket

Minden embernek le kell írnia életének rövid történetét: kik a
szülei, mikor, hol született, milyen vallású volt, mikor és ki keresz-
telte, mikor szentelték fel, mire és ki szentelte fel – röviden vázolja
fel minden misszióját, minden hivatalos tettét, és Isten vele való
kapcsolatát. Akkor aztán ha meghal, és a történészek ki szeretnék
adni történetét, lesz mire támaszkodniuk. Sokan úgy vélhetik, hogy
ez száraz, lényegtelen téma, számomra azonban nem az.10

Azt tanácsolom nektek, hogy írjátok le minden áldásotokat, és
Œrizzétek meg azokat! (...) Úgy érzem, meg kell hagynom nektek,
hogy készítsetek feljegyzést életetek minden hivatalos tettérŒl.
Ha bárkit megkereszteltek, konfirmáltok, felszenteltek vagy meg-
áldotok, illetve amikor a betegeknek szolgáltok, írjatok
beszámolót róla! Ha minden ember így tesz, akkor az egyház
megfelelŒ feljegyzést tud készíteni róla. (...) Ha Isten hatalma és
áldásai megnyilvánulnak abban, hogy megtartattok a veszélyben,
... jegyezzétek le! Mindennap írjátok le, miként bánik veletek
Isten! Jómagam leírtam minden áldást, amit valaha is kaptam, és
ezt nem cserélném el semmi aranyért!11

Nem kell-e elég tisztelettel lennünk Isten iránt, hogy le is je-
gyezzük mindazokat az áldásokat, melyekkel eláraszt bennünket,
valamint mindazokat a hivatalos tetteinket, melyeket az Ã nevé-
ben végzünk a föld színén? De, úgy érzem, igen.12

Az egyház elnöksége, akik most vezetnek minket, ... történetet
vezetnek mind Isten, mind az emberek irántuk tanúsított tetteirŒl,
... mely igen érdekes lesz majd az eljövendŒ nemzedékek millió-
nyi tagja számára. Ez azonban felmenti-e a több ezer eldert,
fŒpapot és apostolt, akik éveken át utaztak, építették ezt az egyhá-
zat és királyságot, és rendelkeztek a Szentlélek nekik adott
ajándékaival, melyek által erŒ adatott nekik a betegek meggyógyí-
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tására, az ördögök kiızésére, a vakok szemének felnyitására, a sü-
ketek fülének megnyitására, a bénák járásának visszaadására, ...
akik parancsoltak az ördögöknek, azok pedig engedelmeskedtek
nekik, és akik felett Œrangyalok vigyáztak, megvédve Œket a ve-
szélytŒl és haláltól? Azt mondom, megadassanak mindezek az
áldások az eldereknek, Œk pedig ne tartsák azokat lejegyzésre ér-
demesnek? Még egy tollvonásnyi feljegyzést se hagyjanak hátra,
hogy gyermekeik és az eljövendŒ nemzedékek elolvashassák?
Amondó vagyok, hogy meg kellene tenniük. Úgy vélem, az Úr
megkívánja ezt tŒlünk; gazdag és szent örökség ez, ami joggal
megilleti utódainkat.13

Feljegyzést kell készítenünk az
eseményekrŒl, amint megtörténnek

Mi vagyunk az a nép, akit Isten felszentelt, hogy megalapítsuk
királyságát a földön, felépítsük Siont, és elŒkészítsük az utat Jézus
Krisztus eljövetelére. Nos akkor nem kellene-e naplót, feljegyzést,
történetet vezetnünk Isten velünk való kapcsolatáról, ahogy az
nap mint nap megmutatkozik a szemünk láttára? De igen! (...)

(...) Ahelyett, hogy elhanyagolnánk munkánk ezen ágát, min-
denki, aki csak képes rá, vezessen naplót, és jegyezze le az
eseményeket, ahogy azok megtörténnek szemünk elŒtt nap mint
nap! Ez értékes hagyatékot jelent majd gyermekeink számára, és
igen hasznos lesz az eljövendŒ nemzedékeknek, mivel megadjuk
nekik az egyház és Isten földi királysága felemelkedésének és elŒ-
rehaladásának igaz történetét ebben az utolsó sáfárságban,
ahelyett, hogy ellenségeinkre hagynánk, hogy hamis történelmet
írjanak Krisztus igaz egyházáról.14

Hajlamosak vagyunk nem belegondolni a velünk megtörténŒ
események fontosságába, inkább késŒbb ébredünk rá, hogy fon-
tosak voltak. Az egyik legfontosabb nemzedékben élünk, amiben
az ember valaha is élt a földön, és ezért nekünk le kell írni azo-
kat a fontos eseményeket, melyek a szemünk elŒtt játszódnak,
Isten jövendöléseinek és kinyilatkoztatásainak beteljesedése-
ként! Kinyilatkoztatások hatalmas áradata van beteljesülŒben
napjainkban, és jó, ha feljegyezzük Œket, ahogy azok bekövet-
keznek a szemünk láttára.15
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A gyermekek már korán kezdjenek el naplót vezetni!

Azt szeretném mondani fiatal barátaimnak, hogy nagy áldás
lesz számukra és utánuk jövŒ gyermekeik számára, ha minden-
napos naplót vezetnek arról, ami velük és körülöttük történik.
Minden kisfiú és kislány szerezzen magának egy kis könyvet, és
írjon bele egy kicsit szinte mindennap!

„És mit írjak?” – kérdezhetitek. Írjatok bármirŒl, amit érdemes
megŒrizni, illetve a legfontosabb dolgokról! Ha pedig ezt még fia-
talon elkezditek, akkor igen könnyı lesz majd számotokra, amikor
már férfiak és nŒk vagytok. Milyen kellemes lesz nektek és gyer-
mekeiteknek harminc, ötven vagy nyolcvan esztendŒ múlva leülni
és elolvasni, mi történt veletek gyermekkorotokban és ifjúságo-
tokban! Nem szeretnétek elolvasni, mi történt édesapátokkal,
édesanyátokkal és nagyszüleitekkel, míg fiatalok voltak, és egész
életük során? A cél azonban nem annyira az, hogy elérjük, hogy
fiatal korotokban naplót vezessetek, hanem inkább az, hogy foly-
tassátok is, amikor már férfiak és nŒk vagytok, méghozzá egész
életeteken át! Ez különösen szükséges abban a nemzedékben,
melyben ti éltek, hiszen egy olyan fontos nemzedékben éltek, ami-
lyet az emberek fiai még nem láttak, és sokkal fontosabb, hogy
idejekorán elkezdjetek naplót írni, és azt egész életeteken át foly-
tassátok is, mint bármely más korábbi nemzedék esetén volt.

Sion gyermekei vagytok, szüleitek IstentŒl kaptak elhívást
Krisztus egyházának és Isten királyságának felépítésére a földön
az utolsó napokban; szüleitek pedig hamarosan meghalnak majd,
és nektek kell a helyükbe lépnetek. Ti magatok is édesapák és
édesanyák lesztek, és [ti], kisfiúk, ... próféták, apostolok és elde-
rek lesztek; megéritek, hogy elutazzatok az evangéliumot
hirdetni; megéritek, hogy megkapjátok az Úr igéjét. Akkor aztán
igen szükséges lesz, hogy naplót vezessetek, és feljegyzést készít-
setek az Úr rólatok való gondoskodásáról. (...)

(...) Most nagy örömet okoz nekem és családomnak, amikor le-
ülünk és elolvassuk utazásaink feljegyzését, merre jártunk, mit
tettünk, miként viseltetett irántunk Isten, és mennyi jó idŒt töltöt-
tünk együtt a barátainkkal. Naplóimban olvashatom a jó
tanításokat, melyeket évekkel ezelŒtt hallottam Joseph Smith,
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„Minden kisfiú és kislány szerezzen magának egy kis könyvet,
és írjon bele egy kicsit szinte mindennap!” 

Brigham Young, Heber C. Kimball elnöktŒl, a tizenkét apostoltól és
számos más jó eldertŒl, és olvashatok arról, milyen jó idŒket töl-
töttünk együtt. Ha ifjú barátaim elkezdenek így cselekedni, és
folytatják is, akkor egy eljövendŒ napon sokkal értékesebb lesz az
számukra az aranynál!16

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Miért fontosak az egyház számára Woodruff elnök naplói?
(Lásd 130., 132. oldal.) Mit mondhatna Woodruff elnök azok-
nak az embereknek, akik úgy vélik, naplóik soha nem fognak
számítani másoknak?

• Milyen eseményekre került sor az egyházban életed során? Az
ezekrŒl az eseményekrŒl készített feljegyzésed mi módon
nyújthat segítséget gyermekeidnek és unokáidnak?
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• Tekintsd át az elsŒ bekezdést a 131. oldalon! Woodruff elnök e
bekezdésben álló kijelentése miként vonatkozik a naplóírásra?
Gondolkodj el arról, milyen hatással bír az, ha a fontos esemé-
nyek elvesznek a jelen és az eljövendŒ nemzedékek számára!

• Fusd át a fejezetet, és keresd meg, milyen dolgokat kell nap-
lóinknak tartalmazniuk! Az ilyen feljegyzések miként válnak
saját magunk javára? Miként válnak családunk javára?

• Mit szeretnél megtudni Œseid életérŒl? Mit sugall ez neked
arról, hogy mirŒl írhatnál a naplódban?

• Miért fontos hamar azután lejegyezni az eseményeket, hogy
megtörténnek? (Lásd 133. oldal.) Mit tehetünk, hogy idŒt sza-
kítsunk a naplóírásra?

• Lapozz a 134–135. oldalra, és tekintsd át Woodruff elnöknek a
gyermekek és fiatalok számára adott tanácsát! Miként tudják a
szülŒk és nagyszülŒk megosztani ezeket a gondolatokat gyer-
mekeikkel és unokáikkal? Te mi módon használhatod fel ezeket
a gondolatokat egy családi est vagy családi tanács keretein belül?

Kapcsolódó szentírások: 1 Nefi 1:1; Omni 1:17; Móziás 1:1–6;
Alma 37:1–9; Mózes 6:5–6
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Emlékezetben tartani
lelki örökségünket

A korai utolsó napi szentek áldozatáról és hitérŒl
szóló beszámolók arra ösztönözhetnek minket, hogy
legyünk kitartóbbak szövetségeink megtartásában

és Isten királyságának építésében.

Wilford Woodruff életébŒl

Az egyház tagjainak tanítása során Wilford Woodruff elnök gya-
korta idézett fel beszámolókat a korai utolsó napi szentek hitérŒl
és bátorságáról. Arra biztatta nemzedékének tagjait, hogy tartsa-
nak ki a hitben, a felnövekvŒ nemzedéket pedig arra intette, hogy
kövessék elŒdeik példáját: „tartsátok szem elŒtt, mily sok munkát,
gondot és nehézséget kellett elviselni atyáitoknak Istenünk Sionja
alapjának lefektetése során!”1 Így szólt: „[Isten] irgalmának kö-
szönhetŒen lettünk vezetve a mai napig. Isten áldásai évrŒl évre
egyre sokasodtak fejünkön, a megérdemeltnél sokkal többet
árasztott ki ránk, a nekünk adott tanácsok és utasítások pedig jók
voltak. Remélem, bölcsek leszünk, és nem engedjük, hogy ezek a
dolgok hiábavaló meseként menjenek el mellettünk, hanem kö-
vetjük és szem elŒtt tartjuk Œket mindenben, ami megkívántatik
tŒlünk!”2

Ez a fejezet Woodruff elnök beszámolóit tartalmazza négy ese-
mény kapcsán, melyek jelentŒsek voltak magánéletében és az
egyház történelmében egyaránt: (1) Sion tábora; (2) az Úr pa-
rancsának beteljesítése: összegyılni a Missouri állambeli Far
Westben található templomtelken; (3) a betegek meggyógyítása
Commerce-ben (Illinois) és Montrose-ban (Iowa); valamint (4) a
pionírok megérkezése a Sóstó-völgybe. Ezek a beszámolók részét
képezik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
minden egyes tagja lelki örökségének.

1 4 .  F E J E Z E T
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Wilford Woodruff tanításai

Sion tábora

1833-ban egy féktelen csŒcselék elızte Isten szentjeit a
Missouri állambeli Jackson megyébŒl Clay megyébe. (...) Házaikat
felgyújtották, javaikat elpusztították, Œket pedig nincstelenül,
nyomorogva átızték a [Missouri] folyón. Az [ottani] tanács ön-
kénteseket kért, akik elmennének a több mint másfél ezer
kilométernyire lévŒ Kirtlandbe, hogy tanácsot kérjenek Joseph
prófétától arra vonatkozóan, hogy mit tegyenek. Parley P. Pratt,
aki családjával híján volt a létfenntartáshoz szükséges minden
földi javaknak, valamint Lyman Wight, akinek a felesége egy fa-
rönk mellett feküdt az erdŒben, egy háromnapos csecsemŒvel,
bármiféle élelem, ruha és fedél híján, jelentkeztek, hogy elláto-
gatnak Isten prófétájához. (...)

Amikor Pratt elder és Wight elder megérkezett Kirtlandbe, el-
mesélték szerencsétlen történetüket Joseph prófétának, aki
megkérdezte az Urat, mitévŒ legyen. Az Úr azt mondta, hogy men-
jen, gyıjtse össze az Úr házának erŒsségét, a fiatal és középkorú
férfiakat, és menjenek el Sion megváltására. (...) Isten akarata sze-
rint 500 férfit kellett összegyıjteni, mindenesetre száznál
kevesebbel nem volt szabad útnak indulni [lásd T&Sz 103]. Az Úr
szentjei 205 férfit gyıjtöttek egybe, akiknek a java Kirtlandbe
gyılt 1834 tavaszán. (...) Tízes csapatokba szervezŒdtünk, melyek
élén egy-egy kapitány állt, és Isten prófétája vezette Sionnak ezt a
205 férfiból álló táborát 1600 kilométeren át.

(...) Az Úr tanácsa és szava, melyet az Úr prófétája által kaptunk,
valamint annak beteljesülése, az azokkal a jelenetekkel és esemé-
nyekkel kapcsolatos örömeinkkel és bánatainkkal együtt, mind
szívünkbe vannak vésve, mintha vastoll véste volna kŒbe, annak
története pedig fennmarad minden idŒn és az örökkévalóságon át.3

Ott voltam Sion táborában Isten prófétájával. Láttam Isten vele
való kapcsolatát. Láttam, hogy vele van Isten ereje. Láttam, hogy
Œ próféta. Mindaz, ami számára megnyilatkoztatott Isten ereje
által a küldetés során, nagy értékkel bírt számomra és mindazok
számára, akik részesültek utasításaiban. Hadd idézzek fel egy ese-
ményt! Nem sokkal azelŒtt, hogy megérkeztünk Missouriba,
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Joseph egybehívta a tábort. Ott akkor jövendölt nekünk, és el-
mondta, mi áll elŒttünk. Megindokolta, miért vár ránk feddés. Azt
mondta: „Engem is puszta fiúnak tekintetek magatokkal együtt.
Nem ismertétek fel, milyen helyzetem van az Úr elŒtt. De feddés
vár erre a táborra.” Elmondta, hogy azért ér minket utol, mert
nem tanúsítottunk engedelmességet tanácsai iránt. Egy órával azt
követŒen, hogy Missouriba értünk, és felvertük sátrainkat ..., egy
ember elhullt itt, egy másik ott, és néhány pillanaton belül már tá-
borunk egy tucatnyi tagja feküdt takarókon, kolerától sújtva.
Amikor Isten prófétája látta ezt, együtt érzett velük, és fivérével,
Hyrummal együtt kezeiket Carter testvér fejére helyezték – Œ volt
az elsŒ, aki megbetegedett –, ám mihelyt ezt tették, hirtelen
maguk is megbetegedtek, és mindkettejüknek el kellett hagyni a
tábort. Joseph késŒbb ezt mondta: „Megmondtam nektek, mi fog
bekövetkezni, és amikor közelgett a csapás, kinyújtottam karo-
mat, hogy megfékezzem, de magam is igen közel kerültem ahhoz,
hogy elessek.” Ez a küldetés igen érdekes volt számomra.4

Amikor már közeledtünk Clay megye felé (Missouri állam),
Jackson megye lakosai nyugtalankodni kezdtek, és egy tizenkét
férfit szállító komp átkelt a Missouri folyón Libertybe, Clay
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Woodruff elnök ezt mondta Sion táborára utalva: „Olyan tapasztalatot
szereztünk, amire semmilyen más módon nem tehettünk volna szert.” 
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megyébe, ahol összehívták a lakosokat a városházára, és gyılöl-
ködŒ szavaikkal fel akarták tüzelni az embereket, hogy
menjenek, pusztítsák el a mormon tábort. Clay megye lakosai
azonban nem éreztek hajlandóságot ennek megtételére...

Támadt azonban egy csŒcselék lovasokból és gyalogosokból,
akik átkeltek a folyón Clay megyébe, és ellenünk jöttek, hogy el-
pusztítsanak minket. A Fishing-folyó keleti partján táboroztunk, Œk
pedig elszánták magukat, hogy harcba szállnak velünk. Egy baptis-
ta gyülekezeti ház mellett vertünk tábort; az égbolt tiszta volt, egy
felhŒ sem látszott. Amint felvertük a sátrainkat, két lovas férfi vág-
tatott át a táborunkon, szörnyı átkokat szórva ránk. (...) Amikor
kelet felé kilovagoltak a táborból, egy kicsiny felhŒ tınt fel észak-
nyugaton, ami elkezdett kibontakozni, mint egy tekercs,
hamarosan pedig az egész égboltot a fejünk felett egy tintafekete
felhŒ borította el. Kis idŒ múltán villámok cikáztak, mennydörgés
hallatszott, az esŒ nagy zuhatagban kezdett ömleni, hatalmas jég-
darabok potyogtak – a táborunkban néhány volt akkora is, mint egy
vörösbegy tojása! –, amik aztán hamarosan fehér köpönyegként
fedték be a földet. Mindannyiunknak a gyülekezeti házba kellett
menekülnünk védelemért. Joseph próféta az utolsók közt jött be.5

Amikor Joseph próféta bejött, lerázva a vizet a kalapjáról és ru-
hájáról, ezt mondta: „Fiúk, jelentése van ennek. Isten van ebben a
viharban.” Dicséretet énekeltünk Istennek, és egész éjjel betakar-
va feküdtünk a padokon, míg ellenségeink kint voltak a tomboló
viharban.6

A folyó, amin szinte száraz lábbal át tudtunk volna kelni, amikor
letáboroztunk, körülbelül hat méterrel megáradt, úgyhogy nyugat-
ról nem volt ellenség, ami elérhetett volna minket, a keleten lévŒ
lovasságnak pedig egy iskolaépületbe kellett húzódnia, vagy valami-
lyen más menedékbe, hogy elkerülje a közéjük zuhanó hatalmas
jégdarabokat. Lovaik megriadtak a jégesŒ és általában a vihar miatt,
és sok mérföldnyire szétszóródtak az erdŒben, nyereggel és zablával
felszerelve; hosszú napokig nem találtak rájuk.7

Az a jelentés ért el hozzánk, hogy a csapat kapitánya az iskolá-
ban azt mondta, hogy igen különös, hogy akármikor próbálnak
valamit tenni a mormonok ellen, azon nyomban támad egy jégvi-
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har, vagy valami más dolog hátráltatja Œket, mégsem voltak hajlan-
dóak elismerni, hogy Isten harcolja meg a mi csatáinkat.8

Hálásak voltunk, hogy az Úr megvívta csatáinkat és megmene-
kített minket, továbbá hogy ellenségeink nem kíséreltek meg
még egyszer ellenünk támadni.

A következŒ reggelen (június 22-én) adatott az a kinyilatkozta-
tás a Fishing-folyó partján, ami a Tanok és szövetségek 105.
részében került feljegyzésre [lásd a 9–14. verseket, melyekben az
Úr véget vet Sion tábora eredeti küldetésének]. Attól a naptól
fogva az emberek szíve meglágyult Clay megyében, mi pedig to-
vább folytattuk utunkat abban a megyében, végsŒ tábort ütve ...,
ahol átestünk néhány szenvedésen, az Úr szavának beteljesedése-
ként, melyet Joseph, a próféta szája által szólt. (...)

Miután néhány napig maradtunk, és rendbe szedtük az egyhá-
zat Clay megyében, Joseph próféta visszatért Kirtlandbe Sion
táborának azon tagjaival, akiknek volt családjuk, mi azonban, akik
nem voltunk családosok, ott maradtunk Missouriban, míg el nem
indultunk a nemzet különbözŒ részeibe Krisztus evangéliumának
hirdetésére.9

Amikor Sion táborának tagjai megkapták elhívásukat, sokan
voltunk, akik azelŒtt soha nem láttuk még egymást; idegenek vol-
tunk egymás számára, és sokan még a prófétát sem látták soha.
Szétszórattunk az országban, mint a szitán kirostált kukorica.
Fiatalok voltunk, és azokban a korai idŒkben elhívattunk, hogy
menjünk, váltsuk meg Siont; és mindazt, amit tennünk kellett,
hittel kellett tennünk. A különféle államokból mind Kirtlandbe
gyülekeztünk, és elmentünk Sion megváltására, Isten nekünk
adott parancsolatának teljesítéseként. Isten elfogadta cselekede-
teinket, ahogy elfogadta Ábrahám cselekedeteit is. Igen sokat
elértünk, bár a hitehagyottak és a hitetlenek sok alkalommal tet-
ték fel a kérdést: „Mi értelme volt?” Olyan tapasztalatot
szereztünk, amire semmilyen más módon nem tehettünk volna
szert. Részünk volt abban a kiváltságban, hogy láthattuk a próféta
arcát; abban a kiváltságban, hogy több mint ezerhatszáz kilomé-
tert utazhattunk vele, és láthattuk, amint Isten Lelke munkálkodik
benne; láthattuk továbbá Jézus Krisztus neki adott kinyilatkozta-
tásait és azok beteljesülését.10
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A Sion táborával való utazás során szerzett tapasztalat sokkal
értékesebb volt az aranynál, és e tábor történetét tovább fogják
adni az emberiség legutolsó nemzedékéig.11

Az Úr parancsának beteljesítése: összegyılni a Missouri
állambeli Far Westben található templomtelken

Megjegyzés: 1838. április 26-án az Úr kinyilatkoztatta Joseph
Smith próféta által, hogy az egyház elnöklŒ tisztségviselŒi kezd-
jenek templom építésébe a Missouri államban lévŒ Far West
városában (lásd T&Sz 115:7–10). Azt is megparancsolta nekik,
hogy 1839. április 26-án „lássanak hozzá ismét, fektessék le
házam alapjait”, vagyis pontosan egy évvel az után, hogy e ki-
nyilatkoztatás adatott (lásd T&Sz 115:11). Wilford Woodruff
elnök késŒbb elmagyarázta, hogy ez „a templom szegletkövének
lefektetésére” adott parancsolat volt.12 1838. július 8-án Joseph
próféta így könyörgött: „Mutasd meg nekünk, Urunk, a
TizenkettŒre vonatkozó akaratodat!” (T&Sz 118. rész fejléce)
Válaszul az Úr kinyilatkoztatta, hogy következŒ tavasszal a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai Angliába fognak menni az
evangéliumot hirdetni. A kvórumnak 1839. április 26-án kellett
összegyılnie a templomtelken Far Westben, e misszió kezdetének
jelzéseként. Cselekedniük kellett annak érdekében is, hogy John
Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff és Willard Richards elde-
rek be tudják tölteni a Tizenkettek Kvórumában kialakult
megüresedéseket. (Lásd T&Sz 118:4–6.) 

Amikor a kinyilatkoztatás adatott [1838-ban], minden békés és
csendes volt a Missouri állambeli Far Westben, abban a városban,
ahol az utolsó napi szentek java élt; mielŒtt azonban elérkezett
volna beteljesedésének ideje, Isten szentjei kiızettek Missouri ál-
lamból Illinois államba, Boggs kormányzó rendelete értelmében,
a missouribeliek pedig megesküdtek arra, hogy ha Joseph Smith
minden egyéb kinyilatkoztatása valóra is válik, ez az egy bizo-
nyosan nem fog. A kinyilatkoztatás megadta a pontos napot és
helyet, amikor és ahol a tizenkét apostolnak búcsút kell vennie a
szentektŒl, és el kell indulnia misszióikra a nagy vizeken át,
Missouri csŒcselékeinek vezetŒi pedig kijelentették, hogy gon-
doskodnak róla, hogy ez a kinyilatkoztatás ne váljon valóra. (...)
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Amikor közelgett az idŒ az Úr e parancsolatának beteljesedésére,
Brigham Young volt a Tizenkét Apostol Kvórummának elnöke;
[Thomas] B. Marsh, aki a rangidŒs apostol volt, elbukott. Brigham
testvér egybehívta a tizenkettek azon tagjait, akik akkor az Illinois
állambeli Quincyben voltak, hogy megtudakolja, miként véleked-
nek arról, hogy elmenjenek Far Westbe, eleget téve a
kinyilatkoztatásnak. Joseph próféta és fivére, Hyrum, továbbá
Sidney Rigdon, Lyman Wight és Parley P. Pratt abban az idŒben
börtönben volt Missouriban, [idŒsebb] Joseph Smith atya, a pátri-
árka, azonban Quincyben volt (Illinois államban). Más
jelenlévŒkkel együtt Œ is úgy vélte, nem lenne bölcs dolog megkí-
sérelnünk az utazást, mivel életünk nagy veszélyben forogna. Úgy
vélték, az Úr megelégszik a szándékkal is a cselekedet helyett.
Amikor azonban Young elnök megkérdezte a TizenkettŒt, hogy
vajon mi hogy érzünk e dolog felŒl, mindannyian, egy emberként
azt mondtuk, hogy az Úristen szólt, nekünk pedig engedelmes-
kednünk kell. Az Úr ügye, hogy gondját viselje szolgáinak, mi
pedig eleget teszünk a parancsolatnak, vagy meghalunk annak
megkísérlése közben.

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsék, milyen veszélyeket
vállalt a tizenkét apostol ezzel az utazással, olvasóimnak emlékez-
niük kell arra, hogy Lilburn W. Boggs, Missouri állam
kormányzója, kiadott egy kiáltványt, melynek értelmében az
összes utolsó napi szentnek távoznia kell az államból, máskülön-
ben kiirtják Œket. Far Westet elfoglalta a polgárŒrség, ami igazából
csak egy szervezett csŒcselék volt; a polgárokat fegyvereik átadá-
sára kényszerítették; az [egyház] összes vezetŒjét, akit csak el
tudtak fogni, börtönbe zárták; a többi szentnek – férfiaknak, nŒk-
nek és gyermekeknek – menekülniük kellett az államból amilyen
gyorsan csak tudtak, ha kedves volt az életük, maguk mögött
hagyva házukat, földjüket és minden más javukat, amit nem tud-
tak magukkal vinni, és amit aztán a csŒcselék elkobzott. SŒt, le is
lŒtték a szentek marháit és disznóit, ha megtalálták valahol, és
szinte mindent elraboltak tŒlük, amire csak kezet tudtak emelni.
Az utolsó napi szentekkel könyörtelen kegyetlenséggel bántak, és
a szenteknek a legszörnyıbb bántalmakat kellett elviselniük.
Sokan a legnagyobb nehézségek árán tudtak csak kijutni az
államból, különösen az ismert emberek, mert sok olyan férfi volt
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abban az államban akkoriban, akik úgy viselkedtek, mintha
szerintük semmivel se lenne nagyobb baj lelŒni egy „mormont”,
mint egy veszett kutyát...

Miután eltökéltük, hogy eleget teszünk a kinyilatkoztatásnak,
... útnak indultunk Far Westbe. (...)

1839. április 26-nak reggelén, mit sem törŒdve ellenségeink fe-
nyegetŒzéseivel, miszerint az aznap beteljesendŒ kinyilatkoztatás
nem fog beteljesedni, és mit sem törŒdve azzal, hogy szentek
tízezrei ızettek ki az államból a kormányzó rendelete értelmében,
és bár Joseph próféta és fivére, Hyrum, több más vezetŒvel egye-
temben ellenségeink kezében voltak, rabláncon, börtönben, mi
mégis kimentünk a templom helyszínére Far West városában, ahol
aztán tanácsot tartottunk, és beteljesítettük a számunkra adott
kinyilatkoztatást és parancsolatot, sok más dolgot is téve azon a
tanácson. (...)

A Missouri állambeli Far Westben található templomtelek,
ahol 1839. április 26-án a Tizenkettek Kvóruma tagjainak össze

kellett gyılnie, engedelmeskedve ezzel az Úr parancsának.
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Búcsút véve a szentek kis maradékától, akik ott maradtak a
templom helyszínén, hogy lássák, amint beteljesítjük Isten
kinyilatkoztatását és parancsolatait, hátat fordítottunk Far Westnek
és Missourinak, és visszatértünk Illinois-ba. Eleget tettünk a
küldetésnek anélkül, hogy akár egy eb kiöltötte volna ránk a
nyelvét [lásd 2 Mózes 11:7], vagy hogy bárki is megkérdezte volna,
miért cselekszünk így.

A gŒzhajóval átkeltünk a Mississippin, május 2-án megérkez-
tünk Quincybe, és mindannyiunknak része volt az örömben,
hogy még egyszer elérhettünk a családunkhoz békességben és
biztonságban.13

A betegek meggyógyítása Commerce-ben (Illinois)
és Montrose-ban (Iowa)

MielŒtt elindultunk volna angliai missziónkba [1839-ben],
szükséges volt, hogy letelepítsük családainkat. Egy Commerce
nevı hely – mely késŒbb a Nauvoo nevet kapta – lett kiválasztva
olyan helyként, ahol népünknek le kell telepednie.

Brigham Young testvér és családjaink társaságában május 15-
én hagytam el Quincyt, és 18-án érkeztünk meg Commerce-be.
Miután beszéltünk Joseph-fel, az iowai Montrose-nál átkeltünk a
[Mississippi] folyón. Brigham Young elnök és jómagam, csalá-
dunkkal együtt egy körülbelül 18 négyzetméteres szobát
foglaltunk el. Végül Young testvér kapott egy másik szobát...
Akkor aztán Orson Pratt testvér és családja költözött be a szobá-
ba hozzám és családomhoz.

Míg a régi barakkban ebben a kunyhóban éltem, egy napon
megtapasztaltuk Isten erejét Joseph prófétával. Igen beteges idŒ-
szak volt az, és Joseph átadta commerce-i otthonát a betegeknek,
maga pedig felállított egy sátrat a hátsó kertjében, és abban élt.
A Missouriból kiızött szentek nagy sokasága özönlött Commerce-
be, de mivel nem volt otthonuk, szekereken, sátrakban és a földön
éltek. Ennek következtében sokan megbetegedtek a sok viszon-
tagság miatt, amit ki kellett állniuk. Joseph testvér szolgálta a
betegeket, mígnem kimerült és maga is majdnem megbetegedett.

1839. július 22-nek reggelén úgy kelt fel, hogy Isten szentjeinek
helyzetén tınŒdött üldöztetéseik és csapásaik közepette, aztán
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imában az Úrhoz fohászkodott, és Isten ereje nagy erŒvel szállt
le rá, és mint ahogy Jézus meggyógyította a körülötte lévŒ bete-
geket az Ã idejében, úgy Joseph, Isten prófétája is meggyógyította
mindazokat, akik körülötte voltak ez alkalommal. Mindenkit meg-
gyógyított a házában és az udvaron, aztán pedig Sidney Rigdonnal
és a tizenkét apostol közül többel a folyóparton fekvŒ betegek közé
ment, ahol megparancsolta nekik hangos szóval Jézus Krisztus ne-
vében, hogy keljenek fel, gyógyuljanak meg, és mindnyájan
meggyógyultak. Miután minden beteget meggyógyított a folyó ke-
leti partján, egy kompon átkeltek a Mississippi nyugati partjára,
Montrose-ba, ahol mi is voltunk. Az elsŒ ház, ahova bementek,
Brigham Young elnöké volt. Ã is betegen feküdt az ágyában akko-
riban. A próféta bement a házba és meggyógyította Œt, aztán együtt
kijöttek. Amint elhaladtak az ajtóm elŒtt, Joseph testvér azt mondta:
„Woodruff testvér, kövess engem!” Ezek voltak az egyedüli szavak,
melyek elhangzottak a társaságban attól az idŒtŒl kezdve, hogy
elhagyták Brigham testvér házát, addig, amíg áthaladtunk a
köztéren, és beléptünk [Elijah] Fordham testvér házába. Fordham
testvér egy órája haldoklott, és már minden percben arra számítot-
tunk, hogy az lesz az utolsó.

Éreztem, hogy Isten ereje úrrá lesz prófétáján.

Amikor beléptünk a házba, Joseph testvér odalépett Fordham
testvérhez, és megfogta a jobb kezét; bal kezében a kalapját
tartotta.

Látta, hogy Fordham testvér szemei üvegesek; némán és esz-
méletlenül feküdt.

Miután megfogta a kezét, a haldokló ember arcába nézett és így
szólt: „Fordham testvér, nem ismersz meg?” ElŒször nem válaszolt,
de mindannyian láttuk, hogy Isten Lelkének hatása megpihen rajta.

Joseph ismét így szólt: „Elijah, nem ismersz meg?”

Fordham testvér elfúló suttogással így felelt: „De igen!”

A próféta akkor azt mondta: „Nincs hited, hogy meggyógyulj?”

A válasz, mely egy kicsit jobban kivehetŒ volt, mint az elŒzŒ, így
hangzott: „Attól tartok, már túl késŒ. Ha hamarabb jöttél volna,
azt hiszem, talán meggyógyulhattam volna.”
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Olyannak látszott, mint aki álomból ébred. A halál álma volt ez.

Joseph akkor ezt kérdezte: „Nem hiszed-e, hogy Jézus a
Krisztus?”

„De igen, Joseph testvér” – hangzott a válasz.

1839. július 22-én Joseph Smith próféta a betegek közé 
ment Commerce-ben (Illinois) és Montrose-ban (Iowa),

és meggyógyította Œket a papság hatalma által. 
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Akkor aztán Isten prófétája hangos szóval, az Istenség magasz-
tosságával ezt mondta: „Elijah, a názáreti Jézus nevében
parancsolom neked, hogy kelj fel és légy egészséges!”

A próféta szavai nem olyanok voltak, mint az ember szavai,
hanem mint Isten hangja. Úgy tınt nekem, mintha a ház alapjai-
ban rendülne meg.

Elijah Fordham kiugrott az ágyból, mintha halottaiból kelt
volna életre. Arca egészséges színıvé vált, és minden mozdulatá-
ban élet nyilvánult meg.

Lába gyógyszerrel átitatott borogatásba volt bugyolálva. 
Azt lerúgta magáról, mindenfelé szétdobálva a rongyokat, utána a
ruháját kérte, majd pedig fel is öltözött. Kért egy ibrik tejbe ázta-
tott kenyeret, amit meg is evett, aztán feltette a kalapját és követett
bennünket az utcára, hogy meglátogassa a többi beteget.

A hitetlenek azt kérdezhetik: „Nem volt-e ebben valamiféle
szemfényvesztés?”

Ha bármilyen szemfényvesztés van ebben a hitetlenek elméje
számára, annak bizonyára nyomát sem érezte Elijah Fordham,
a haldokló férfi, sem azok, akik jelen voltak mellette, hiszen pár
pillanaton belül már a lélekvilágban lett volna, ha nem mentik
meg. (...)

Mihelyt kiléptünk Fordham testvér házából, Joseph B. Noble
házába mentünk, akit igen rossz állapotban találtunk, mivel ve-
szedelmesen beteg volt. A házba lépve Joseph testvér kézen fogta,
és Jézus Krisztus nevében megparancsolta neki, hogy keljen fel és
gyógyuljon meg. Ã fel is kelt, és azon nyomban meggyógyult.

Mialatt ez zajlott, a helybéli gonosz csŒcselék közt ... riadalom
támadt, és követtek minket Noble testvér otthonába.

MielŒtt odaérkeztek, Joseph testvér felkérte Fordham testvért,
hogy mondjon egy imát.

Míg imádkozott, belépett a csŒcselék, az Œket kísérŒ összes
gonosz lélekkel együtt.

Mihelyt beléptek, Fordham testvér, aki az imát mondta, elájult
és a földre zuhant.
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Amikor Joseph meglátta a házban a csŒcseléket, felemelkedett,
és megtisztította a szobát attól az emberfajtától és az Œket kísérŒ
ördögöktŒl egyaránt. Erre Fordham testvér azonnal magához
tért, és befejezte imáját.

Ez jól mutatja, milyen hatalmuk van a gonosz lelkeknek az em-
beri porhüvelyekre. Az ördög hatalmától csak Isten hatalma
menti meg a szenteket.

Noble testvér esete volt az utolsó gyógyulás aznap. Isten ha-
talma gyógyítás általi megnyilatkozásának legnagyszerıbb napja
volt az az egyház megszervezése óta!14

A pionírok megérkezése a Sóstó-völgybe

Megjegyzés: 1834 áprilisában Wilford Woodruff ezt a jövendölést
hallotta Joseph Smith prófétától: „Utolsó napi szentek tízezrei
lesznek, akik a Sziklás-hegységbe gyılnek, ahol nyitott kapu áll
az evangéliumnak a lámániták közti megalapítása elŒtt, akik el
fogják fogadni az evangéliumot, a felruházásukat és Isten áldá-
sait. Ez a nép el fog menni a Sziklás-hegységbe; ott pedig
templomokat fognak emelni a Magasságosnak.”15 E jövendölés
beteljesedéseként a szentek 13 évvel késŒbb elkezdték betelepíte-
ni a Sóstó-völgyet, miután sok üldöztetésben volt részük, és
ide-oda ızték Œket. Woodruff elder, aki akkoriban a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagja volt, együtt volt az elsŒ pionír csa-
pattal, amely a nekik megígért új földre érkezett; ez a csoport
1847 áprilisában hagyta el a nebraskai Winter Quarters-t, és
ugyanaz év júliusában érkezett meg a Sóstó-völgybe. 

[1847 júliusának] 22. napján Orson Pratt, [George] A. Smith hét
másik ember társaságában belovagolt a völgybe, a tábornak fela-
datul hagyva, hogy kövessék Œket és egyengessék el az utat. Mivel
Young elnök beteg volt, a szekeremen felállított ágyon hoztam,
és a társaság fŒ részével letáboroztunk. (...)

24-én kocsimmal – melyen ott feküdt Young elnök az ágyban –
behajtottam a nyílt völgybe, a társaság többi tagja pedig követett.
Amikor kijöttünk a kanyonból, és teljességgel elénk tárult a völgy,
oldalra fordítottam a szekeremet, nyugatra nézve, Young elnök
pedig felkelt ágyából, és megvizsgálta a vidéket. Míg az elénk táruló
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látványt nézte, több percen át egy látomás kerítette hatalmába.
Korábban már látta a völgyet látomásban, ez alkalommal pedig
eléje tárult Sion és Izráel eljövendŒ dicsŒsége, ahogy majd az e he-
gyek által körülzárt völgyekben megtelepszenek. A látomás véget
értével ezt mondta: „Ennyi elég. Ez az a hely! ElŒre hát!” Így aztán
odahajtottam a táborba, amit az elŒcsapattal érkezŒk már kialakí-
tottak.

Amikor odaérkeztünk, a testvérek már megkezdték a szántást.
Hoztam magammal egy szakajtónyi burgonyát, és megfogadtam,
hogy se nem eszem, se nem iszom, amíg el nem ültetem Œket.
Egy órára a földbe is ástam Œket, és ezek – azzal a burgonyával,
amit a többi testvér ültetett – megalapozták Utah jövŒbeli bur-
gonyatermését.

Este Heber C. Kimball, [George] A. Smith és E. T. Benson tár-
saságában fellovagoltam City Creekbe [Kanyonba], hogy
faanyagot keressünk. Míg ott jártunk, záporesŒ kerekedett, ami
szinte a teljes völgyet elérte. (...)

28-a reggelén ... Young elnök tanácskozott a tizenkettekkel,
majd sétára indultunk a tábor fölé. Egyszer csak megállt, a földbe

1847. július 24-én Brigham Young elnök felállt a Wilford Woodruff szekerén
lévŒ ágyából, és kijelentette, hogy a szentek megérkeztek új otthonukba. 
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szúrta botját, és így szólt: „Itt fog állni Istenünk temploma.” Ez
körülbelül a [Salt Lake] templom telkének közepén történt.16

Isten megáldott minket, megáldotta a földet, a föld megmıve-
lésére tett fáradozásunk pedig hatalmas gyümölcsöt hozott. (...)
MeddŒ, kietlen vidék volt, tele szöcskével, tücsökkel és prérifar-
kassal – úgy tınt, ezek az azon a földön természetesen megtermŒ
egyedüli élŒlények. Munkához láttunk hát hittel, nem pedig a lá-
tásunk által, hogy megmunkáljuk a földet. Az elsŒ nap eltörtük
szinte az összes ekénket. Patakokkal kellett elárasztanunk a
földet, hogy átnedvesedjen, és tapasztalat által kellett megtanul-
nunk bármit is megtermelni. Idegenek jönnek Salt Lake Citybe,
és látják gyümölcsöseinket, az utcákat szegélyezŒ fáinkat, és azt
gondolják, micsoda gyümölcsözŒ, kellemes hely is ez. Nem is
gondolják, hogy húsz-huszonnégy éven át szinte minden fát,
amit csak látnak, heti két alkalommal kellett öntöznünk egész
nyáron át, különben már rég kipusztultak volna. Össze kellett
fognunk ezekben a dolgokban, az Úr pedig megáldotta munkán-
kat, irgalma kiáradt erre a népre!17

A pionír út során, miközben ide [a Sóstó-völgybe] tartottunk,
hittel kellett jönnünk; semmit sem tudtunk errŒl a vidékrŒl, de
feltett szándékunk volt, hogy a hegyekbe jövünk. Halála elŒtt
Joseph megszervezett egy társaságot, hogy ide jöjjenek. Maga
elŒtt látta és tökéletesen értette ezeket a dolgokat. Isten kinyilat-
koztatta neki ezen egyház és királyság jövŒjét, és idŒrŒl idŒre
elmondta neki, hogy a munka, melynek az alapját megveti, örök-
kévaló királysággá fog válni, ami mindörökké fennmarad. Young
elnök vezette a pionírokat erre a vidékre. Elég hite volt, hogy
elhiggye: az Úr meg fog tartani minket. Mindazokban, akik akkor
ide utaztak, szintén élt ez a hit. Velünk volt Isten Lelke; velünk
volt a Szentlélek; velünk voltak az Úr angyalai, és áldottak vol-
tunk. Mindaz valóra vált, amire idejövetelünk kapcsán
számítottunk, sŒt, még több is, amennyire az idŒ lehetŒvé tette.18

Pionírokként és Isten népeként mi egy jövendölést teljesítünk
be, és történelmet írunk. (...) Egész életünket, történelmünket és
utazásainkat elŒre látták az Œsi próféták. Ahogy a pionírok be-
léptek ebbe a kopár sivatagba, a szentek pedig követték Œket,
hogy beteljesítsék a jövendölést, miszerint a pusztaság egy nap
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virul majd, mint Œszike [lásd Ésaiás 35:1], hogy elültessék mag-
vaikat a kis patakok és állóvizek mentén, továbbá a különféle
fenyŒk felhasználásával széppé tegyék Isten szentélyének helyét,
és megdicsŒítsék lábának helyét [lásd Ésaiás 60:13], ... magasz-
taljuk fel elhívásunkat, és építsük fel Isten Sionját és királyságát,
míg tökéletessé válik a menny és a föld elŒtt, és ne okozzunk csa-
lódást azoknak, akik ide küldtek minket, sem azoknak, akik
látomás és kinyilatkoztatás útján láttak minket, hanem végezzük
el és töltsük be küldetésünket Mennyei Atyánk, az Ã angyalai és
minden jó ember megelégedésére!19

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át Woodruff elnök szavait a 137. oldalon! Miért kell
ismeretet szereznünk a korai utolsó napi szentekrŒl? Hogyan
tudunk megbizonyosodni arról, hogy történeteik nem „hiába-
való meseként men[nek] el mellettünk”? Hogyan tudjuk
megŒrizni a saját Œseink életébŒl származó beszámolókat?

• Mi vált Wilford Woodruff javára a Sion táborában szerzett ta-
pasztalatokból? (Lásd 138–142. oldal.) Szerinted ezek az
élmények miként segítettek neki felkészülni arra, hogy az egy-
házat vezesse majd élete késŒbbi szakaszában? A te
tapasztalataid miként segítettek neked felkészülni a szolgálatra?

• Miért érezték úgy a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai, hogy
el kell menniük a Far Westben (Missouri) álló templomtelekre?
(Lásd 142–145. oldal.) Mit tanulhatunk ebbŒl a történetbŒl?

• Mit tanulsz Elijah Fordham és mások meggyógyításának törté-
netébŒl? (Lásd 145–148. oldal.) Hogyan segíthet ez a beszámoló
a melkisédeki papság viselŒinek, amikor felkészülnek a betegek
szolgálatára?

• Mit tanít a hitrŒl a pionírok Sóstó-völgybe vezetŒ utazása?
Az evangélium mely további alapelveit látod megnyilvánulni e
korai pionírok életében? (Lásd 149–152. oldal.)
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• Mondj példát modernkori pionírokra a családodban, közössé-
gedben vagy nemzetedben! Mit tettek ezek az emberek, ami
pionírrá teszi Œket?

• Mi módon osztozik az egyház minden tagja a korai utolsó napi
szentek lelki örökségében?

Kapcsolódó szentírások: Jakab 5:14–15; Alma 15:1–12; Éther 12:6;
T&Sz 42:44–48; 103; 105; 115; 118; 136
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„Még Jézus minden munkája is teljességgel hit által történt. (...)
Az Atya hatalma által tartatott meg, akinek a munkája elvégzésére jött.” 
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Hittel élni

Hittel, nem pedig látás által járunk,
azzal a bizonyossággal, hogy az Úr meg fog
erŒsíteni minket az arra tett erŒfeszítéseink
során, hogy felépítsük királyságát a földön.

Wilford Woodruff életébŒl

1834 novemberében Wilford Woodruffot pappá szentelték az
ároni papságban, és megkapta elsŒ teljes idejı misszionáriusi meg-
bízását. Akkoriban a Missouri állambeli Clay megyében élt – ott
maradt, miután részt vett Sion táborában. Missziója megkezdése
elŒtt beszélt püspökével, aki a megbízást adta neki. Megkérdezte,
milyen útvonalon haladjon munkálkodásának mezejére. Azt is meg-
kérdezte, hogy társával együtt erszény és tarisznya nélkül
utazzanak-e, ahogy azt az Úr az akkori misszionáriusoknak paran-
csolta (lásd T&Sz 24:18; 84:78, 86). Erszény és tarisznya nélkül
utazni annyit tesz, hogy pénz nélkül utazni, az egyháztagok és
mások jóságára hagyatkozva élelem és szállás tekintetében.
Woodruff elnök késŒbb így idézte fel püspökével való beszélgetését:

„Akkoriban veszélyes volt a férfitestvéreknek Jackson megyén át
utazni [Missouri államban]. Azt kívánta, menjek Arkansas államba,
és az út egyenesen Jackson megyén át vezetett. Megkérdeztem
tŒle, átmenjünk-e ott (volt egy társam is, egy elder).

Azt felelte: »Ha van elég hited, hogy megtedd, megteheted;
nekem nincs.«

Úgy véltem, különös megjegyzés ez egy püspöktŒl.

»Nos – mondtam –, az Úr azt mondja, erszény és tarisznya nélkül
utazzunk; azt tegyük?«

Ã így felelt: »Ez Isten törvénye; ha van elég hited, hogy megtedd,
akkor megteheted.«1
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Nem sokkal e beszélgetést követŒen Wilford Woodruff és társa
útnak indultak missziójukba, erszény és tarisznya nélkül utaztak
át Jackson megyén. Woodruff elnök késŒbb ezt mondta: „A
Mormon könyve néhány példányát és valamicske ruhát csoma-
goltunk útitáskánkba, amit aztán a hátunkra szíjaztunk,
és gyalogosan útnak indultunk. Kompon keltünk át Jackson
megyébe, és áthaladtunk az egész megyén. Néhány esetben az
Úr csodával határos módon Œrzött meg minket a csŒcseléktŒl.”2

Azon felül, hogy az Úr megvédte a két misszionáriust a Jackson
megyei csŒcseléktŒl, egyéb veszélyekben is védelmet nyújtott
nekik útjuk során. Woodruff elnök felidézett egy ilyen élményt.
Miközben társával egy fás ligethez közeledtek, egy hatalmas fe-
kete medve indult feléjük. „Nem féltünk tŒle – mondta Woodruff
elnök –, mivel az Úr ügyében jártunk, és nem ıztünk gúnyt Isten
prófétájából, mint az a negyvenkét gonosz gyermek, akik ezt
mondták Elizeusnak: »JŒjj fel, kopasz!«, mire két medve széttép-
te Œket [lásd 2 Királyok 2:23–24]. (...) Amikor a medve mintegy
40 méternyi távolságba ért, leült a hátsó felére, egy pillanatig
ránk nézett, aztán eliszkolt, mi pedig örvendezve folytattuk utun-
kat.”3

Woodruff elnök gyakran beszélt errŒl az elsŒ misszióról, emlé-
kezve az áldásokra, melyekben része volt, miközben hittel
szolgálta az Urat: „Életemben soha – apostolként, hetvenesként
vagy elderként – nem volt velem jobban az Úr védelme, mint amíg
a pap hivatalát viseltem. Az Úr látomások, kinyilatkoztatások és a
Szent Lélek útján nagyon sok dolgot nyilatkoztatott ki nekem,
ami rám várt.”4

Wilford Woodruff tanításai

Földi életünk során a látás helyett hittel kell járnunk

A hit az evangélium elsŒ alapelve. Mi a hit? Pál a zsidókhoz írva
megkísérli elmagyarázni. Azt mondja: „A hit pedig a reménylett
dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyŒzŒ-
dés.” Ennek bizonyítására felidézi, hogy különféle emberek mit
értek el a hit által [lásd Zsidók 11]. Én úgy tekintek a hitre, hogy
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az az egyik legfontosabb alapelv, melyet Isten valaha is kinyilat-
koztatott az embernek.5

Ha helyes felfogásunk lenne, mindannyiunknak úgy kellene lát-
nia, ahogy az Úr lát, és meg kellene értenünk, hogyan fognak valóra
válni az Ã céljai; azonban hittel és nem látással kell járnunk.6

Amikor a fátyol túloldalára kerülünk, tudni fogunk valamit. Most
hittel élünk. Rendelkezésünkre áll a nem látott dolgokról való meg-
gyŒzŒdés. A feltámadás, az örök ítélet, a celesztiális királyság, és
mindazok a nagyszerı áldások, melyeket Isten megadott a templo-
mokban a szent megkenések és felruházás során, mind a jövŒre
szólnak, és be fognak teljesedni, hiszen örök igazságok. Míg e test-
ben élünk, míg e fátyol fölöttünk van, soha nem fogjuk teljes
mértékben megérteni, mi áll elŒttünk az eljövendŒ világban.
Mindenkinek kifizetŒdik, hogy Istent szolgálja és betartja az Ã
parancsolatait abban a néhány napban, míg a földön él.7

Testvérek, hittel kell élnünk, minden nap felismerve, hogy min-
den hatalom Isten kezében van, és Ã az, aki által békében tudunk
élni, és élvezni tudjuk a bŒséget!8

Krisztus evangéliuma hitet kíván egész nap.9

Cselekedeteink által mutatjuk meg hitünket

Igazán jó ... meghallani az Úr igéjét, igazán jó dolog hinni
benne, ám még jobb azt gyakorolni is!10

Az evangélium elsŒ alapelve a hit. Nos, a világ népei azt mond-
hatják: mi mind hiszünk Jézus Krisztusban! Igen, de más teendŒ
is van azon kívül, hogy hiszünk Krisztusban. Meg kell bánnunk
bıneinket, meg kell keresztelkednünk azok bocsánatára, és be
kell fogadnunk a Szentlelket. Ez az a tan, amit Krisztus és az Ã
apostolai tanítottak.11

A szentek részérŒl hit kívántatik, hogy vallásuk szerint éljenek,
eleget tegyenek kötelességüknek, egyenes derékkal járjanak az
Úr elŒtt, és felépítsék Sionját a földön. Azután pedig hitünkkel
összhangban álló cselekedetek kívántatnak. (...) Népként köte-
lességünk, hogy összefogjunk, és ne legyünk restek a jó
cselekedetekben!12
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Hitet kell gyakorolnunk, miközben
segítünk Isten királyságát építeni

A hit ezen ajándéka és alapelve szükséges a szenteknek a világ
minden korszakában, hogy lehetŒvé tegye számukra Isten királysá-
gának felépítését, valamint a tŒlük megkívánt munka elvégzését.13

Olvassátok el a Zsidók tizenegyedik fejezetét, és látni fogjátok,
hogy a világ teremtésétŒl kezdve minden hit által történt! Az
összes Œsi pátriárka és próféta mıvének egésze ezen alapelv gya-
korlása révén jött létre, és pontosan így van ez az idŒk
teljességének utolsó sáfárságában is.14

Még Jézus minden munkája is teljességgel hit által történt, a já-
szoltól a keresztig, fájdalommal, bánattal, nyomorúsággal,
szenvedéssel, üldöztetéssel és gúnyolódással telt egész élete során.
Az Atya hatalma által tartatott meg, akinek a munkája elvégzésére
jött. Teljességgel hitte, hogy képes lesz elvégezni mindent, amire ide
küldetett. Ez volt az az alapelv, mely révén eleget tett minden köve-
telménynek és betartott minden törvényt, még a keresztelését is.
(...) Munkálkodásuk során az apostoloknak is ugyanazon alapelv
alapján kellett cselekedniük, mint a szenteknek mind a korábbi,
mind ez utóbbi idŒben – vagyis a hit alapelve alapján.

Joseph Smithnek hit által kellett munkálkodnia. Igaz, hogy igen
sok dologról volt tudása, mint a korábbi idŒk szentjeinek is, ám sok
dologban hitet kellett gyakorolnia. Hitte, hogy az Œsi próféták
jövendöléseit teljesíti be. Tudta, hogy Isten elhívta, ám az Úr király-
ságának megalapítása során folyamatosan hit által kellett
cselekednie. 1830. április 6-án megszervezték az egyházat hat tag-
gal, Josephnek azonban volt hite abban, hogy az ily módon útjára
indított királyság – egy mustármaghoz hasonlóan – nagy egyházzá
és királysággá lesz a földön, és attól a naptól fogva addig, míg bi-
zonyságát vérével pecsételte meg, egész élete olyan volt, mintha az
üldöztetés és elnyomás mély vizein gázolt volna át, melyet ember-
társai zúdítottak rá. Mindezt ki kellett állnia hittel, Œ pedig igaz,
hı és bátor volt Jézusról való bizonyságában egészen halála
napjáig. (...)

(...) Azon munkánkban, hogy felépítjük Isten egyházát és
királyságát a földön, eddig is hittel kellett munkálkodnunk, és ez
még mindig megkívántatik.15
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Emberek százai munkálkodnak [templomokban]. Kiért? Mind
az élŒkért, mind a halottakért. Miért munkálkodnak a halotta-
kért? Látták-e valaha a halottak feltámadását? Nem, kivéve
látomás vagy kinyilatkoztatás útján. Mégis hisznek benne, és e hit
bizonyítékaként végzik ezt a munkát. Várakozással tekintenek a
feltámadás és az örök ítélet elé, a celesztiális királyság és a nagy
áldások elé, melyet Isten kinyilatkoztatott az emberek fiai szaba-
dulása és felmagasztosulása érdekében. Mindezt hittel teszik, és
e hatalom által értek el mindent, amit elértek. (...) Hit által felé-
pült a [Salt Lake] Tabernákulum, ... templomok épültek, és ... az
emberek összegyıltek a föld nemzeteibŒl.

Elderek ezrei lettek elhívva, nem fŒiskolákról, hanem az élet kü-
lönféle foglalkozásaiból, és lettek kiküldve a világba az evangélium
hirdetésére pénz és fizetség nélkül. (...) Az emberek meghallgatták
Œket, és valamiféle lélek vagy erŒ meggyŒzte Œket arról, hogy a bi-
zonyság, amit ezek az elderek tettek, igaz. (...) Mi lett ennek az
eredménye? Ezrek hittek abban a bizonyságban, és bebizonyítot-
ták, hogy igaz. Ezek az elderek hit által munkálkodtak; hit által
utaztak; hit által dolgoztak. A hit volt az, ami erŒt adott nekik
mindvégig. Erszény és tarisznya nélkül utaztak, és hitük révén a

Woodruff elnök azt mondta, hogy a misszionáriusok „hit által munkálkodtak;
hit által utaztak; hit által dolgoztak. A hit volt az, ami erŒt adott nekik.” 
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menny Istene táplálta és ruházta Œket, és megnyitotta elŒttük az
utat. (...) Sokan hittek ezeknek az egyszerı embereknek a bizony-
ságában. Megbánták bıneiket, megkeresztelkedtek azok
bocsánatára, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében; majd megkap-
ták azt a Szentlelket, ami aztán bizonyságot tett nekik az
evangélium igazságairól.16

A világ bármely és minden korszakában, amikor Isten elhívást
vagy parancsolatot adott egy embernek vagy egy népnek egy
bizonyos munka elvégzésére, akkor Œk eltökéltségük és állhata-
tosságuk révén, valamint a belé vetett hit által képessé váltak
annak teljesítésére.17

Amikor betartjuk szövetségeinket és
engedelmeskedünk a parancsolatoknak,

az Úr megnöveli a bennünk rejlŒ hit erejét

Mindaz a munka, amit elvégeztünk, ... hit által történt, nekünk
pedig utolsó napi szentekként arra kell törekednünk, hogy ápol-
juk ezt az alapelvet és gyarapodjunk benne.18

Kötelességünk folyamatosan gyarapodni a hitben, hogy képe-
sek legyünk az Úr nevét számára elfogadható módon szólítani.19

Úgy tartom, hogy az Úr megkívánja ezt Izráel minden férfijától és
nŒjétŒl, minden utolsó napi szenttŒl, hogy elŒször tegyünk szert a
Szent Lélekre, [majd] pedig teremjük meg annak gyümölcseit a sza-
badításra. Akkor látni fogjátok, amint ez a nép betartja szövetségeit
és engedelmeskedik Isten parancsolatainak. Ez mindannyiunknak
kötelessége. Vallásunk szerint kell élnünk, és követnünk kell annak
parancsait. Amikor ez így lesz, látni fogjátok, hogy ez a nép feléb-
red, és igazlelkı tetteket hoz napvilágra; akkor lesz hitük és lesz
erejük; felkelnek, és Isten ereje és dicsŒsége megnyilvánul azokon
az eszközökön keresztül, akiket az Úr választott ebben a sáfárság-
ban a földön, és akiknek a kezére bízta a szent papságot.20

Nagyon úgy érzem, hogy az Úr kegyes mihozzánk, és hogy
minden földi dolog felett meg kellene becsülnünk az örök élet
szavait, melyek megadattak nekünk! Mindaddig, amíg a Szent
Lélek ural minket, elménk megerŒsödik, és hitünk gyarapodik.
És Isten királyságának felépítésén fogunk munkálkodni.21
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Mindenható Atyánk, gyarapítsd bennünk annak a hitnek az
erejét, melyet megadtál szentjeidnek, és melynek Œk birtokában
vannak! ErŒsíts minket múltbéli dicsŒ szabadításaid emlékével, a
velünk kötött szent szövetségekre való emlékezéssel, hogy ami-
kor a gonosz beárnyékol minket, amikor gondok vesznek körül,
amikor a megaláztatás völgyén kell átkelnünk, ne inogjunk meg,
ne kétkedjünk, hanem szent neved erejével elérhessük velünk
kapcsolatos minden igaz célodat, eleget tehessünk teremtésünk
céljának, és kegyelmed által dicsŒ gyŒzelmet arathassunk min-
den minket érŒ bın felett, megmeneküljünk minden gonosztól,
és a menny királyságának tagjai közé számláltassunk, azok közé,
akik mindörökre a te színed elŒtt élnek!22

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Mi a hit? (Lásd 156–157. oldal; lásd még Zsidók 11:1, ahol a
Joseph Smith Fordítás a valóság szót bizonyosságra cserélte;
Alma 32:21.) Hogyan kapjuk meg „a nem látott dolgokról való
meggyŒzŒdést”? Mit jelent számodra „hittel, nem pedig látás
által jár[ni]”?

• Miként lehet hatással mindennapos életünkre a Jézus
Krisztusba vetett hit? Miként hat az örök életre való remé-
nyünkre a Jézus Krisztusba vetett hit? (Lásd Moróni 7:41–42.)

• Miközben Woodruff elnök e fejezetben lévŒ tanításait tanul-
mányozod, milyen kapcsolatot látsz hitünk és cselekedeteink
között? (Lásd még Jakab 2:17–26.)

• Miként tanúsított hitet Wilford Woodruff, amikor elhívták az
elsŒ teljes idejı missziójára? (Lásd 155–156. oldal.) Milyen él-
ményekben volt részed, melyek során hitet kellett gyakorolnod?

• Mit tanulhatunk a hitrŒl Jézus Krisztus példájából? Joseph
Smith próféta példájából? A mai misszionáriusok és megtértek
példájából? (Lásd 158–160. oldal.)
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• Miként áldott meg téged az Úr, amikor hitet gyakoroltál benne?

• Figyeld meg a 158. oldal elsŒ bekezdésében álló ajándék szót!
Gondolkodj el vagy beszéljétek meg, miért fontos emlékezet-
ben tartani, hogy a hit IstentŒl jövŒ ajándék! Mit kell tennünk
azért, hogy megkapjuk ezt az ajándékot? (Lásd 160–161. oldal.)

Kapcsolódó szentírások: Rómabeliek 10:17; 2 Korinthusbeliek 5:7;
Hélamán 15:7–8; Éther 12:2–27; Moróni 7:20–33
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Házasság és szülŒi lét:
Családunk felkészítése

az örök életre

Az igazlelkı és szeretetteljes szülŒk
vezetésével a családok egyesülve segíthetnek

Isten királyságának felépítésében,
és részesülhetnek a menny minden áldásában.

Wilford Woodruff életébŒl

Wilford Woodruff és Phoebe Whittemore Carter 1837. április
13-án kötött házasságot az Ohio állambeli Kirtlandben. Együtt
töltött életük során sok megpróbáltatáson mentek keresztül, és
ennek köszönhetŒen sokat fejlŒdtek az egymás, a gyermekeik és
az Isten királysága iránti odaadásukban. Az egyik ilyen élményre
1838 telén került sor, körülbelül 5 hónappal Wilford Woodruff
apostoli elhívása elŒtt. Amikor Woodruff testvér egy csoportnyi
szentet vezetett, hogy az egyház további tagjaival egybegyılje-
nek, felesége nagyon beteg lett. KésŒbb így idézte ezt fel:

„November 23-án feleségemet,
Phoebe-t, súlyos fejfájás kezdte gyötörni,
ami aztán agyhártyagyulladásba torkollt.
Ahogy tovább folytattuk utunkat, egyre le-
vertebb lett. Szörnyı megpróbáltatás volt
egy asszonynak olyan göröngyös utakon
utaznia, olyan kínok közt. Ugyanakkor
gyermekünk is nagyon beteg volt.”

A következŒ napokban Woodruff nŒ-
testvér állapota rosszabbra fordult, bár
több alkalommal meg tudtak állni útjuk
során, és meg tudtak pihenni. Woodruff

Phoebe Woodruff
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Woodruff elnök családjának négy nemzedéke. Az óramutató járásával
megegyezŒen, balra fentrŒl: fia, ifjabb Wilford Woodruff; unokája, Wilford S.

Woodruff; dédunokája, Charles W. Woodruff; valamint Wilford Woodruff elnök.
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testvér így emlékezett vissza: „December 3-a igen erŒtlenül találta
feleségemet. A napot ápolásával töltöttem, másnap pedig vissza-
tértem Eatonba [egy közeli kisvárosba], hogy hozzak neki néhány
dolgot. Fokozatosan egyre zuhanni látszott, estére pedig lelke nyil-
vánvalóan elhagyta testét; feleségem halott volt.

A nŒtestvérek odagyıltek a test köré és zokogtak, míg én bánat-
tal telve tekintettem le rá. Isten Lelke és ereje megpihent rajtam,
és betegsége ideje óta elsŒ alkalommal töltötte el a lelkemet, habár
halottként feküdt elŒttem.”

Hitében megerŒsödve Wilford Woodruff papsági áldást adott
feleségének. „Kezemet a fejére helyeztem – mondta –, és Jézus
Krisztus nevében megfeddtem a halál erejét és a pusztítót, meg-
parancsolván neki, hogy távozzon feleségemtŒl, az élet lelkének
pedig azt, hogy szálljon a testébe.

Lelke visszatért a testébe, és attól az órától fogva egészséges
volt; mindannyian elteltünk a vággyal, hogy Isten nevét dicsŒít-
sük, valamint hogy bízzunk benne és tartsuk be a parancsolatait.

Míg ebben az élményben volt részem (ahogy feleségem késŒbb
elmesélte), lelke kiszállt a testébŒl, és látta, amint teste ott fekszik
az ágyon, és a nŒtestvérek sírnak. Rájuk tekintett, aztán rám és a
csecsemŒre, és miközben ezt a képet bámulta, két személy lépett
a szobába. (...) E hírnökök egyike közölte vele, hogy választhat: el-
mehet és békében megpihenhet a lélekvilágban, vagy egy
feltétellel megadathat neki a kiváltság, hogy visszatérjen porhüve-
lyébe, és folytassa munkálkodását a földön. A feltétel ez volt: úgy
érzi-e, hogy férje mellett tud állni, és vele együtt elviselni mindazt
a gondot, megpróbáltatást, szenvedést és csapást az életben, mely-
nek elviselésére Œ [a férje] el lesz hívva az evangéliumért élete
végéig. Amikor férje és gyermeke állapotára tekintett, Phoebe így
szólt: »Igen, meg fogom tenni!«

Abban a pillanatban, hogy meghozta döntését, megpihent
rajtam a hit ereje, és amikor megáldottam Œt, lelke visszatért
porhüvelyébe...

December 6-a reggelén a Szentlélek így szólt hozzám: »Kelj fel
és folytasd az utadat!« És Isten kegyelme által feleségemnek
megadatott, hogy fel tudjon kelni, felöltözzön és kimenjen a
szekérhez; örvendezve mentünk utunkra.”1

1 6 .  F E J E Z E T



166

1 6 .  F E J E Z E T

Ígéretéhez híven Woodruff nŒtestvér férje mellett állt, még
akkor is, amikor apostoli kötelességei azt kívánták tŒle, hogy
hosszú idŒszakokra búcsúzzon el családjától. 1840. május 4-én,
amikor Woodruff elder missziót szolgált Angliában, felesége egy le-
velet küldött neki, melyben ez állt: „Tudom, hogy Isten akarata,
hogy az Ã szŒlŒskertjében munkálkodj, ezért tehát megbékélek
akaratával e dolog kapcsán. Amióta elmentél, nem zúgolódtam
vagy panaszkodtam, ám nagyon várom a napot, amikor ismét ha-
zatérsz családod keblére, miután Isten szeretetében és félelmében
eleget tettél küldetésednek. Mindig velem vagy, amikor a kegyelem
trónusa elé járulok, és amikor védelmet és áldásokat kérek magam
és a gyermekeink számára, ugyanazért esedezem drága társam szá-
mára is, aki oly távolra ment tŒlem, egy idegen nemzetbe, hogy
prédikálja Jézus Krisztus evangéliumának teljességét.”2

Az ilyen elválások során Woodruff elnök szintén hangot adott
családja utáni vágyódásának, azzal az eltökéltséggel együtt, hogy
megteszi az Úr akaratát. 1847. április 3-án felkészült arra, hogy
az elsŒ pionír társasággal a Sóstó-völgybe induljon. Ezt írta nap-
lójába: „Soha nem éreztem még, hogy elmémre nagyobb súly
nehezedne, amiért családomat hátra kell hagynom egy küldetés
miatt, mint most! Imádkozom Istenhez, hogy tartson fenn engem
és családomat, hogy újra találkozhassunk a földön, ahogy azt már
a sok más misszió során tette, melyet a földön, az Úr szŒlŒskert-
jében végeztem.”3 Négy nappal késŒbb családja figyelte, ahogy
elhagyja a szentek települését, a nebraskai Winter Quarters-t. A te-
lepülés közelében álló hegygerincen megállva idŒt fordított arra,
hogy visszatekintsen családjára távcsövén keresztül.4

Wilford Woodruffot igen nagy örömmel töltötte el az a tudat,
hogy családja örök lehet. Ez az igazság adott neki erŒt az élet ne-
hézségeinek elviseléséhez. Azt mondta: „Sokszor gondoltam azt,
hogy ha addig munkálkodom, míg annyi idŒs leszek, mint
Matuzsálem, és ezzel elérhetem, hogy családom velem éljen di-
csŒségben az örök világokban, akkor az megfizet minden
fájdalomért és szenvedésért, amit csak el tudok viselni ezen a vilá-
gon.”5 Az örökkévaló család ígérete hatással volt családtagjai iránti
cselekedeteire is. Lányának, Blanche-nak írott egyik levelében ezt
a megfigyelést tette: „Mindannyian arra számítunk, hogy halálunk



167

1 6 .  F E J E Z E T

után mindörökre együtt élünk majd. Azt hiszem, nekünk, szülŒk-
nek és gyerekeknek meg kell tennünk minden tŒlünk telhetŒt,
hogy boldoggá tegyük egymást, amíg csak élünk, hogy ne legyen
semmi megbánni valónk.”6

Wilford Woodruff tanításai

A házasság és a szülŒi mivolt áldásai sokkal
értékesebbek, mint a világi kincsek

Az Úr feltárta elŒttünk, hogy a házasságot Isten rendelte el az
embernek [lásd T&Sz 49:15]. A házasság intézménye – néhány
közösségben, melyrŒl olvasunk – már-már elveszti az emberek
megbecsülését. Állítólag köztünk is egyre inkább elharapózik ez.
Ennek oka kétségtelenül oda vezethetŒ vissza, hogy egyre na-
gyobb gazdagságban élünk, és a fiatal férfiak idegenkednek
magukra venni a feleséggel és családdal járó terheket. Amint
egyre eltávolodunk a korai idŒk egyszerıségétŒl, természetesen
számíthatunk arra, hogy ez a hajlam növekedni fog, ahogy a fiatal
férfiak esetleg korlátozva lesznek abban, hogy házassági ajánlatot
tegyenek az ifjú hölgyeknek, hacsak nem tudnak biztosítani nekik
egy olyan kényelmes otthont, mint amit szüleik fedele alatt élvez-
hetnek. A lányok részérŒl a neveltetésük során kialakított
mértéktelen vagy fényızŒ szokások szintén hatással lesznek, és
vissza fogják tartani a fiatal férfiakat a házasságtól... Mindkét nem
fiataljainak meg kell tanítani, hogy a házasság boldogságához nem
szükséges gazdagság birtokában lenni.7

Amikor Sion lányait a fiatal férfiak arra kérik, csatlakozzanak
hozzájuk a házasságban, nem azt a kérdést kellene feltenniük:
„Van-e szép téglaháza, szép lovas fogata és csinos hintója?”,
hanem inkább ezt: „Ez a férfi Isten férfiúja-e? Vele van-e Isten
Lelke? Utolsó napi szent-e? Imádkozik-e? Megpihen-e rajta a
Lélek, hogy alkalmassá tegye a királyság felépítésére?” Ha ezek
megvannak benne, sose bánjátok a hintót és a téglaházat, hanem
mondjatok igent, és keljetek egybe Isten törvénye szerint!8

Kötelessége e fiatal férfiaknak Sionban, hogy Sion lányait fele-
ségül vegyék, és porhüvelyt [fizikai testet] alkossanak az
emberek lelke számára, akik Mennyei Atyánk gyermekei.
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Porhüvelyre várnak; el lettek rendelve, hogy ide jöjjenek, és in-
kább Sion földjén kell megszületniük, semmint Babilonban!9

Ezt a felhívást intézem a szülŒkhöz szerte Sionban: tegyetek
meg minden tŒletek telhetŒt azért, hogy fiaitokat és lányaitokat
rábírjátok arra, hogy az igazlelkıség és igazság ösvényein járja-
nak, valamint hogy kihasználják az elŒttük álló lehetŒségeket! Ne
engedjétek, hogy szívetek teljesen a világ hívságain és ügyein
csüngjön, hanem tanuljátok meg megbecsülni a tényt, hogy a
hithı gyermekek a legkivételesebb, legnagyszerıbb áldások közé
számláltatnak!10

Az áldást, melyet Isten kinyilatkoztatott nekünk a házasság
pátriárkai rendjében – az idŒre és örökkévalóságra való összepe-
csételést –, nem tartjuk olyan nagy becsben, mint kellene!11

Becsben kell tartanunk családunkat és az egymással való kap-
csolatainkat, emlékezetben tartva azt, hogy ha hithıek vagyunk,
dicsŒséget, halhatatlanságot és örök életet fogunk örökölni,
mely a legnagyobb áldás, amit Isten megad az embernek [lásd
T&Sz 14:7].12

A szülŒk tanításain és példáján keresztül a
gyermekek felkészülhetnek arra, hogy szolgáljanak

az egyházban, és hıek maradjanak a hithez

Soha nem volt bennem a legcsekélyebb kétely sem e munka
igazságával és végsŒ diadalával kapcsolatban. Ma sincs. Semmi
kétségem afelŒl, hogy Sion mindazzá válik majd, aminek a pró-
féták látták, a maga dicsŒségében, hatalmában, uralmában és
erejében, amint Isten hatalma megnyugszik rajta.

Mindezen dolgok tekintetében a kérdés, amely elmémben tá-
madt, és amely igen sok gondolkodásra késztetett, a következŒ: ki
fogja felvenni e királyságot, és diadalra vinni? Kire tekint majd az
Úr, hogy felvegye e királyságot végsŒ diadalában, és felkészítse a
maga tökéletességében és dicsŒségében az Ember Fiának eljöve-
telére? Fiainkra és lányainkra. (...) Az Œ vállukon kell nyugodnia
ennek a királyságnak, amikor atyáik és véneik áthaladnak a fátyol
túlsó oldalára. Ez éppoly világos számomra, mint az ég boltozatán
ragyogó nap fénye. És amikor ezen tınŒdöm, felteszem magam-
nak a kérdést: milyen állapotban vannak fiatal férfiaink és nŒink?
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Vajon szülŒkként megtesszük-e irántuk való kötelességünket?
Megpróbálják-e alkalmassá tenni és felkészíteni magukat az elŒt-
tük álló hatalmas küldetésre és munkára?13

Egyikünk sem tudja, milyen irányban fognak gyermekeink ha-
ladni. Jó példát mutatunk és igyekszünk igaz alapelveket tanítani
nekik, ám amikor elérik a felelŒsségre vonhatóság korát, akkor
megvan az önrendelkezésük, és saját maguk fognak cselekedni.14

Abban a buzgalmunkban, hogy az evangéliumot minden nem-
zetnek prédikáljuk, ne feledkezzünk meg a rajtunk nyugvó
kötelességekrŒl saját gyermekeink megfelelŒ felnevelése kapcsán,
még fiatal korukban beléjük csepegtetve az igazság és erény sze-
retetét, a szent dolgok tiszteletét, és lehetŒvé téve számukra, hogy
tudást szerezzenek az evangélium alapelveirŒl!15

Neveljük gyermekeinket az Úr tanítása és intése szerint! [Lásd
Efézusbeliek 6:4.] Állítsunk jó példát elébük, és tanítsunk nekik
helyes alapelveket, amíg még fiatalok! Mennyei Atyánk adta Œket
nekünk; Œk a mi királyságunk, Œk felmagasztosulásunk és
dicsŒségünk alapjai; nevezetes szálfák Œk [lásd T&Sz 124:61], és
törekednünk kell az Úr elŒtt felnevelni Œket, megtanítva Œket
imádkozni és hinni az Úrban, amennyire csak képesek vagyunk,

„Neveljük gyermekeinket az Úr tanítása és intése szerint!”



170

1 6 .  F E J E Z E T

hogy amikor mi magunk eltávozunk, és Œk lépnek nyomdoka-
inkba a lét e szintjén, magukra vehessék a nagyszerı utolsó napi
munkát, és Isten királyságát a földön!16

Azoknak, akik az úgynevezett civilizált szabályok szerint élnek,
megtanítják az erkölcsi törvényt – a tízparancsolatot –, vagyis
megtanulják, hogy ne hazudjanak, ne káromkodjanak, ne lopja-
nak, vagyis ne tegyenek olyasmit, ami istentelen, szentségtelen
és hamislelkı a társadalomban. Amikor a szülŒk már kora ifjúsá-
gukban megtanítják gyermekeiknek ezeket az alapelveket,
hatással vannak az elméjükre, és mihelyt a gyerekek elérik a fe-
lelŒsségre vonhatóság korát, a korai benyomások hatással
lesznek tetteikre, egész életük hátralévŒ idejére. Az ily módon
befolyásolt és nevelt gyermekeket azután mindig megdöbbenti,
amikor azt hallják, hogy társaik káromkodnak, Isten nevét hiába
veszik a szájukra, és ha valaha is megtanulnak hasonlóképp ká-
romkodni, elŒször igen nagy erŒfeszítést kell tenniük a korai
benyomások leküzdése érdekében.17

Nagyszerı áldás a gyermekeknek, ha olyan szüleik vannak, akik
imádkoznak, akik helyes alapelveket tanítanak gyermekeiknek, és
akik jó példát mutatnak nekik. A szülŒk nem róhatják meg jogo-
san gyermekeiket olyasvalamiért, amit maguk is megtesznek.18

Ha jó példát állítunk gyermekeink elé, és megpróbáljuk taníta-
ni Œket gyermekkoruktól felnŒtté válásukig, ha megtanítjuk Œket
imádkozni és tisztelni a Mindenhatót, ha megtanítjuk nekik azokat
az alapelveket, melyek fenntartják majd Œket minden megpróbál-
tatás közepette, hogy az Úr Lelke megpihenhessen rajtuk, ... akkor
nem lesz könnyı félrevezetni Œket. A jó benyomások elkísérik Œket
egész életükön át, és bármilyen alapelveket tárnak is eléjük, ezek
a jó benyomások soha nem fogják elhagyni Œket.19

A bölcs szülŒk nem engedik, hogy a külsŒ gondok
elsŒbbséget élvezzenek családjukkal szemben

Már régóta úgy vélem, hogy az ördög hatalmas erŒvel munkál-
kodik azon, hogy éket verjen a szülŒk és a gyermekek közé,
megpróbálva sugalmazni és becsepegtetni a szentek fiainak és lá-
nyainak elméjébe azokat a romboló nézeteket, melyek meggátolják
Œket abban, hogy atyáik és anyáik lábnyomában járjanak. (...)
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(...) Milyen fontos is, hogy bölcs édesapák és édesanyák
legyünk, és bölcsen cselekedve csepegtessük ifjú elméjükbe
mindazokat az alapelveket, melyek a helyesre, az igazlelkıség
és igazság alapelveinek életükben való gyakorlására vezérlik
Œket! (...)

(...) Nagyszerı dolog tudni azt, hogyan cselekedjünk, hogy ki-
érdemeljük családunk jóérzését és szeretetét, ami azon az
ösvényen vezeti majd Œket, mely által megváltást kaphatnak!
Olyan tudomány és munka ez, melyet a szülŒk nem dobhatnak
félre! (...) Sokszor oly sürgŒsnek tartunk egy üzleti ügyet, hogy
az mindezeket kiızi az elménkbŒl, de ennek nem lenne szabad
így lennie! Akinek nyitott az elméje, és aki várakozással tekint az
elŒtte álló munkára, látni és érezni fogja, hogy igen nagy az a
felelŒsség, ami rajta nyugszik a saját családjával, különösen pedig
gyermekei nevelésével kapcsolatosan!

Meg akarjuk szabadítani a gyermekeinket, és szeretnénk, ha
részesülnének minden áldásban, amely körülöleli azokat, akik
megszentelŒdtek, és befogadnák szüleik áldásait, akik hıek ma-
radtak az evangélium teljességéhez.20

Tekintsünk mindannyian otthonunkra, és mindannyian pró-
báljuk meg irányítani saját családunkat, és rendbe szedni saját
házunkat!21

Mindegyik apa kedvesen és
igazlelkıen elnököljön családjában!

Amikor kisfiú voltam, és iskolába jártam, a tanító egy köteg, kö-
rülbelül két-két és fél méteres bottal jött be a tanításra, és az egyik
elsŒ dolog, amire számíthattunk, egy kiadós ütlegelés volt.
Mindenért, ami nem tetszett neki, szörnyen elnáspángolt minket.
Az ütlegelés, amit akkor kaptam, mit sem használt nekem. (...)
A kedvesség, gyengédség és irgalom minden tekintetben jobb.
Szeretném elültetni ezt az alapelvet fiatal férfiaink elméjében, hogy
ez vezérelje életük minden cselekedetét. A zsarnokság soha nem
helyes, akár királyok, akár elnökök, akár Isten szolgái gyakorolják
is. A kedves szavak sokkal jobbak, mint a durvák. Ha – amikor
nehézségeink adódnak egymással – kedvesek és szeretetteljesek
lennénk egymás iránt, igen sok gondtól megkímélnénk magunkat.
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(...) Ha beléptek egy otthonba, ahol a férfi kedvesen bánik
feleségével és gyermekeivel, azt fogjátok látni, hogy Œk is
ugyanígy bánnak vele. Panaszok érnek el hozzám arról, hogy
a férfiak miként bánnak feleségükkel. Nem gondoskodnak
róluk. Nem bánnak velük kedvesen. Ez nagy fájdalommal
tölt el. Ennek nem lenne szabad így lennie! (...) Legyünk
kedvesek egymással, cselekedjünk jót egymással, és munkál-
kodjunk egymás jólétének, érdekének és boldogságának
elŒidézésén, különösen pedig saját otthonunkban!

A férfi áll a család élén. Ã háznépének pátriárkája. (...) Nincs
gyönyörıbb látvány az egész földkerekségen, mint látni, ahogy
egy férfi családja élén áll, igaz alapelveket tanítva és helyes taná-
csot adva nekik! Ezek a gyermekek tisztelik atyjukat, és vigaszt és
örömöt találnak abban, hogy igazlelkı ember az édesapjuk.22

Az anya tanításai és példája hatással lehet családjára
mind az idŒn, mind az örökkévalóságon át

Rendszerint úgy tekintünk az anyára, mint aki a gyermek jelle-
mét formálja. Én úgy tartom, hogy az édesanyának nagyobb hatása
van utódaira, mint bárki másnak lehet. Néha felmerül a kérdés:
„Mikor kezdŒdik ez az oktatás?” Prófétáink azt mondták: „Amikor
az IstentŒl jövŒ lélek élet beköltözik a porhüvelybe.” Az, hogy az
anya milyen állapotban van akkor, hatással lesz méhe gyümölcsé-
re; a gyermek születésétŒl kezdve egész életén át nagymértékben
az anya tanításai és példája uralják és irányítják azt a gyermeket, és
édesanyja hatását érzi mind az idŒn, mind az örökkévalóságon át.23

Édesanyák, nagymértékben a ti vállatokon nyugszik annak
felelŒssége, hogy helyesen kialakuljon a felnövekvŒ nemzedék
mentális és erkölcsi ereje, legyenek most akár kisded-, gyermek-,
vagy már érettebb korban. (...) Egyetlen édesanya sem lehet
Izráelben, aki hagy úgy eltelni egy napot, hogy ne tanítaná gyer-
mekeit imádkozni! Magatoknak is imádkoznotok kell, és meg
kell tanítanotok gyermekeiteket is ugyanerre; ily módon kell fel-
nevelnetek Œket, hogy amikor ti eltávoztok, és Œk állnak a
helyetekre Isten nagy munkájának továbbvitelében, akkor olyan
alapelvek éljenek az elméjükben, melyek fenntartják Œket majd
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az idŒben és az örökkévalóságon át. Gyakorta mondom, hogy az
édesanya az, aki formálja a gyermek elméjét. (...)

(...) Mutassatok egy édesanyát, aki imádkozik, aki az ima
segítségével átvészelte az élet megpróbáltatásait, aki a megpró-
báltatások és nehézségek közepette bízott Izráel Urában és
Istenében – és akkor gyermekei ugyanezen az ösvényen fognak
járni! Ezek a dolgok nem fogják cserbenhagyni Œket, amikor
rájuk kerül a sor, hogy Isten királyságában munkálkodjanak.24

NŒtestvéreinknek ... vannak bizonyos kötelességeik a férjük
irányába. Figyelembe kell venniük helyzetét és körülményeit.
(...) Minden feleség legyen kedves a férjéhez! Nyújtson vigaszt
neki, és tegyen meg érte mindent, amit csak tud, az élet minden
körülménye közepette! Amikor az egész család együtt van,
mennyei lelkületet élveznek itt, a földön. Ennek így is kell len-
nie, hiszen amikor egy férfi ebben az egyházban feleséget vesz
magához, arra számít, hogy vele lehet majd az egész idŒn és
örökkévalóságon keresztül. Arra számít, hogy az elsŒ feltámadás
hajnalán vele lesz felesége és gyermekei a családi kötelékben, és
mindörökkön-örökké abban az állapotban is maradnak. Mily
dicsŒséges gondolat is ez!25

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Mi kelt benned mély benyomást Wilford Woodruff és felesége,
Phoebe Woodruff kapcsolatában? (Lásd 163–166. oldal.)

• Tekintsd át Woodruff elnöknek a lányához, Blanche-hoz inté-
zett tanácsát (166–167. oldal)! Gondolkodj el vagy beszéljétek
meg, milyen konkrét dolgokat tudsz tenni azért, hogy segíts
családtagjaidnak boldognak lenni!

• Mi van nagy hatással rád, amikor Woodruff elnöknek a fiatalok-
hoz szóló tanácsát olvasod a házassággal és szülŒi mivolttal
kapcsolatban? (Lásd 167–168. oldal.) Miként alkalmazható ez a
tanács minden egyháztag életében?
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• Olvasd el a tanítások elsŒ részében álló utolsó három bekezdést
(168. oldal)! Mi módon vonhatnak el minket „a világ hívságai és
ügyei” a családi örömöktŒl? Hogyan tudunk szembeszállni ezek-
kel a hatásokkal? Miként mutathatjuk ki családtagjainknak, hogy
nagyra becsüljük a velük való kapcsolatunkat?

• Olvasd el a 169. oldalon álló utolsó bekezdést! Szerinted mit
jelent „gyermekeinket az Úr tanítása és intése szerint” nevelni?
Te mit tettél ennek érdekében?

• Tekintsd át a 168. oldalon álló utolsó, és a 169. oldalon
található elsŒ bekezdést! Hogyan segíthetnek a szülŒk gyer-
mekeiknek, hogy vágyjanak az egyházi szolgálatra?

• Miközben Woodruff elnök tanácsait olvasod a gyermekek taní-
tásával kapcsolatban, milyen konkrét alapelveket látsz? (Lásd
168–170. oldal.)

• Tekintsd át a 170. oldalon kezdŒdŒ részt! Mit tehetnek a szülŒk
azért, hogy a családi kapcsolatokat elsŒdleges fontosságúvá
tegyék?

• Milyen alapelveket tanulhatnak a szülŒk az ifjú Wilford
Woodruff iskolai tanítójával kapcsolatos élményeibŒl? (Lásd
171. oldal.)

• Mit mondott Woodruff elnök a férjek és apák befolyásáról?
(Lásd 171–172. oldal.) Mit mondott a feleségek és anyák
befolyásáról? (Lásd 172–173. oldal.) Miként segíthetik egymást
a férjek és feleségek a feladataikban?

• Az e fejezetben álló tanítások miként vonatkoznak a
nagyszülŒkre? Milyen tapasztalatok mutatják, hogy a nagy-
szülŒk igazlelkı hatással lehetnek unokáikra?

• Milyen példákat láttál arra, hogy a szülŒk és nagyszülŒk eleget
tesznek családjuk iránti kötelességeiknek?

Kapcsolódó szentírások: Enosz 1:1; Móziás 4:14–15; Alma
56:45–48; T&Sz 68:25–31; 93:38–40
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„Azt akarjuk, hogy ... az utolsó napi szentek kövessék
nyomon leszármazási rendjüket, amilyen messze csak tudják,

és legyenek hozzápecsételve atyáikhoz és anyáikhoz.” 
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Templomi munka:
Szívünket családunk

és az Úr felé fordítsuk

Amikor arra érdemesen belépünk az Úr házába,
olyan szertartásokban részesülünk, melyek segítenek

felkészíteni minket, Œseinket és utódainkat,
hogy mindörökre Isten színe elŒtt éljünk.

Wilford Woodruff életébŒl

Amikor 1836. március 27-én felszentelték a Kirtland templo-
mot, Wilford Woodruff épp teljes idejı misszióban volt az
Egyesült Államok déli részén. Három héttel késŒbb hallott a fel-
szentelés eseményeirŒl, és azt írta naplójába, hogy a hír
„a legnagyobb mértékben dicsŒséges”1. Miután teljesítette külde-
tését, visszatért Kirtlandbe, ahova „gyalog [érkezett] egy hatalmas
hóvihar közepette”. Ezt jegyezte fel: „Az Úr templomának látvá-
nya a szemünk elé tárult, mielŒtt elértünk volna a faluba, és
hatalmas örömet éreztem e látvány láttán, mivel ez volt az elsŒ
alkalom, hogy szemem valaha is megpillantotta az Úr házát, mely
parancsolat és kinyilatkoztatás eredményeként épült.”2

Wilford Woodruff szeretete a templomi munka iránt soha nem
halványult el. Részt vett a munka minden szakaszában – az építés-
tŒl a felszentelésig, és a családtörténeti munkától a halottakért
végzett szertartásokig. Örömét lelte azokban a templomi szertartá-
sokban is, melyekben Œ és családtagjai saját magukért részesültek.

Woodruff elnök gyakorta beszélt arról az alkalomról, amikor ré-
szesült a felruházásban. Amikor Joseph Smith próféta érezte, hogy
földi szolgálata hamarosan a végéhez ér, levezette a felruházás szer-
tartását a Tizenkét Apostol Kvóruma számára Nauvooban, még
mielŒtt a templom építése befejezŒdött volna. Woodruff elnök
tanúságát tette: „Joseph Smith elŒször is feltárta elŒttem azokat a
szertartásokat, melyeket átadunk az utolsó napi szenteknek saját
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felruházásuk során. Én Joseph Smith irányítása alatt részesültem a
saját felruházásomban.”3

A Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként, késŒbb pedig az
egyház elnökeként, Wilford Woodruff részt vállalt a templomok
építésére tett folyamatos erŒfeszítésekben. Segédkezett az Illinois
állambeli Nauvooban épülŒ templom munkálataiban, valamint
négy utahi város templomainál: Loganben, St. George-ban,
Mantiban és Salt Lake Cityben. Ã mondta a Mantiban és Salt Lake
Cityben álló templomok felszentelési imáját.

A Salt Lake templom – amit a szentek 40 évnyi odaadó munká-
ja után fejeztek be – különös jelentŒséggel bírt Woodruff elnök
számára. ElŒször egy részletes látomásban látta a templomot,
mielŒtt a szentek elértek a Sóstó-völgybe.4 Négy nappal a völgybe
érkezés után Œ is ott volt, amikor Brigham Young elnök sugalma-
zás által kiválasztotta a templomtelek helyét.5 Évekkel a templom
befejezése elŒtt álmot látott, melyben megkapta a templom kul-
csát, és azt az utasítást kapta Young elnöktŒl, hogy „engedjen
mindenkit a templomba, akik a szabadításra törekszenek”.6

Fáradhatatlanul támogatta a templom befejezését, még a megpró-
báltatások és üldöztetések idején is. És amikor az építkezést 1893
áprilisában végre befejezték, követte Young elnök álmában adott
utasítását – három hetes felszentelési üléssorozatot szervezett,
hogy minden szentnek lehetŒsége legyen a részvételre.

A Salt Lake templom felszentelését követŒen Woodruff elnök ki-
hangsúlyozta, milyen fontosak a családok a templomi munkában.
Ezt mondta: „Azt akarjuk, hogy ettŒl a naptól kezdve az utolsó napi
szentek kövessék nyomon leszármazási rendjüket, amilyen messze
csak tudják, és legyenek hozzápecsételve atyáikhoz és anyáikhoz. A
gyermekek legyenek szüleikhez pecsételve, és ez a lánc érjen addig,
ameddig csak el lehet jutni!”7 (Az e tanítás mögötti történelmi
háttér megismeréséhez lásd e könyv bevezetésének xxxiii–xxxv.
oldalát.)

1894-ben Woodruff elnök felügyelte a Utahi Genealógiai
Társaság megalapítását, ami elvezetett az egyház jelenlegi
világméretı erŒfeszítéséhez, mely során segítséget nyújtanak az
embereknek Œseik felkutatásában. Száz évvel késŒbb Russell M.
Nelson elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, a következŒ
megfigyelést tette: „Annak a történelmi évnek az eseményei
egyetlen munkaként alapozták meg a családtörténeti kutatást és
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a templomi szolgálatot az egyházban.”8 Ezek az események részét
képezték azon jövendölés folyamatos valóra válásának, miszerint
„a gyermekek szíve atyáikhoz fordul” (T&Sz 2:2; lásd még
Malakiás 4:5–6).

Mivel Woodruff elnök sok jelentŒs tanítást adott a templomi
munkára vonatkozóan, e könyv két fejezetet tartalmaz ebben a té-
mában, melyek közül ez az elsŒ. Ez a fejezet a templomlátogatás
áldásaira és a család örökkévaló természetére összpontosít, míg a
18. fejezet inkább a halottakért végzett munkával foglalkozik.

Wilford Woodruff tanításai

Mennyei örömmel veszünk részt a templomi
munkában, tudva azt, hogy az segít felkészíteni minket,

utódainkat és Œseinket, hogy Isten színe elŒtt éljünk

Nincs más munka, mely iránt az utolsó napi szentek mélyebb ér-
deklŒdést mutatnának, mint a templomok építése és befejezése.9

Amikor eltınŒdöm azon a hatalmon, mellyel templomokat eme-
lünk a Magasságos Isten nevének, ... és azon a kiváltságon, hogy
beléphetünk azokba a templomokba, elvégezve a saját szabadítá-
sunkhoz és a halottaink megváltásához szükséges munkát egyaránt,
igen örvendezek, és úgy érzem, nagyon áldottak vagyunk.10

ElŒttetek van e templomok története. Tudjátok, hogy a prófétá-
kat [Joseph Smitht és fivérét, Hyrumot] megölték, és az Úr
megkívánta a szentektŒl a [Nauvoo] templom felépítését, mielŒtt
még kiızettek a vadonba. Adatott egy bizonyos kinyilatkoztatás,
mely nagymértékben inspirálta Isten egyházának eldereit e munka
elvégzésére [lásd T&Sz 124:25–41]. Minden tŒlük telhetŒ erŒvel
munkálkodtak, és el is végezték a munkát. Elmentek abba a temp-
lomba, ahol megkapták a szertartásokat és felruházásokat, mielŒtt
útnak indultak a vadonban. Ezek a templomok azért épültek ...,
hogy az utolsó napi szentek hite és munkája emlékmıveként
álljanak Isten, angyalok és emberek elŒtt.11

Nyilvánvaló, hogy az utolsó napi szentek nagyra becsülik az e
templomi munka révén elnyerhetŒ áldásokat. (...) Szívünket bol-
dogság tölti el, és nem tudjuk visszatartani magunkat attól, hogy
dicsérjük Istenünket és az Ã jóságát, amiért lehetŒvé tette mindezt
a számunkra, mindazon ellenkezés és sok nehézség ellenére,
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amivel meg kellett küzdenünk, hogy felállítsuk ezeket az építmé-
nyeket és felszenteljük azokat, annak a mintának az alapján, melyet
Ã adott ezek szent használatára.

Egyetlen helyes érzületı utolsó napi szent sem gondolhat e té-
mára anélkül, hogy mennyei örömtŒl ne borzongana mindazért,
amit Isten érettünk tett e nemzedékben, megadva nekünk minden
eszközt, amivel felkészít minket, utódainkat és Œseinket arra az
örök világra, mely e jelenlegi élet után következik. Az utolsó napi
szentek igazán nagyon kegyelt nép, és minden szívbŒl és földünk
minden otthonából dicséret szálljon Istenhez az irántunk tanúsí-
tott hatalmas irgalomért és jóságért! A legbecsesebb ígéreteket
tette nekünk, amiket e pillanatig valóra is váltott. A valaha is élt leg-
hálátlanabb, legérdemtelenebb nép lennénk, ha jósága ily
csodálatos megnyilvánulásait elnyerve lankadna szorgalmunk,
vagy kudarcot vallanánk az iránta és az Œ nagyszerı ügye iránti
engedelmességünkben és odaadásunkban.12

Szeretnénk folytatni a munkát e templomokban. Szeretnénk,
hogy az utolsó napi szentek birtokba vegyék azokat. Szeretnénk,
ha fivéreink és nŒtestvéreink továbbra is eljárnának oda, hogy
megváltsák a halottakat és megáldják az élŒket.13

A Salt Lake templom felszentelési imájából: Ó, Urunk, fokozott
és leírhatatlan érzésekkel tekintünk e szent ház befejeztére. Kérjük,
fogadd el ezt a negyedik templomot, melynek felállításában meg-
segítetted szövetséges gyermekeidet e hegyek között! A letınt
korokban Szent Lelkeddel sugalmaztad szolgáidat, a prófétákat,
hogy egy olyan idŒrŒl szóljanak az utolsó napokban, amikor az Úr
házának hegye ott fog állni a hegyek fölött, és magasabb lészen a
halmoknál [lásd Ésaiás 2:2; Mikeás 4:2]. Köszönetet mondunk
Néked a dicsŒséges lehetŒségért, hogy hozzájárulhattunk Œsi lát-
nokaid e látomásainak beteljesüléséhez, és hogy Te kegyesen
megengedted, hogy részt vegyünk a nagyszerı munkában.14

A családtörténeti munka és a templomi szertartások
révén családunkhoz lehetünk pecsételve, összekötŒ

láncszemet alkotva a nemzedékek között

Jézus Krisztus evangéliuma alapelveinek erejük és érvényük van
a halál után is; együvé fogják hozni a férfiakat feleségükkel és
gyermekeikkel a családi szervezetben, egyesítve Œket a vég nélküli
világokban. (...) Az utolsó napi szenteknek ki lettek nyilatkoztatva
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Ilyen ajánlásokat osztottak ki azoknak az egyháztagoknak, akik érdemesek
voltak arra, hogy részt vegyenek a Salt Lake templom felszentelési ülésein.

a pecsételŒ szertartások, és ezek érvényben lesznek a halál után is;
és ahogy már mondtam, újra fogják egyesíteni a férfiakat és a
nŒket a családi szervezetben mindörökre. Ebben rejlik az, hogy
miért képezik részét vallásunknak ezek az alapelvek, melyek által
férjek és feleségek, szülŒk és gyermekek újra fognak egyesülni,
míg a láncszemek újra össze nem kapcsolódnak Ádám atyáig. E pe-
csételŒ szertartás nélkül nem nyerhetnénk el a celesztiális
dicsŒség teljességét.15

Testvérek, az adja az egész dolog szépségét, hogy amikor átlé-
pünk a fátyol túloldalára, velünk lesz családunk – édesapánk,
édesanyánk, fivéreink és nŒtestvéreink, feleségünk és gyermeke-
ink – a feltámadás hajnalán, a celesztiális világ családi
szervezetében, hogy örökkön-örökké így éljünk! Ez megér minden
áldozatot, amit ti és én meghozhatunk abban a néhány évben,
amit itt a testben töltünk.16

Minden ember [köttessen] a saját atyjához, és akkor pontosan
azt fogjuk tenni, amit Isten mondott, amikor kijelentette, hogy
elküldi Illés prófétát az utolsó napokban [lásd Malakiás 4:5–6].
Illés próféta megjelent Joseph Smithnek, és elmondta neki, hogy
elérkezett a nap, amikor ennek az alapelvnek valóra kell válnia
[lásd T&Sz 110:13–16]. Joseph Smith nem érte meg, hogy további
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felvilágosítást adjon e dolgokkal kapcsolatban. Lelke szoros kap-
csolatban állt ezzel a munkával mielŒtt mártírhalált halt Isten
igéjéért és Jézus Krisztusról való bizonyságáért. Elmondta nekünk,
hogy nemzedékrŒl nemzedékre lennie kell egy erŒs kapocsnak
minden sáfárság és Isten munkája között [lásd T&Sz 128:18]. Ez
többet foglalkoztatta elméjét, mint a neki adott legtöbb egyéb téma.

Imáimban az Úr kinyilatkoztatta nekem, hogy kötelességem fel-
hívni egész Izráelt ennek az alapelvnek a véghezvitelére, e
kinyilatkoztatás beteljesítéseként tehát e nép elé tárom. (...) Azt
akarjuk, hogy ettŒl a naptól kezdve az utolsó napi szentek kövessék
nyomon leszármazási rendjüket, amilyen messze csak tudják, és le-
gyenek hozzápecsételve atyáikhoz és anyáikhoz. A gyermekek
legyenek szüleikhez pecsételve, és ez a lánc érjen addig, ameddig
csak el lehet jutni!17

A Salt Lake templom felszentelési imájából: Mennyei Atyánk,
Néked ajánljuk az oltárokat, melyek azért készültek, hogy szolgáid
és szolgálóleányaid elnyerjék pecsételési áldásaikat. Néked szen-
teljük azokat az Úr Jézus Krisztus nevében, a Te legszentebb
nevednek, és arra kérünk, szenteld meg ezeket az oltárokat, hogy
mindazok, akik elébük járulnak, érezzék, hogy megpihen rajtuk a
Szentlélek ereje, és felismerjék, milyen szentek a szövetségek, me-
lyeket magukra vesznek. Imádkozunk azért, hogy szövetségeinket
és szerzŒdéseinket, melyeket Veled és egymással kötünk, a Te
Szent Lelked irányítsa, azokat mi tartsuk szentnek és tartsuk be, Te
pedig fogadd el Œket, és add, hogy az igazak feltámadásának
hajnalán az összes ígért áldás valóra válhasson minden szent
életében, aki ezekhez az oltárokhoz járul! (...)

Ó Te, atyáink Istene, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, akiknek az
Istenének szereted, ha neveznek, köszönetet mondunk Néked a tú-
láradó hála teljes buzgalmával, amiért kinyilatkoztattad az erŒket,
melyek által a gyermekek szíve az atyákhoz fordul, az atyák szíve
pedig a gyermekekhez, hogy az emberek fiai minden nemzedékben
részesei lehessenek a menny királysága dicsŒségeinek és örömei-
nek. Imádkozunk Hozzád, hogy erŒsítsd meg rajtunk Illés
szellemét, hogy így megválthassuk halottainkat, és összeköthessük
magunkat atyáinkkal, akik már átléptek a fátyol túloldalára, továb-
bá hogy megpecsételhessük halottainkat, hogy elŒlépjenek az elsŒ
feltámadáskor, hogy mindazok, akik a földön élnek, hozzá legyenek
kötve azokhoz, akik a mennyekben lakoznak. Köszönetet mon-
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dunk Néked az Œ nevükben, akik már bevégezték munkájukat a ha-
landóságban, és a saját nevünkben is, amiért megnyíltak a börtön
kapui, majd pedig szabadulás hirdettetett a raboknak, és a megkö-
tözöttekrŒl leoldoztattak a kötelek. Dicsérünk Téged, amiért
atyáink, az utolsótól az elsŒig, mostantól egészen vissza a kezdete-
kig, a szent papságod által kovácsolt felbonthatatlan láncban
egyesülhetnek velünk, és elŒtted állhatunk egyetlen nagy család-
ként, egyesülve Benned és összekötve a Te hatalmad által, továbbá
Fiad engesztelŒ vérének ereje által megmenekülhetünk minden
gonosztól, megváltást kaphatunk, és megszenteltethetünk,
felmagasztosulhatunk és megdicsŒülhetünk.18

Lelkileg fel kell készülnünk a templomi
szolgálat áldásainak elnyerésére

MielŒtt elmentek a templomba, ... vonuljatok félre titkos imá-
ban! Ajánljátok fel imáitokat az Úrnak, és imádkozzatok azért, hogy
bıneitek ne csak megbocsáttassanak, hanem hogy mindnyájatok-
kal veletek is lehessen Isten Lelke és az Úr Jézus Krisztus
bizonysága, valamint hogy Isten Lelke azokkal lehessen, akik
összegyılnek a templomban! (...)

Azt kívánom, hogy a szentek tegyék meg ezt, mivel az a vágyam,
hogy azok, akik a templomba mennek, tiszta szívvel lépjenek be
oda, hogy Isten Lelke velük lehessen, ott jól érezzék magukat, és
mindannyian érezhessék annak az erŒnek a befolyását.19

Az egyház egyetlen tagja sem lehet tudatlan az evangélium alap-
elveit illetŒen, akit érdemesnek ítélnek arra, hogy belépjen abba a
szentséges házba! Nem túlzó a feltételezés, miszerint mindenki
tudja, mi a kötelessége Isten és embertársai iránt. Senki sem olyan
feledékeny, hogy szem elŒl tévesztené az intést, miszerint telve kell
lennünk szeretettel és jószívıséggel testvéreink iránt. EbbŒl adó-
dóan senki sem kételkedhet egy pillanatig sem, mily végtelenül is
fontos, hogy a gyülekezet minden egyes tagja békességben legyen
minden fivérével vagy nŒvérével, valamint Istennel. Máskülönben
hogyan is remélhetnénk elnyerni az általa ígért áldásokat, ha nem
teszünk eleget azoknak a követelményeknek, melyek jutalmát az
ígért áldások jelentik!

Elvárhatják-e azok a férfiak és nŒk, akik megszegik Isten
törvényét, vagy akik elmulasztanak engedelmességet tanúsítani
parancsolatai iránt, hogy pusztán ha belépnek az Ã szent
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házába, ... az érdemessé tegye Œket áldásainak elnyerésére, és el
is nyerjék azokat?

Azt gondolják tán, hogy a bınbánat és a bıntŒl való elfordu-
lás oly könnyedén mellŒzhetŒ?

Mindezzel akár csak gondolatban is igazságtalansággal és rész-
rehajlással merészelik vádolni Atyánkat, és gondatlanságot
tulajdonítanak neki saját szavai beteljesítésében?

Bizonyos, hogy senki sem lehet bınös ilyesmiben, aki az Ã
népéhez tartozónak vallja magát!

Akkor hát azok, akik érdemtelenek, hagyjanak fel azzal, hogy ál-
dást várnak templomlátogatásukból, míg a meg nem bánt bın még
mindig bızét árasztja körülöttük, és míg keserıség vagy meg nem
bocsátó hıvösség lakozik szívükben testvéreik iránt!

Ez utóbbi témáról úgy érezzük, sokat tudnánk mondani.
Miközben oly nagyon törekszünk összhangba kerülni a törvény lát-
szólag súlyosabb kérdéseivel, lehetséges, hogy alábecsüljük, milyen
fontos is a szeretet, kedvesség és jószívıség e szellemisége...

(...) MielŒtt belépünk a templomba, hogy az Úr elé járuljunk ...,
meg kell válnunk minden egymás iránti nyers és barátságtalan ér-
zésünktŒl. Úgy tegyük ezt, hogy ne csupán apró vitáink szınjenek
meg, hanem azoknak az oka is, és eloszoljon minden nézet, mely
elŒidézte és fenntartotta azokat! Valljuk meg bıneinket egymásnak,
és kérjük egymás bocsánatát! Könyörögjünk az Úrhoz az áhítat
lelkéért, és miután megkapjuk, kövessük annak sugalmazásait!
Amikor megalázkodunk az Úr elŒtt, és egymás bocsánatát kérjük,
akkor azt a jószívıséget és nagylelkıséget nyújtjuk a
bocsánatunkra áhítóknak, amit mi is kérünk és várunk a mennybŒl.

Így jöjjünk hát arra a szent helyre: szívünk legyen mentes min-
den csalárdságtól, lelkünk pedig legyen felkészült az ígért okításra!
Akkor könyörgéseink – melyeket nem zavar meg a viszálykodás
gondolata – egységesen felszállnak Jehova füléhez, és lehívják a
menny Istenének válogatott áldásait! (...)

(...) Felhívjuk [az egyház egyes tagjait], hogy törekedjenek
fivéreik és nŒvéreik barátságára, teljes bizalmára és szeretetére –
mindenek felett pedig törekedjenek a Szentlélek társaságára és a
vele való egységre! Keressék és ápolják ezt a Lelket éppoly szor-
galmasan a legszıkebb, legszerényebb családi körben, mint a
legnagyobb szervezetek és kvórumok tagságában! Járja át a ház-
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tartásban lévŒ fivérek és nŒtestvérek, szülŒk és gyermekek szívét
éppúgy, mint az ElsŒ Elnökség és a tizenkettek szívét! Csitítson
és simítson el minden különbözŒséget a cövekelnökségek és fŒ-
tanácsok tagjai közt éppúgy, mint az egyazon egyházközségben
élŒ szomszédok közt! Egyesítsen fiatalt és idŒset, férfit és nŒt,
nyájat és pásztort, népet és papságot a hála, megbocsátás és sze-
retet kötelékeiben, hogy érezhessük az Úr jóváhagyását, és
mindannyian úgy járulhassunk elébe, hogy lelkiismeretünk men-
tes minden sérelemtŒl az emberek elŒtt! Akkor nem lesz
csalódás az azoknak ígért áldásokat illetŒen, akik Œszintén imád-
ják Ãt. A Szent Lélek édes suttogásai megadatnak nekik, és a
menny kincsei, az angyalok társasága idŒrŒl idŒre kísérni fogják
Œket, hiszen az Úr ígérete elhangzott, és nem válhat semmissé!20

A Salt Lake templom felszentelési imájából: Mennyei Atyánk,
Te, aki a mennyet és a földet teremtetted, és mindazt, ami azok-
ban van; Te, aki igen dicsŒséges, tökéletesen irgalmas,
szeretetteljes és igaz vagy, gyermekeidként ma elébed járulunk e
napon, ebben a házban, melyet a Te szent nevednek emeltünk,
és alázattal könyörgünk Hozzád, hogy Egyszülött Fiad engeszte-
lŒ vére által soha többé ne emlékezz bıneinkre, hanem add,
hogy imáink felszálljanak Hozzád és szabadon eljussanak trónu-
sodhoz, hogy meghallgatásra leljünk szent lakodban! Kegyes
tetszésed szerint hallgasd meg kéréseinket, és válaszold meg azo-
kat végtelen bölcsességed és szereteted szerint! Kérünk, add,
hogy az áldások, melyekre törekszünk, kiáradjanak reánk, száz-
szorosan is, amennyiben tiszta szívvel és igaz szándékkal
igyekszünk megtenni akaratodat és dicsŒíteni nevedet! (...)

Örömmel és hálaadással, ujjongó lélekkel és dicsérettel telt
szívvel járulunk elébed, amiért megengedted, hogy meglássuk
ezt a napot, melyért negyven esztendeig reménykedtünk,
munkálkodtunk és imádkoztunk, amikor is Néked szentelhetjük e
házat, amit a Te dicsŒséges nevednek emeltünk. Egy évvel ezelŒtt
felállítottuk a csúcskövet az Istenhez és a Bárányhoz szóló
hozsánnakiáltás közepette. Ma pedig Néked szenteljük az egész
építményt, minden hozzá tartozó dologgal együtt, hogy szent le-
hessen a Te szemedben; hogy az imádság háza, a dicsŒítés és
imádat háza legyen; hogy a te dicsŒséged nyugodjék rajta; hogy a
te szent jelenléted legyen benne folyton; hogy hŒn szeretett Fiad,
a mi Szabadítónk lakhelye legyen; hogy a színed elŒtt álló
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angyalok szent hírnökeid lehessenek, akik meglátogatják ezt a
házat, átadván nekünk kívánságaidat és akaratodat; és hogy ez az
építmény minden részében szent és Néked szentelt lehessen, ó
Izráel Istene, az emberiség mindenható Uralkodója! Imádkozunk
hozzád, hogy minden ember, aki átlépi e házad küszöbét, érezze a
Te hatalmadat, és kénytelen legyen elismerni, hogy Te megszen-
telted azt, hogy ez a Te házad, a Te szentséged helye!21

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Hogy reagált Wilford Woodruff elder, amikor hallott a Kirtland
templom felszentelésérŒl, és amikor elsŒ alkalommal megpil-
lantotta a templomot? (Lásd 177. oldal.) Neked volt hasonló
élményed, amit helyénvaló lehetne megosztani?

• Mi módon mutatták ki a korai utolsó napi szentek, hogy érdek-
lŒdéssel fordulnak a templomok felé? (Lásd 179–180. oldal.)
Miért kell „mély érdeklŒdéssel” fordulnunk a templomi munka
felé?

• Tekintsd át az utolsó bekezdést a 178. oldalon! Miként látod a
templomi szolgálatot és a családtörténeti kutatást „egyetlen
munkaként”? (Lásd 180–182. oldal.) Miként segített ez a munka
neked abban, hogy szívedet Œseid és utódaid felé fordítsd?

• Miért van szükségünk a pecsételŒ szertartásra „a celesztiális di-
csŒség teljességé[nek]” elnyeréséhez? (Lásd 180–181. oldal;
lásd még T&Sz 131:1–4.)

• Fusd át a fejezet egészét, és keress a családi kapcsolatokra
vonatkozó megállapításokat! Mit tanulhatunk ezekbŒl a tanítá-
sokból? Miként befolyásolhatja az Úr házáról szerzett
tudásunk a saját otthonunk iránti érzéseinket?

• Miként áldott meg téged és családodat a templom látogatása?
Hogyan taníthatják meg a szülŒk gyermekeiket arra, hogy tisz-
teljék a templomot, és készüljenek fel a templomi szertartások
elnyerésére?
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• A 183–185. oldalon Woodruff elnök néhány tanácsa áll,
mellyel segített a szenteknek felkészülni a Salt Lake templom
felszentelésére. Miként segíthetnek ezek a tanácsok nekünk
minden egyes alkalommal, amikor belépünk a templomba?

• Milyen alapelveket tanít a Salt Lake templom felszentelési
imája? (Lásd 180., 182–183., 185–186. oldal.) Gondold át vagy
beszéljétek meg, hogy az imában álló szavak miként segíthet-
nek a templomi és családtörténeti munka végzése során tett
erŒfeszítéseinkben!

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 24:3–5; Máté 16:18–19; 
T&Sz 27:9; 97:10–17; 109; 110; 138:46–48
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Templomi munka:
Szabadítóvá válni Sion hegyén

Kezünkben vannak a szabadítás kulcsai azon Œseink
számára, akik az evangélium nélkül haltak meg.

Wilford Woodruff életébŒl

1841 októberében, nem sokkal azután, hogy Wilford Woodruff
elder visszatért Nauvooba angliai missziójából, részt vett egy gyı-
lésen, ahol Joseph Smith próféta a halottak megváltásának tanát
tanította. Ez volt az elsŒ alkalom, hogy Woodruff elder hallott
arról, hogy az egyház élŒ tagjai szabadító szertartásokban része-
sülhetnek elhunyt Œseik javára. Ezt mondta: „Olyan volt, mintha
egy fénycsóva szállt volna alá Isten trónusáról, egyenesen a szí-
vünkbe! Az örökkévalóságon átívelŒ széles teret tárt elménk elé.”1

Azt is hozzáfızte még: „Úgy tınt számomra, hogy az az Isten, aki
kinyilatkoztatta ezt az alapelvet az embernek, bölcs, igazságos és
igaz, birtokában van a legjobb tulajdonságoknak, és a józan ész-
nek és tudásnak egyaránt. Úgy éreztem, összhangban áll mind a
szeretettel, az irgalommal, az igazsággal és az ítélettel, és nagyobb
szeretet töltött el az Úr iránt, mint addigi életem során bármikor is.
(...) Úgy éreztem, halleluját kell kiáltanom, amikor feltárták elŒt-
tünk a halottakért végzett keresztelésre adott kinyilatkoztatást!
Úgy éreztem, jogunk van örvendezni a menny áldásaiban.”2

E tant meghallva Woodruff elder az édesanyjára gondolt: „Az
elsŒ dolog, ami eszembe ötlött – mondta – az volt, hogy van egy
édesanyám a lélekvikágban. Akkor halt meg, amikor én 14 hóna-
pos voltam. Soha nem ismertem az édesanyámat. Azt gondoltam
magamban: »Megvan-e a hatalmam, hogy édesanyámat édesa-
pámhoz pecsételjem?« A válasz így szólt: »Igen!«3 KésŒbb mesélt
arról az alkalomról, amikor végül megadatott neki a lehetŒség,
hogy édesanyját édesapjához pecsételje: „Édesanyámnak része
lesz az elsŒ feltámadásban, és már egyedül ez elegendŒ
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fizetséget jelentene nekem életem minden munkálkodásáért.”4

Tanúságot tett arról az örömrŒl is, amit akkor érzett, amikor to-
vábbi családtagjaiért végzett templomi szertartásokat: „Részem
volt abban az áldásban és kiváltságban, hogy Istenünk templo-
mában megváltást biztosítsak édesapám és édesanyám mintegy
négyezer rokonának. Azért beszélek errŒl, mert ez egyike áldása-
inknak, melynek teljességét és dicsŒségét soha nem fogjuk
megismerni, míg a fátyol szét nem nyílik.”5

Míg az egyház elnökeként szolgált, Wilford Woodruff elnök
felszentelte a Salt Lake templomot. Abban az esetben azért
könyörgött az Úrhoz, hogy segítsen a szenteknek a halottak meg-
váltására tett erŒfeszítéseikben: „Kérünk, ... engedd meg, hogy
szent hírnökök látogassanak meg minket e szent falak között, és
feltárják elŒttünk a munkát, melyet halottaink javára el kell végez-
nünk! És ahogy oly sok ember szívét arra indítottad – akik még
nem léptek szövetségre veled –, hogy kutassák fel elŒdeiket, és
ennek során visszavezették sok szented leszármazását, most azért

A Winter Quarters templom (Nebraska) azon a helyen épült fel, ahol sok utolsó
napi szent táborozott 1846–1847 telén, mielŒtt útnak indultak a Sóstó-völgybe. 
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imádkozunk, hogy növeld ezt a vágyat a szívükben, hogy ily
módon is elŒ tudják segíteni munkád elvégzését! Imádkozunk,
hogy áldd meg Œket munkájukban, hogy ne essenek tévedésbe le-
származásuk összeállításakor, továbbá arra is kérünk, hogy tárd fel
elŒttük az ismeret új útjait, és helyezd a kezükbe a múlt feljegyzé-
seit, hogy munkájuk ne csak helyes, hanem teljes is lehessen!”6

Wilford Woodruff tanításai

Mennyei Atyánk minden gyermekéhez irgalmas, 
és nem ítéli el azokat, akik úgy halnak meg, 

hogy nem volt lehetŒségük befogadni az evangéliumot

Ha a halottak nem hallották az evangéliumot, az Úr nem fogja
Œket a pokolra küldeni azért, mert nem fogadták azt be! Az Úr
mindenek Atyja. Mindenkihez irgalmas. (...) Milliónyi ember szü-
letett testben, élt és került a sírba, aki soha életében nem látta
egy próféta arcát sem, soha nem látott egy férfit sem, akit Isten
hívott el, és akinek hatalmában állt szolgálni Isten házának szer-
tartásaiban. Vajon Isten el fogja ítélni Œket, mert nem fogadták be
az evangéliumot? Egyáltalán nem.7

Isten nem személyválogató. Nem fog kiváltságokban részesíte-
ni egy nemzedéket, míg egy másiktól megvonja azokat. Az egész
emberiségnek, Ádám atyánktól egészen napjainkig, részesülnie
kell a kiváltságban – valahol –, hogy hallják Krisztus evangéliumát.
A letınt nemzedékeket, akik soha nem hallották az evangéliumot
a maga teljességében, hatalmában és dicsŒségében, Isten soha
nem fogja felelŒsségre vonni azért, mert nem engedelmeskedtek
annak. Nem fogja kárhozat alá vonni Œket azért sem, mert eluta-
sítottak egy törvényt, amit soha nem láttak és értettek; viszont ha
igazul éltek a rendelkezésükre álló világosság mértékében, akkor
eddig megigazultak, és prédikálni kell nekik a lélekvilágban.8

Szabadítókká válunk Sion hegyén, amikor
templomokat építünk, és részesülünk a szabadító

szertartásokban a halottak javára

Sok elŒdünk, akik most a lélekvilágban vannak, soha nem lát-
ták egy apostol, próféta vagy sugalmazott ember arcát sem, és
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most börtönbe vannak zárva. Joseph Smith, Heber Kimball,
George A. Smith és Izráel eldereinek ezrei prédikálhatnak azok-
nak a lelkeknek, Œk pedig elnyerhetik az elderek által tett
bizonyságot, azonban az elderek nem fogják ott megkeresztelni
a hívŒket, hiszen a lélekvilágban semmivel sincs több lehetŒség
a keresztelésre, mint a házasodásra vagy a férjhez menetelre.9

Valakinek vagy valakiknek, akik a testben élnek, el kell végez-
ni a munka e részét érdekükben, hiszen ugyanaz szükségeltetik
egy halott ember megváltásához, aki soha nem fogadta be az
evangéliumot, mint egy élŒéhez. És mindazok, akik az evangéli-
um nélkül hunytak el, joggal várhatják el, hogy valaki, aki még a
testben él, elvégezze számukra ezt a munkát.10

Kötelességünk felemelkedni és megépíteni ezeket a templo-
mokat! Szolgálatunk e részére úgy tekintek, mint egy olyan
küldetésre, mely ugyanolyan fontos, mint az élŒknek való prédi-
kálás. A halottak hallani fogják Isten szolgáinak szavát a
lélekvilágban, ám nem jöhetnek elŒ az [elsŒ] feltámadás hajna-
lán, hacsak bizonyos szertartásokat el nem végeznek érettük és
javukra, az Isten nevének emelt templomokban. (...) Valakinek
meg kell váltania Œket azáltal, hogy elvégzi helyettük azokat a
szertartásokat a testben, melyeket maguk nem tudnak elvégezni
a lélekben, annak érdekében pedig, hogy e munkát meg lehes-
sen tenni, kell, hogy legyenek templomaink, ahol megtehetjük
ezeket. Azt kívánom mondani nektek, testvéreim, hogy a menny
Istene megkívánja tŒlünk, hogy felemelkedjünk és megépítsük
ezeket, hogy elŒmozdíthassuk a megváltás munkáját. Jutalmunk
várni fog ránk, amikor átlépünk a fátyolon. (...)

(...) Nem csodálkozom azon, hogy [Brigham] Young elnök azt
mondta: úgy érzi, hogy az utolsó napi szenteket fel kell hívnia
arra, hogy siettessék meg e templomok építését. Átérezte e
munka fontosságát, most azonban, hogy Œ már eltávozott, raj-
tunk áll, hogy folytassuk, Isten pedig meg fogja áldani
munkálkodásunkat, és örömet fogunk lelni abban! Szükséges
elŒkészítése ez a Szabadító második eljövetelének; amikor pedig
megépítjük a most megálmodott templomokat, elkezdjük majd
látni, hogy szükséges továbbiakat is emelni, hiszen az ebben az
ügyben végzett munkánk szorgalmának arányában fogjuk meg-
érteni az elvégzendŒ munka mértékét; a jelen csupán a kezdet!
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Amikor eljön a Szabadító, ezer év szenteltetik a megváltás e mun-
kájának, és templomok fognak elŒtınni József e földjén – Észak-
és Dél-Amerikában –, továbbá Európában és másutt is. Sém,
Khám és Jáfet minden leszármazottjáért, akik nem fogadták be az
evangéliumot a testben, el kell végezni a szertartásokat Isten
templomaiban, mielŒtt a Szabadító az Atyának ajánlhatja a ki-
rályságot, így szólva: „Bevégeztetett.”11

Elétek lett tárva ... néhány dolog halottaink megváltásával kap-
csolatban, és néhány dolog a templomok építését illetŒen is.
Fivéreim és nŒvéreim, ezek fontos munkák! Olyan munka ez,
mely során elvégezzük másokért azt, amit Œk nem tehetnek meg
saját magukért. Ezt tette Jézus Krisztus is, amikor életét adta a mi
megváltásunkért, mivel mi nem tudtuk megváltani magunkat.
Atyáink, anyáink és rokonaink vannak a lélekvilágban, akik javára
elvégzendŒ munkánk van. Én személy szerint nagy érdeklŒdéssel
fordultam a halottak megváltásának e munkája felé, ahogy test-
véreim is. Olyan munka ez, melyet mindaddig kell végeznünk,
míg megvan rá a lehetŒségünk. (...) Olyan munka ez, mely az
utolsó napi szenteken nyugszik. Tegyetek meg minden tŒletek
telhetŒt e tekintetben, hogy amikor átkerültök a fátyol
túloldalára, akkor atyáitok, anyáitok, rokonaitok és barátaitok
áldjanak titeket mindazért, amit tettetek, és amennyiben eszkö-
zök voltatok Isten kezében, hogy elŒmozdítsátok megváltásukat,
a jövendölés beteljesedéseként szabadítókként fognak elismerni
titeket Sion hegyén [lásd Abdiás 1:21].12

Megáldattunk erŒvel és felhatalmazással, Isten parancsa által
kezünkben lévén a szent papság, hogy itt álljunk a földön, és
megváltsuk mind az élŒket, mind a holtakat. Ha ezt nem tesszük
meg, akkor elkárhozunk és kivágatunk a földrŒl, és Izráel Istene
majd támaszt egy olyan népet, amely megteszi!13

Testvérek, legyenek szívügyeitek e dolgok! Folytassuk feljegy-
zéseink vezetését, írjuk azokat igazlelkıen az Úr elŒtt, és
tegyünk eleget ennek az alapelvnek, és akkor Isten áldásai kí-
sérnek majd minket, és a megváltottak áldani fognak minket az
eljövendŒ napokban! Azért imádkozom Istenhez, hogy nyíljon
meg népünk szeme a látásra, fülünk a hallásra és szívünk a vál-
lunkon nyugvó csodálatos és nagyszerı munka megértésére,
melynek elvégzését a Menny Istene elvárja tŒlünk. Nagyok és
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A St. George templom (Utah), ahol Wilford Woodruff
elnök templomelnökként szolgált. 

dicsŒk ezek az alapelvek, amelyeket Isten kinyilatkoztatott nekünk
halottaink megváltására vonatkozóan!14

A halottak nagyon várják, hogy részesüljünk
nevükben a szertartásokban, és maga Isten is

nagy érdeklŒdéssel tekint a templomi munkára

Nagy munka áll elŒttünk halottaink megváltásában. Az egész
menny érdeklŒdéssel tekinti, hogy milyen úton haladunk.15

ElŒdeink reánk tekintenek, hogy elvégezzük ezt a munkát.
Nagy aggodalommal néznek ránk, és vágynak arra, hogy befejez-
zük ezeket a templomokat, és elvégezzünk érettük bizonyos
szertartásokat, hogy a feltámadás hajnalán elŒléphessenek, 
és élvezhessék ugyanazokat az áldásokat, mint mi.16

„Mindazok, akik ennek az evangéliumnak az ismerete nélkül hal-
tak meg, de elfogadták volna, ha tovább maradhattak volna, Isten
celesztiális királyságát öröklik. És akik ezentúl az evangélium isme-
rete nélkül halnak meg, de teljes szívvel elfogadták volna, azok is
azt az országot örökölhetik. Mert én, az Úr, mindenkit cselekedetei
és szíve vágyakozása szerint fogok megítélni.” [T&Sz 137:7–9] 
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Így lesz ez atyáitokkal is. Nagyon kevesen lesznek – ha lesznek
egyáltalán –, akik nem fogadják be az evangéliumot. (...) E nép atyái
be fogják fogadni az evangéliumot.17

Young elnök azt mondta nekünk – és ez valóban így is van –,
hogy ha a halottak képesek lennének rá, oly hangos szóval szól-
nának, mint tízezer mennydörgés hangja, felszólítva Isten
szolgáit, hogy emelkedjenek fel és építsenek templomokat, ma-
gasztalják fel elhívásukat és váltsák meg halottaikat.18

Ha ismernénk és értenénk Joseph Smith próféta érzéseit, vala-
mint a vele kapcsolatban álló testvérek érzéseit, továbbá az
emberiség millióinak érzéseit, akik börtöneikben vannak bezárva,
akkor soha nem fáradnánk meg! (...) Akkor halottaink megváltá-
sán munkálkodnánk!19

Rajtunk a menny szeme; magának Istennek a szeme és minden
egyes próféta és apostol szeme rátok tekint a lélekvilágból, erre a
papságra, hogy lássák, miként haladnak és mit fognak tenni.
Sokkal fontosabb ez, mint ahogy azt felismerjük vagy megértjük!
Ébredjünk hát rá Isten házának szertartásaira és teljesítsük a kö-
telességünket, hogy megigazulhassunk!20

Amikor találkozunk majd Œseinkkel a lélekvilágban,
az vagy az öröm, vagy a sajnálkozás ideje lesz, attól

függŒen, milyen munkát végeztünk itt értük

Megvan bennetek az erŒ ... halottaitok megváltására. Sokatok
megtette már ezt, és remélem, mindannyian folytatni is fogjátok,
amíg csak van bárki is, akit meg kell váltani! Soha ne hagyjátok abba
ezt a munkát, amíg van erŒtök elmenni a templomba! (...)
Jómagam néhány ezer ember megváltását végeztem itt.
Kereszteléseket, felszenteléseket, megmosásokat és megkenéseket,
felruházásokat és pecsételéseket végeztem értük, ugyanúgy, mintha
Œk maguk álltak volna itt a testben. A fátyol túloldalán találkozni
fogok velük, ahogy majd ti is találkozni fogtok a ti rokonaitokkal.21

Amikor testem a sírba kerül, lelkem pedig a lélekvilágba jut, ör-
vendezni fogok és osztozni fogok velük a dicsŒségben a feltámadás
hajnalán, amennyiben elfogadják ezeket az alapelveket. „Nos – tán
mondhatjátok –, mi történik akkor, ha ezek az emberek, akikért
megkeresztelkedtél, nem fogadják be az evangéliumot?” Az az Œ
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hibájuk lesz, nem az enyém. Olyan kötelesség ez, mely egész
Izráelen nyugszik: lássák el ezt a munkát, amilyen mértékben lehe-
tŒségük van arra itt a földön.22

Hogyan érezném magam, miután oly sokáig éltem, annak a
kiváltságnak a birtokában, hogy elmehetek ezekbe a templo-
mokba, és úgy jutnék a lelkek világába, hogy nem végeztem el
ezt a munkát? Találkozom majd atyám háznépével, találkozom
anyám háznépével, találkozom Œseimmel, akik börtönbe vannak
zárva; kezemben voltak szabadításuk kulcsai, mégsem tettem
értük semmit – vajon milyen érzéseim lesznek majd akkor,
és nekik milyen érzéseik lesznek irántam?23

Nem akarok úgy a lélekvilágba kerülni, és ott az Œseimmel ta-
lálkozni, akik a maguk napján és nemzedékében soha nem
hallották az evangélium, hogy ezt mondják nekem: „Kezedben
volt a hatalom, hogy megválts, és te mégsem tetted!” Nem akarok
ezzel szembesülni. Nem akarom, hogy az utolsó napi szentek
szembesüljenek ezzel. Azt hiszem, egész jól haladunk. Már négy
templomot emeltünk e hegyek völgyeiben [1897-re], és az utolsó
napi szentek meglehetŒsen jól kihasználják ezeket. Ám mindad-
dig folytatni akarjuk, míg megváltottunk mindenkit, akit csak
hatalmunkban állt. Ha véghezvisszük ezt az alapelvet, akkor ré-
szesülünk annak áldásában is. Velünk lesz a feltámadás hajnalán,
amikor atyáink, anyáink és Œseink velünk együtt jönnek elŒ, mivel
megváltottuk Œket.24

Ha nem tesszük meg, amit elvárnak tŒlünk e tekintetben, akkor
kárhozat alatt vagyunk. Ha azonban eleget teszünk ennek, akkor
majd, amikor a celesztiális királyságban találkozunk a barátainkkal,
így fognak szólni: „Ti voltatok a mi szabadítóink, mivel hatalma-
tokban állt megtenni. Elvégeztétek ezeket a szertartásokat,
melyeket Isten megkívánt.”25

Szabadítókként lettünk elhívva Sion hegyén, míg a királyság az
Úré. Ezek dicsŒséges alapelvek! Mily dicsŒséges dolog szabadítást
nyerni, és szabadítást hozni embertársainknak is! Mit ér az arany
és az ezüst, mit érnek e világ kincsei? Használatuk során mind el-
kopnak. Eltávozunk, és magunk mögött hagyjuk Œket. Ha azonban
rendelkezünk az örök élettel, ha megtartjuk a hitet és diadalmas-
kodunk, akkor örvendezni fogunk, amikor a fátyol túloldalára
jutunk. Én örvendek e dolgoknak. Szinte nincsen az Úrnak más
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kinyilatkoztatott alapelve, melyben jobban örvendeztem, mint
halottaink megváltása – hogy atyáink, anyáink, feleségünk és gyer-
mekeink velünk lesznek a családi szervezetben a feltámadás
hajnalán és a celesztiális királyságban. Csodálatos alapelvek ezek!
Megérnek minden áldozatot.26

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Miként érzett Wilford Woodruff, amikor elŒször hallott a ha-
lottak megváltásának tanáról? Mi volt az elsŒ gondolata? (Lásd
189. oldal.) Mit tanulhatunk ezekbŒl a reakciókból?

• Woodruff elnök azt mondta, hogy a halottakért végzett temp-
lomi munka éppoly fontos, mint az élŒkért végzett
misszionáriusi munka (192. oldal). Gondold át vagy beszéljé-
tek meg e kijelentés jelentŒségét! Milyen élmények mutatták
meg neked a templomi munka és a misszionáriusi munka kö-
zötti kapcsolatot?

• Woodruff elnök azt mondta, hogy amikor szertartásokban ré-
szesülünk a halottak helyett, akkor „elvégezzük másokért azt,
amit Œk nem tehetnek meg saját magukért” (193. oldal).
Milyen hatással van ennek megértése a templomi munkával
kapcsolatos érzéseidre?

• Tekintsd át a 194. oldalon kezdŒdŒ részt! Woodruff elnök sze-
rint miként éreznek Œseink a templomi munkával kapcsolatban?
Isten, az Atya, hogyan tekint erre a munkára? Neked milyen
érzéseid vannak, amikor ezeket a kijelentéseket olvasod?

• Tekintsd át a fejezet utolsó részét, a 195. oldalon kezdŒdŒen!
Gondold át, neked milyen érzés lenne találkozni az Œseiddel a
lélekvilágban!

• Miként szakíthatunk idŒt a templomi és családtörténeti mun-
kára? Milyen forrásokat biztosít az egyház, hogy útmutatást és
segítséget nyújtson?
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• Miként erŒsítheti meg családunkat az, ha részt veszünk a
templomi és családtörténeti munkában? Mit tehetünk, hogy
segítsünk az egyház fiataljainak örömet lelni a halottak meg-
váltására vonatkozó felelŒsségükben?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 15:29; T&Sz 128; 138
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Az élŒ próféta követése

Amikor engedelmeskedünk az Úr szavának,
ahogy az az élŒ prófétának ki lett nyilatkoztatva,

biztonságra és boldogságra lelünk ebben a világban,
az elkövetkezendŒben pedig felmagasztosulást nyerünk. 

Wilford Woodruff életébŒl

Wilford Woodruff elder egy délután otthon volt, amikor hírt
kapott, hogy Brigham Young elnök látni szeretné az egyháztörté-
neti irodában. Amikor meghallotta az egyház elnökének e
kérését, Woodruff elder „azonnal az irodába [ment]”1, ahol ak-
koriban egyházi segéd-történetíróként szolgált. KésŒbb ezt
jegyezte fel a naplójában:

„Amikor bementem, Young elnök így szólt hozzám: »Van
[lovas]fogatod?« Azt feleltem, hogy van egy pár kis pónim.
Megkérdezte, nélkülözni tudnám-e Œket. Pillanatnyi habozás
után azt válaszoltam: »Igen, uram, bármit megteszek, ami megkí-
vántatik.« Akkor aztán így szólt: »Van két jó lovam, amit szeretnék
neked adni, míg itt dolgozol.« MeglehetŒsen meglepŒdtem.
Igazán váratlanul ért. Elfogadtam a lovakat és nagyon hálás vol-
tam, bár talán akkor nem mondtam ki.”2

Amikor Woodruff elder lemondott a pónijairól, egyszerıen azt
választotta, hogy követi Young elnök utasításait – nem várt jutal-
mat tettéért. Tudta azonban, hogy áldásokkal jár, amikor
követjük az élŒ prófétát. Néhány hónappal korábban ezt a kije-
lentést tette: „Az Úr meg fogja nyitni Brigham testvér elméjét, és
sok olyan alapelvre fogja elvezérelni, mely e nép szabadításával
kapcsolatos, mi pedig nem zárhatjuk be elménket, mondván,
hogy egy bizonyos pontig elmegyünk, de tovább nem. Nem
tehetünk így anélkül, hogy veszélybe ne sodornánk Isten elŒtti
megítélésünket.”3
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Wilford Woodruff 1889. április 7-tŒl 1898. szeptember 2-ig szolgált
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként. 
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Ez a kijelentés összhangban állt az egyház elnökei iránti meg-
ingathatatlan hıségével, amikor a Tizenkét Apostol Kvórumának
tagjaként szolgált. Amikor Œ maga lett az egyház elnöke, tanúsá-
got tett isteni elhívásáról, és biztosította a szenteket, hogy
mindig élŒ próféta fogja vezetni Œket. Ezt mondta:

„Amikor az Úr megadta Isten királyságának kulcsait, a melki-
sédeki papság és az apostolság kulcsait, majd megpecsételte
azokat Joseph Smith fején, úgy tette azt, hogy azok egészen az
Ember Fiának eljöveteléig a földön maradjanak. Jól mondta
Brigham Young: »Isten királyságának kulcsai itt vannak.« Vele
voltak halálának napjáig. Azután egy másik ember fején nyugod-
tak: John Taylor elnökén. Halálának órájáig viselte azokat a
kulcsokat. Akkor aztán azok sorjában, vagyis Isten gondoskodá-
sában, Wilford Woodruffra szálltak.

Azt mondom az utolsó napi szenteknek: Isten királyságának
kulcsai itt vannak, és itt is maradnak egészen az Ember Fiának
eljöveteléig. Értse ezt meg egész Izráel! Lehetséges, hogy csupán
rövid ideig nyugszanak az én fejemen, de akkor egy másik
apostol fején fognak nyugodni, utána pedig megint egy másikén,
és így tovább egészen addig, míg az Úr Jézus Krisztus el nem jön
a mennyek felhŒiben.”4

Wilford Woodruff tanításai

Ádám napjaitól fogva az Úr prófétákat támasztott, hogy
egyházát irányítsák, és figyelmeztessék a föld lakóit

Isten a kezdetektŒl fogva próféták és sugalmazott férfiak által
vezette ezt az egyházat. Egészen addig fogja vezetni, míg a világ
véget nem ér.5

Istennek soha nem volt olyan egyháza vagy népe a világ egyik
korszakában sem, melyet nem kinyilatkoztatás irányított vagy
uralt volna. Isten élŒ szószólói ott voltak közöttük – Œk voltak
azok, akiknek birtokukban voltak a királyság kulcsai, és kinyilat-
koztatást kellett kapniuk, hogy az segítségükre legyen minden
munkájukban.6

Az Úr soha nem küldött ítéletet egyetlen nemzedékre sem,
melyrŒl bármiféle ismeretünk is van, míg nem támasztott
prófétákat és sugalmazott férfiakat, hogy figyelmeztessék a föld
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lakosait. Ilyen módon bánt az Úr minden emberrel Ádám atyánk
napjaitól egészen a mai napig.7

Az élŒ próféták által az Úr kinyilatkoztatja
akaratát az egyháznak, és az örök élethez 

vezetõ ösvényen vezet minket

Az Úr azt tanította nekünk, ... hogy nem számít, hogy a saját
hangján szól-e a mennybŒl, vagy angyalok szolgálata révén, illet-
ve szolgái által, amikor a Szentlélek megindítja Œket, az egyaránt
Isten szándéka és akarata [lásd T&Sz 1:38].8

Isten törvénye azoknak a szájából szól, akik vezetésünkre ki
lettek választva.9

Ha elŒttünk lenne minden kinyilatkoztatás, amit Isten valaha
is adott az embernek, ha meglenne Énók könyve, ha elŒttünk
lennének a le nem fordított lemezek angol nyelven, ha meglen-
nének a Jelenések könyvét író János lepecsételt feljegyzései, és
minden más kinyilatkoztatás, és azokat feltornyoznánk harminc
méter magasra, Isten egyháza és királysága akkor sem növeked-
hetne a világnak sem ebben, sem egyik más korszakában sem
Isten élŒ szószólói nélkül!10

Velünk van a kinyilatkoztatás. Igaz, hogy az egyház vezetŒi nem
[adtak ki] sok kinyilatkoztatást Joseph Smith próféta halála óta.
Joseph Smith napvilágra hozta a Tanok és szövetségek könyvét,
ami hatalmas kinyilatkoztatás-kötet – az egyik legdicsŒségesebb
feljegyzés, melyet Isten valaha is adott az embernek a földön. Ám
szeretném elmondani, hogy Brigham Young testvér sem élt kinyi-
latkoztatás nélkül. Az mindig vele volt. Nem tudott munkálkodni
nélküle; nem tudott prédikálni, vagy Isten akaratát végezni nél-
küle. Mint ahogy nem képes arra egyetlen férfi sem, aki azt a
pozíciót tölti be. Az Úr nem engedné, hogy úgy álljon valaki
ennek az egyháznak az élén, hogy nem kinyilatkoztatás vezényli
és uralja. Törékeny eszközök vagyunk – a porban csúszó gyenge
férgek, ám Isten a világ gyengéit választotta a bölcsek megszégye-
nítésére és Sionja felépítésére, és kinyilatkoztatást ad nekünk,
feltárja elŒttünk szándékát és akaratát.11

Más ez velünk, mint a világgal: nekünk van egy fŒ csatornánk,
mely által megkapjuk a fényünket, tudásunkat és áldásainkat. (...)



203

1 9 .  F E J E Z E T

Foghatjátok a legtehetségesebb, legtanultabb, legokosabb embe-
reket, beállíthatjátok Œket Isten egyházába, ám mégsem fogják
soha megelŒzni a vezetŒjüket. Bölcsességük ostobaság lenne.
Miért? Azért, mert nincsenek elhívva a vezetésre. Ha egy ember
soha nem sajátította el a könyv betıjét, és Isten elhívja Isten egy-
házának és királyságának vezetésére, akkor meg is adja neki az
ahhoz szükséges hatalmat. Nap mint nap elénk lettek tárva ezek a
leckék, egységre szólítva fel minket, arra, hogy szívünk legyen egy
ember szíve, imáink és cselekedeteink pedig összpontosítsanak
vezetŒnk tanácsának végrehajtására.

Az Úr arra fogja vezetni [az egyház elnökét], amerre szeretné,
hogy haladjon. Tudjuk, hogy Isten vele van, és egész idŒ alatt ve-
zette Œt. (...) A [próféta] kell ahhoz, hogy megmondja, mi helyes
és mi helytelen sok dolog esetében, mivel ez az Œ helyzete és
elhívása. (...) Tökéletes csatorna van közte és az Úr között, mely
által bölcsességre tesz szert, amit aztán különféle módokon
terjeszt el az emberek között. Ezt tudjuk. Meg kell tanulnunk a
gyakorlatba is átültetni ezt a tudást.12

Az Úr sohasem fogja megengedni nekem vagy bárki más, az egy-
ház élén álló elnöknek, hogy tévútra vezessen benneteket. Ez nincs
a programban. Ez nem Isten szándéka szerint való. Ha megkísérel-
ném, hogy így cselekedjek, az Úr elmozdítana engem a helyemrŒl.13

Remélem, mindannyian követjük az Úr szolgái által elénk tárt
utat, mert ha így teszünk, tudom, hogy biztonságban leszünk
ezen a világon, és biztosítjuk a boldogságot és felmagasztosulást
az eljövendŒ világban. (...) Ha hithıek vagyunk, akkor az élet ös-
vényén fognak vezetni minket, és amennyiben van hitünk, hogy
higgyünk az útmutatásaikban, a Szent Lélek általuk adott tanítá-
saiban, akkor mindig a biztonságos úton járunk, és bizonyosak
lehetünk jutalmunkban.14

Azáltal támogatjuk az élŒ prófétát és más egyházi
vezetŒket, hogy imádkozunk értük és követjük tanácsaikat

Nekem és más férfiaknak, az apostoloknak és mindazoknak,
akik elhívattak, hogy az Úr nevében szolgáljanak, szükségünk van
az utolsó napi szentek hitére és imáira.15

Amíg csak élek, szeretnék igaz és hı lenni Istenemhez és a szen-
tekhez. Isten nekem adott egyik legnagyszerıbb áldása az a tény,
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hogy jómagam és tanácsosaim az utolsó napi szentek szívében
élünk, és emiatt úgy érzem, porig kell alázkodnom az Úr elŒtt.
Tudjuk, hogy imádkoztok értünk. Tudjuk, hogy tiszteltek minket.
És ez az alapelv éltet minket. (...) Az Úr „a világ bolondjait válasz-
totta ki magának ..., hogy megszégyenítse a bölcseket; ... és a
semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse” [1 Korinthusbeliek
1:27–28]. Érezzük gyengeségünket. Jómagam is azt kívánom, hogy
bárcsak jobb ember lennék, mint aki vagyok. Természetesen min-
dig megkíséreltem megtenni a legjobbat, ami gyengeségemben
tŒlem telt. Továbbra is ezt kívánom tenni. Viszont függök az Úrtól
és a szentek imáitól, csakúgy, mint testvéreim.16

Remélem, hogy fivéreim és nŒtestvéreim úgy érzik a szívükben,
hogy támogatni szeretnék ennek az egyháznak az elnökségét hi-
tükkel, cselekedeteikkel és imáikkal, és nem engedik, hogy Œk
viseljék az összes terhet, míg mi megbújunk hátul. Ha így teszünk,
nem vagyunk érdemesek, nem vagyunk méltók az Izráel elderei-
ként, Izráel apáiként és anyáiként betöltött pozíciónkra. Viselje
mindenki a saját terhét! Ha pedig helyreigazítjuk saját balgasága-
inkat, rendbe tesszük saját otthonunkat, és megtesszük, ami
helyes, akkor jót fogunk tenni, és segíteni fogunk enyhíteni a
terhet, ami a vezetŒkön nyugszik. (...) Elszomorító [az egyház
elnökének], amikor azt látja, hogy az emberek meggondolatlanul
haladnak elŒre a pusztulásba vezetŒ úton, amikor nem hajlandók
megfogadni tanácsát és betartani az általa tanított tanokat; amikor
azonban azt látja, hogy az emberek készek engedelmeskedni az
épületes tanácsnak, és megkísérlik szentesíteni magukat az Úr
elŒtt, akkor megerŒsítve és támogatva érzi magát.17

Nem szabad könnyedén vennünk az
egyház elnökétŒl jövŒ tanácsot!

Amikor az Úr sugalmazást ad az embereknek, és elküldi Œket
bármely nemzedékhez, akkor felelŒsnek tartja azt a nemzedéket
azért, hogy miként fogadják szolgái bizonyságát.18

Szükséges, hogy az egyház minden tagja gyakorolja képességét
az érvelésre és megfontolásra, és alaposan megértse, miért is jár
azon az úton, melyet Isten mutat. Mennyei Atyánk intelligens
engedelmességet kíván szentjei részérŒl. Megadta nekünk
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Amikor támogató szavazatra emeljük kezünket,
megfogadjuk, hogy támogatjuk „ennek az egyháznak az

elnökségét hitü[nk]kel, cselekedetei[nk]kel és imái[nk]kal”. 

akaratunkat, hogy magunk gondolkodjunk és cselekedjünk saját
elhatározásunkból, valamint hogy mi magunk bizonyságot kapjunk
TŒle azon alapelvek igazságát illetŒen, melyeket Ã tanít, aztán
pedig legyünk szilárdak és megingathatatlanok mindannak megté-
telében, ami szükséges a szabaduláshoz.19

Kiváltságunk úgy élni, hogy Isten Lelke bizonyságot tehessen
bármely kinyilatkoztatás igazságáról, mely IstentŒl adatik prófé-
tája szája által, aki népét vezeti. Mindig kulcsfontosságú volt
számomra, hogy amikor a próféta, aki vezet, elénk tár egy tant
vagy alapelvet, illetve azt mondja: „Így szól az Úr”, akkor ügyelek
arra, hogy be is fogadjam azt, még ha hagyományaimmal vagy né-
zeteimmel ütközik is, azzal a megelégedéssel, hogy az Úr elŒbb
fogja kinyilatkoztatni az igazságot a prófétájának, akit elhívott
egyháza vezetésére, mint nekem. Az Úrnak a prófétán keresztül
adott igéje pedig a végsŒ Törvényt jelenti számomra.20

Szeretném elmondani fivéreimnek és nŒtestvéreimnek, hogy
[az egyház elnöke] a mi vezetŒnk, a törvényadónk Isten egyhá-
zában és királyságában. Elhívást kapott erre a tisztre. Jogában áll
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megmondani ennek a népnek, mit tegyenek, nekünk pedig
kötelességünk engedelmeskedni a tanácsnak, amit napjainkban
ad a nŒtestvéreknek és a férfitestvéreknek. Nekünk, ennek a nép-
nek, nem szabad könnyedén venni ezt a tanácsot, hiszen azt
mondom én nektek az Úr nevében – és én egészen azóta figye-
lem ezt, amióta ennek az egyháznak a tagja lettem –, hogy nincs
olyan ember, aki megkísérelhet ellene tenni e nép jogosan fel-
hatalmazott vezetŒje tanácsának, úgy, hogy Œ maga valaha is
boldogulna. Az ilyen ember soha nem fog boldogulni.21

Tudjuk, hogy az Œsi gyakorlat szerint a [pásztorok] mindig elŒl
jártak, és elŒkészítették az utat, hogy ne legyen elŒttük semmi ve-
szély, amirŒl a pásztor ne tudna idejében ahhoz, hogy megmentse
a juhokat. Ha a pásztor engedi, hogy [a juhok] szabadon futkossa-
nak, a farkasok hajlamosabbak elkapni és szétmarcangolni Œket.
Abban a pillanatban, hogy e királyság férfijai megpróbálnak elŒre
szaladni, vagy keresztezni vezetŒik útját – nem számít, mi okból –,
abban a pillanatban, hogy így tesznek, kiteszik magukat annak a
veszélynek, hogy a farkasok szétmarcangolják Œket.

Olyan téma ez, amirŒl igen sokat gondolkodtam, és amirŒl némi
hasznos ismeretet szereztem a tapasztalatom során azáltal, hogy el-
néztem az emberek viselkedését, és ez a tudás soha nem vallott
kudarcot – ez pedig nem más, mint hogy amikor az emberek elle-
ne tesznek vezetŒik tanácsának, ... akkor mindig bonyodalmakba
keverednek, és valamiféle veszteség éri Œket ezáltal.

Nos, bármire is tettem szert tanulás formájában az emberek
mıvészetét és tudományát kutatva és tanulmányozva, bármilyen
alapelveket szívtam magamba tudományos kutatásaim során, ha
Isten prófétája azt mondaná, hogy egy bizonyos alapelv vagy el-
mélet, amit tanultam, nem igaz, akkor nem érdekel, mik voltak
az elképzeléseim, vezetŒm javaslatára kötelességemnek tarta-
nám, hogy elvessem azt az alapelvet vagy elméletet. (...)

Láttam embereket Joseph napjaiban, akik elŒhozakodtak bizo-
nyos alapelvekkel, és olyan elméleteket pártoltak, olvastak és
tanítottak, melyekrŒl a próféta azt mondta, hogy nem helyesek,
mert nem igazak. Ezek az emberek mégis vitába szálltak, kitartottak
álláspontjuk mellett, és írásban védelmükbe vették elméleteiket,
amikor a próféta pedig elítélte azokat, mire Œk így feleltek: „Nem
hiszünk a te elméletedben, sem az általad képviselt rendszerben!”
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Abban a pillanatban, hogy az ember így cselekszik, keresztezi
Isten szolgájának útját, aki pedig azért állíttatott, hogy az élet és
szabadulás ösvényén vezessen. Olyan dolog ez, amit az elderek-
nek gondosan kerülniük kell. Tény, hogy sok dolgot tanítanak e
királyság építése során, ami furcsának tınhet számunkra, ami el-
lenkezik hagyományainkkal, és aminek az a célja, hogy próbára
tegye az embert. Joseph testvér sokféleképpen tette próbára az
emberek feddhetetlenségét, és sok olyan dolgot tanított, ami a
hagyomány következtében imát, hitet és az Úrtól jövŒ bizonysá-
got kívánt, mielŒtt sok szent hinni tudott benne. (...)

Azt illetŒen pedig, hogy bárki olyan ember útját keresztezzük,
aki vezetésünkre kijelöltetett, azt mondom, hogy soha nem szabad
megtennünk, és nem érdekel, kinek milyen érzése vagy nézete van
a témáról hagyományainkat és mıveltségünket illetŒen.

Ha Istennek bármi kinyilatkoztatnivalója van, azt annak az em-
bernek fogja kinyilatkoztatni, aki az élen áll. (...) Nincs más terv,
nincs más rendszer, mely által vezetni és irányítani lehetne az
embereket e királyságban, csak az, amit Isten kinyilatkoztatásai
állítottak fel egyháza és királysága rendjét illetŒen, az pedig nem
más, mint hogy a vezetŒ vezessen, adjon tanácsot és irányítson
minden sáfárságban, melyben Isten akarata kinyilatkoztatásra
kerül az emberek között.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Milyen alapelveket tanulhatunk a 199. oldalon található
történetbŒl?

• Mik a próféták felelŒsségei? (Lásd 201–203. oldal.) Hogyan
tesz eleget az egyház jelenlegi elnöke ezeknek a feladatoknak?

• Tekintsd át a 202. oldalon álló harmadik teljes bekezdést! Miért
fontosabb az élŒ próféta általi vezetés, mint az Œsi próféták
feljegyzései?
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• Tekintsd át a 203. oldalon álló második teljes bekezdést!
Hogyan segít neked ez a bizonyosság?

• Mit tehetünk, hogy támogassuk az egyház elnökét? (Lásd
203–205. oldal.) Gondolkodj el azon, hogy személy szerint te
mit teszel az élŒ próféta támogatásáért!

• Milyen tanácsot kaptunk az egyház jelenlegi elnökétŒl? Mit
tettél, hogy kövesd ezt a tanácsot? Milyen áldásokban volt
részed az engedelmességed eredményeként?

• Milyen figyelmeztetést adott Woodruff elnök azoknak, akik
elvetik vagy figyelmen kívül hagyják az élŒ próféta szavait?
(Lásd 205–207. oldal.)

• Olvasd el a 204. oldalon álló utolsó bekezdést! Mit tanulsz az
„intelligens engedelmesség” kifejezésbŒl?

• Hogyan taníthatjuk meg gyermekeinket az egyház elnökének
támogatására?

Kapcsolódó szentírások: Ámós 3:7; Máté 10:41; 1 Thessalonikabeliek
5:25; Móziás 2:7–9; T&Sz 21:4–7; 28:6–7; 43:1–3; 107:22
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Szabad akarat: Választás
az élet és a halál között

Most van itt az ideje számunkra annak, hogy a jó és a
rossz között válasszunk, mert tetteink következményekkel

járnak ebben az életben és az örökkévalóságban.

Wilford Woodruff életébŒl

Wilford Woodruff elnök bizonyságot tett arról, hogy a szabadítás
„Jézus Krisztus vére által jön el”, és kihangsúlyozta, hogy a szaba-
dítás teljességét „az evangéliumnak történŒ engedelmesség által”
érjük el.1 Azt tanította, hogy e tudás által „mindannyiunknak sza-
bad akaratunk lesz a jót választani, a rosszat pedig elutasítani,
vagy a rosszat választani, és a jót elutasítani”2, és hogy Isten „fele-
lŒsségre fog vonni minket e szabad akarat használatát illetŒleg”3.
Arra buzdította a szenteket, hogy hozzanak igazlelkı döntéseket,
emlékeztetve Œket a különbségre, mely „néhány földi örömmel
teli rövid év” és aközött van, amikor „az Úr világosságot, igazsá-
got, áldásokat és tudást fog adni egy örökkévalóságon keresztül
mindazoknak, akik betartják törvényét”4.

Hozzánk hasonlóan Woodruff
elnöknek számtalan lehetŒsége volt a
szabad akarat ajándékának gyakorlására.
Egy ilyen alkalomra került sor
Herefordshire-ben, Angliában, John
Benbow otthonában (lásd e könyv 91.
oldalát). „John Benbow nemes ember
volt – idézte fel Woodruff elnök. – Olyan
volt, mint egy angol úr; mint egy gazdag
ember, azt hiszem, úgy jött az egyházba.
Még egy hónapja sem volt megkeresz-
telve, azt hiszem, amikor bejött a kisJohn Benbow
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nappalimba a feleségével, és tán háromnegyed órát töltött annak
elmondásával, hogy az újszövetségben azt olvasta, hogy az apos-
tolok idején az emberek eladták mindenüket, és az apostolok
lába elé rakták [lásd Ap. csel. 4:31–37], és azt mondta, úgy érzi,
eleget kell tennie ennek a törvénynek, és meg is akarja tenni.
Türelmesen hallgattam Œt, és amikor befejezte, úgy fél órámba
tellett elmagyarázni neki a mi helyzetünk és az akkori apostolok
helyzete közti különbséget. Értésére adtam, hogy Isten nem azért
küldött engem Angliába, hogy az aranyáról, lovairól, teheneirŒl és
vagyonáról gondoskodjam; hanem azért, hogy az evangéliumot
hirdessem. Azért azt is elmondtam neki, hogy az Úr elfogadja az
áldozatait, és hogy amikor csak jót tehet, tegye meg; segítsen a
szegényeken, segítsen a Mormon könyve megjelentetésében stb.”

Ezen élményt idézve Woodruff elnök magyarázatot fızött azon
messze ható döntéséhez, mely értelmében udvariasan elutasítot-
ta Benbow testvér ajánlatát:

„Nos, mi lett volna az eredmény, ha a másik lehetŒséget vá-
lasztom, és ezt mondom: »Igen, add nekem a vagyonodat, majd
én gondját viselem«? Tán elhagyta volna a hitét. És nem csak
ennyi, hanem lett volna egy bolond apostol, aki szintén hiteha-
gyásra alkalmas alany lett volna. Vajon kísértést jelentett-e
számomra mindez? Egyáltalán nem. Egy olyan elder számára sem
lett volna az, akiben elegendŒ lakozik Isten LelkébŒl, és ismeri a
százezer fontnyi pénz és az elsŒ feltámadásban való részvétel
közti különbséget, mely utóbbi által hatalmában áll majd elha-
ladni angyalok és istenek elŒtt a felmagasztosulás és dicsŒség
felé, Isten és a Bárány színe elŒtt megállni örökkön-örökké.”5

Wilford Woodruff tanításai

Mivel Isten szabad akaratot adott nekünk,
felelŒsek vagyunk tetteinkért

Isten ebben a sáfárságban minden gyermekének egyéni szabad
akaratot adott, ahogy a korábbi sáfárságokban is minden gyer-
mekével tette. Ez a szabad akarat volt mindig az ember öröksége
Isten uralkodása és kormányzása alatt. Birtokában voltunk a
mennyek mennyében a föld léte elŒtt, és az Úr megŒrizte és
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megvédte azt Lucifer és az Œ oldalára állók erŒszakosságától,
amivel legyŒzte Lucifert és a mennyei seregek egyharmadát [lásd
Jelenések 12:1–9; T&Sz 29:36–37; Mózes 4:1–4]. E szabad akarat
révén ti és én és minden ember felelŒs lénnyé vált, akik felelŒs-
séggel tartozunk azért, milyen úton járunk, milyen életet élünk,
hogyan cselekszünk a testben.6

Az isteni mértéktartás része, hogy senki ne kényszeríttessék a
mennybe, az elme ne legyen elnyomva, hanem szabadon válasszon
a maga számára. [Isten] az általa teremtett ember elé helyezi az
evangéliumot, az élet és szabadítás alapelveit, majd rábízza, hogy
maga válasszon, avagy elutasítson, annak világos megértésével,
hogy Neki tartozik felelŒsséggel tette eredményeiért.7

A jó vagy a rossz megtételének 
választása következményekkel jár ebben

az életben és az örökkévalóságban

Mindenki azt kapja, amiért megdolgozik. Amit vetünk, legyen
az jó vagy rossz, annak fogjuk termését aratni [lásd
Galátziabeliek 6:7; T&Sz 6:33].8

Az Úr parancsolt nekünk, és nekünk engedelmeskednünk kell a
parancsolatoknak, ha el akarjuk nyerni az engedelmesség áldásait.9

Minél közelebb maradunk Isten parancsolataihoz, annál biz-
tosabbak leszünk abban, hogy Isten a barátunk, hogy Ã Œrködik
felettünk, hogy a Fia, Jézus, a mi szószólónk az Atyánál, hogy Œ
itt van népe között, és hogy harcolni fog szentjei jogaiért, kivéd-
ve minden fegyvert, amelyet Sion ellen kovácsolnak.10

Gyermekink elméjébe kell vésnünk a bın elkövetésének és
Isten bármely törvénye megszegésének gonosz következménye-
it; meg kell érteniük, hogy a rosszat téve bánatot és gyötrelmet
örökölnek, melyet könnyen elkerülhetnek, ha jót tesznek, és ezt
az alapelvet elŒírás alapján kell megtanulniuk, anélkül, hogy
megismernék a rossz megtételébŒl adódó tapasztalat által a
bánatot és nyomorúságot.11

Soha nem követtem el olyan bınt ebben az egyházban és király-
ságban, ami ne került volna ezerszer többe, mint amennyit tényleg
ért. Nem követhetünk el bınt büntetlenül; nem hanyagolhatunk el
egy tanácsot sem büntetlenül, mert biztosan bánatot fog hozni.12
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John Benbow egykori vidéki házáról készült fénykép. 

Testvérek, keressétek Istent; szólítsátok Ãt titkos szobáitok-
ban, és ne forduljatok el az igazlelkıségtŒl és az igazságtól;
ebbŒl nincs mit nyerni, viszont minden elveszhet.13

Akik nem járnak a nekik adott világossággal összhangban,
elŒbb-utóbb súlyos csapásokat kapnak örökül; nem lesz olyan
örömben, boldogságban és szabadításban részük, mint annak, aki
engedelmeskedik Isten parancsolatainak, és folyamatosan a jót
teszi. A gonoszok mindig félelemben élnek. Egy férfit vagy nŒt sem
motivál semmi a bın elkövetésére, ez nem egy jövedelmezŒ üzlet.
Jobb, ha az Urat szolgáljuk, hiszen akik reggel, délben és este az
Urat szolgálják, boldogok – legyenek gazdagok vagy szegények.14

Tegyétek fel bármely népnek, nemzetnek, királyságnak vagy az
emberek nemzedékének a kérdést, és azt a választ kapjátok, hogy a
boldogságot keresik. De vajon hogyan keresik azt? Vegyük példa-
ként az emberiség nagyobbik részét, vajon hogyan keresik a
boldogságot? Úgy, hogy az ördögöt szolgálják, ahogy csak lehet, és
szinte az utolsó dolog vagy lény, amelyet az emberek fiai szolgálnak,
és az utolsó lény, akinek törvényeit be akarják tartani, a mennyek
Istene. Nem fogják Istent imádni, sem nevét tisztelni, sem törvé-
nyeit betartani, hanem káromolják a nevét nap mint nap, és szinte
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az egész világ azáltal törekszik a boldogságra, hogy bınt követ el,
megszegve Isten törvényét, nevét káromolva, és elutasítva az egyet-
len forrást, amelybŒl boldogság fakad.

Ha valóban megértenénk, hogy a bın útját járva és Isten tör-
vényeit megszegve nem nyerhetünk boldogságot, belátnánk
annak oktalanságát. Minden férfi és nŒ megértené, hogy a bol-
dogság elnyeréséhez munkához kell látnunk, és igazlelkı
tetteket kell végrehajtanunk, az Atya akaratát kell tennünk, mert
az Œ kezébŒl kapunk meg minden boldogságot, áldást, dicsŒsé-
get, szabadítást, felmagasztosulást és örök életet, amit valaha is
kapunk a halandóságban vagy az örökkévalóságban.15

Legyünk hithıek, és ékesítsük fel magunkat az evangélium ke-
gyelmével! Semmit nem nyerünk a rossz tettektŒl. A hazugság,
lopás, istenkáromlás, részegesség, rágalmazás és az Úr Jézus
Krisztus megtagadása bánatot és bıntudatot eredményez; lealja-
sítja az Isten képére teremtett embert; a jótétemény, az Isten
parancsolatai iránti engedelmesség, a jólelkıség és kedvesség
azonban örömet és békét hoz, és elhozza a Szentlelket, valamint
az Atyánk királyságában való végsŒ felmagasztosulást.16

Mindörökre megjutalmaz bennünket az a törvény,
amelyet megtartottunk a földön töltött rövid idŒ alatt

Drága lelkeim, itteni életünk pár napig tart csupán, a fátyol tú-
loldalán azonban örökké fogunk élni, addig fogunk élni és
létezni, amíg TeremtŒnk létezik, örök sorsunk pedig attól függ,
hogy miként töltjük rövid életünket itt a testben.17

Amikor valóban megértjük, hogy leendŒ sorsunk – eljövendŒ
boldogságunk, felmagasztosulásunk és dicsŒségünk, avagy eljö-
vendŒ nyomorúságunk, romlásunk és bánatunk mind az ezen a
világon töltött kicsiny idŒtŒl függnek, azt tudom mondani, hogy
az egek alatt senkinek sem áll kiváltságában az idejét rossz csele-
kedetekkel tölteni. (...) Ha az ember bármely áldást nyer bármely
forrásból, akkor azt az Úrtól kell kapnia, mert az ördög nem haj-
lamos megáldani, és nem fogja megáldani az emberek fiait;
inkább azon fáradozik, hogy letérítse Œket az igazlelkıség és az
igazság ösvényeirŒl.18
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„Akik reggel, délben és este az Urat szolgálják, 
boldogok – legyenek gazdagok vagy szegények.” 
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A mennyek Istene, aki e földet teremtette és gyermekeit arra rá-
helyezte, egy törvényt adott nekik, mely által felmagasztosulhatnak
és megszabadíttathatnak a dicsŒség valamely királyságában. Mert
minden királyságnak törvény adatott, és mindent törvény kormá-
nyoz az egész világegyetemben. Az ember, ha betart egy törvényt,
az a törvény megtartja Œt, és megkap minden jutalmat, amit az a
törvény biztosít számára [lásd T&Sz 130:20–21]. Az Isten akarata,
hogy minden gyermeke engedelmeskedjen a legmagasabb tör-
vénynek, hogy megkaphassák a legmagasabb dicsŒséget, ami
minden halhatatlan lény számára elrendeltetett. Azonban Isten
szabad akaratot adott minden gyermekének, hogy kiválasszák,
mely törvényt tartják meg.19

Senki nem nyerhet celesztiális dicsŒséget, aki nem marad meg
a celesztiális törvényben; senki nem nyerhet terresztriális dicsŒ-
séget, aki nem marad meg a terresztriális törvényben, és senki
nem nyerhet telesztiális dicsŒséget, aki nem marad meg a telesz-
tiális törvényben [lásd T&Sz 88:19–33]. Nagy különbség van a
déli nap verŒfénye és az éjjeli csillagok pislákoló fénye között, de
nem nagyobb az Isten királysága egyes részeinek dicsŒsége közti
különbségnél.20

Az Úr kinyilatkoztatta nekünk a celesztiális törvényt, miszerint
megadta nekünk Jézus Krisztus evangéliumának teljességét, és
megadta az örök élet alapelveinek ismeretét...

Ha a celesztiális világba akarunk kerülni, akkor ahhoz az ott
uralkodó léleknek kell minket mozgatni, és folytatódnia kell ben-
nünk azoknak az alapelveknek, amelyeknek kormányozniuk kell
bennünket. Ugyanezt a lelket és alapelveket kell birtokolnunk
ebben a világban, és itt kell megmaradnunk a celesztiális törvény-
ben; egységesnek kell lennünk az alapelvben, amely Isten népét
egyesíti, aki színe elŒtt lakozik, ahhoz, hogy ugyanazt a dicsŒséget
kapjuk meg, amelyet Œk élveznek.

Ezeket az alapelveket tanítják nekünk napról napra, és meg
kell tanulnunk alkalmazni azokat, félretéve önzŒségünket és
minden hamis alapelvet.21

Megéri az embernek jót tenni, mert az emberek bánni és kese-
rıen sajnálni fogják, ha ebben vagy bármely más nemzedékben
Isten vagy az Œ munkája ellen lépnek fel. (...) Ha az ember jót tesz,
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bátor a Jézus Krisztusról való bizonyságtételben, engedelmeskedik
az evangéliumnak és megtartja a szövetségeit, amikor átlép a fátyol
túloldalára, belépést nyer Isten és a Bárány színe elé; megtartván a
celesztiális törvényt, celesztiális dicsŒségbe tér, megtartja Œt az a
törvény, és részt kap abból a dicsŒségbŒl az örökkévalóság végtelen
korszakain keresztül. Minden földi embernek megéri engedelmes-
kedni és hithınek lenni Isten törvénye iránt a földön töltött pár
nap alatt.22

Ugyanígy a szívünket is átvizsgálhatjuk, és egybŒl eltökélhetjük,
hogy igazlelkıen cselekszünk, tiszteljük Mennybéli Atyánkat, meg-
tesszük Isten és ember iránti kötelességünket, megragadjuk és
felépítjük Isten királyságát, és ekkor megértjük, hogy a boldogság
elnyeréséhez és a halhatatlan lélek teljes dicsŒségben való kielégí-
téséhez az embernek meg kell maradnia a celesztiális törvényben,
és Isten celesztiális Lelke egy részének kell Œt megeleveníteni; azt
is meg fogjuk érteni, hogy a bın elkövetése, Isten parancsolatai-
nak megszegése és nevének káromlása bánatot és nyomorúságot
hoz, egyszersmind testi és lelki halált is. Ha a hamislelkıség útján
járunk, elszomorítjuk a Szentlelket, elszomorítjuk testvéreinket, 
és megsebezzük önmagunkat.23

Megmutatták nekünk az élet útját, és ha nem törŒdünk vele,
akkor csak a halál fog az arcunkba bámulni. Álljunk meg és gon-
dolkozzunk el egy pillanatra – lássuk csak, az élet vagy a halál
lesz-e jobb számunkra. (...) Színtiszta igazságokat hallottatok, me-
lyeket a Szentlélek ereje által és Jézus Krisztus bizonysága által
mondtak el, és most van itt az idŒ számotokra, hogy eldöntsétek,
kit szolgáltok.24

JövendŒbeli áldásaitok, jövendŒbeli felmagasztosulásotok és di-
csŒségetek, vég nélküli világok függnek majd az itt követett
utatoktól. Az út, mely az örök életre vezet, tisztán látható elŒttetek.
(...) Rajtatok múlik, hogy azon jártok-e.25

Isten elérhetŒ közelségbe helyezi a szabadítást,
egyszerı viselkedési alapelveket és a

megvalósításukhoz szükséges erŒt adva

ElérhetŒ közelségben van a szabadítás, az örök élet és hogy az
elsŒ feltámadás részesei legyetek; sŒt, minden áldást, amit Isten
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bármely, eddig a testben élt népnek ígért, nektek nyújtanak, és
azok elérhetŒek számotokra, ha megteszitek a kötelességeteket.26

Az utolsó napi szentek minden bátorítást megkapnak; ösvényük
nyilvánvaló, és hívogatja Œket.27

Csak egyetlen helyes út van, mégpedig egy egyenes út; az alap-
elvek és szabályok, melyek ezen az úton vezérelnek benneteket,
egyszerıek és könnyedén megérthetŒek. Ezen az ösvényen kell jár-
nunk, és úgy tartom, nagyon áldottak vagyunk, amiért ismerhetjük
az igaz utat.28

Mármost, bármit is kérjen tŒlünk az Úr, olyat nem kér tŒlünk,
amit ne tudnánk véghezvinni. Adott helyzetünkben és a rendelke-
zésünkre álló eszközök segítségével engedelmeskedni tudunk a
parancsolatainak. Nincs olyan szegény férfi vagy nŒ, aki ne tudna
engedelmeskedni az evangéliumnak; elŒléphetnek és megkeresz-
telkedhetnek bıneik bocsánatára, és ha megtartják az Úr
parancsolatait, Œ hatalmat és eszközöket fog adni a kezükbe, hogy
megtehessék, amit elvár tŒlük.29

Imádkozom, hogy ezt az utat követhessük, hogy amikor majd a
fátyol túloldalára kerülünk, meg legyünk elégedve az életrajzunk-
kal. Történetünket és életrajzunkat meg fogjuk találni Istenünk
celesztiális királyságának hatalmas könyvtárában, és tudni fogjuk,
mit tettünk ebben az életben. Ha bármi helytelent teszünk, saj-
nálni fogjuk. Meg kell bánnunk a rosszat, és meg kell próbálnunk
jobban cselekedni. Imádkozom, hogy Isten Lelke velünk legyen,
hogy irányítson és vezessen munkáinkban, amíg itt vagyunk, hogy
amikor továbblépünk, befogadjanak minket Isten királyságába.
Ha jót tettünk, örvendezni fogunk; mert szem nem látta, fül nem
hallotta, és az emberek fiainak szívét sem járta át az a dicsŒség,
amely Ádám fiaira és lányaira vár. Rejtve van ma a szemünk elŒl,
és nem nyílik meg elŒttünk, amíg be nem lépünk Isten és a
Bárány színe elé.30

Nincs olyan férfi vagy nŒ, aki valaha a földön élve betartotta
Isten parancsolatait, és szégyellné vagy sajnálná azt, amikor Isten
színe elé járul.31
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Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át az 209–210. oldalon álló történetet! Milyen alapel-
vek vezérelték Woodruff elder döntését, amikor Benbow
testvérnek válaszolt?

• Olvasd el a 211. oldalon álló elsŒ teljes bekezdést! Miért Isten
természete ellen való, hogy bárkit is a mennybe kényszerítsen,
vagy hogy elnyomja az elmét? Mivel bátorít minket a Mennyei
Atya arra, hogy az örök élethez vezetŒ ösvényt válasszuk?

• Woodruff elnök ezt mondta: „Mindenki azt kapja, amiért meg-
dolgozik” (211. o.). Mit jelent ez számodra? E kijelentés
hogyan befolyásolhatja a döntéseinket?

• Woodruff elnök szerint milyen áldások érnek bennünket, ami-
kor betartjuk a parancsolatokat? Milyen következményekkel
jár ebben az életben az, ha azt választjuk, hogy nem tartjuk be
a parancsolatokat? (Lásd 211–213. oldal.)

• Nézd át a 211. oldalon lévŒ utolsó két bekezdést! Mi a
bın ára?

• Hogyan befolyásolják örökkévaló célunkat a napi döntéseink?
(Lásd 212–213., 215. oldal.) Miért fontos emlékezni arra, hogy
ez az élet rövid az örökkévalósághoz képest?

• Mit mondanál egy családtagnak vagy barátnak, aki boldogság-
ra törekszik a parancsolatok betartása nélkül? Milyen
tapasztalatokat oszthatnál meg, ami segítene neki?

• Szerinted miért érzik néha az emberek, hogy a szabadítás meg-
haladja a képességeiket? Miközben Woodruff elnök tanításait
tanulmányozod a 216–217. oldalon, szerinted mely állítások
lennének különösen megnyugtatóak azok számára, akik így
éreznek?

• Hogyan segíthetnek a szülŒk gyermekeiknek igazlelkı dönté-
seket hozni, s közben szabad akaratukat is tiszteletben tartani?
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A korai utolsó napi szentekhez hasonlóan mindannyian szembenézünk
megpróbáltatásokkal. Woodruff elnök azt tanította, hogy Isten azért hagyja,

hogy szentjei próbára legyenek téve, hogy „bizonyíthassák feddhetetlenségüket,
és megismerjék annak az alapnak a mibenlétét, amire építenek”. 
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Hithıen kitartani a
megpróbáltatások és az

ellenállás közepette

Ha hithıek és engedelmesek vagyunk a megpróbáltatás
idején, az Úr megerŒsít bennünket, és a csapások

segítségével felkészít minket a celesztiális dicsŒségre.

Wilford Woodruff életébŒl

Amíg tesszük a dolgunkat, biztonságban vagyunk – tanította
Wilford Woodruff elnök. – Bármely megpróbáltatáson vagy bajon
kelljen is átmennünk, Isten keze velünk lesz, és támogatni fog
bennünket.”1 Eme alapelv tanításakor Woodruff elnök tapaszta-
latból beszélt. Elszenvedte a vallási és politikai üldöztetést,
a csŒcselék erŒszakát, a misszionáriusi munkával szembeni
ellenkezést, betegséget, családtagok és barátok halálát, valamint
a mindennapok megpróbáltatásait. Az ilyen csapásokra azonban
kétségbeesés helyett hittel reagált, az Úr ígéreteiben bízva és
erŒre lelve az evangéliumról szerzett bizonyságában.

1835 novemberében, amikor Wilford Woodruff missziót szol-
gált az Egyesült Államok déli részén, Œ és utazótársai a
megpróbáltatások idején az Úr útmutatásában részesültek. Ezt
írta: „Miközben éjjel utaztunk, ... hatalmas szélvihar és esŒ lepett
meg minket. Egy patakhoz értünk, amit az esŒ oly mértékben fel-
duzzasztott, hogy csak a lovainkat úsztatva tudtunk volna átkelni
rajta... Nekiláttunk, hogy átkeljünk a patakon; azonban miközben
ezt megpróbáltuk, a sötétség és a tomboló szél és esŒ közepette
elvesztünk a sırı erdŒben, az esŒ, a szél és a lehullott falombok
között. Majd’ negyvenszer keltünk át vízfolyásokon... Az Úr azon-
ban irgalmas volt hozzánk gondjaink közepette, mert miközben a
sötétben tapogatóztunk, a sajátmagunk és az állataink életét is
kockáztatva a meredek szirteken, hirtelen egy fény ragyogott fel

„
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körülöttünk, és felfedte veszélyes helyzetünket, amikor épp egy
mély szakadék szélén haladtunk. A világosság addig velünk ma-
radt, mígnem találtunk egy házat, és megtudtuk a helyes utat.”2

Eme élményével kapcsolatban Woodruff elnök megjegyezte:
„Ekkor örvendezve folytattuk utunkat, noha visszatért a sötétség
és folytatódott az esŒ.”3 Mindig folytatta útját az Úr áldásainak ör-
vendve, még akkor is, amikor a megpróbáltatások nem múltak el.

Wilford Woodruff tanításai

A megpróbáltatások és az ellenállás tapasztalatot adnak,
és segítenek felkészülni a celesztiális dicsŒségre

Férfiak és nŒk kétséget kizáróan sokszor elcsodálkoztak már
azon, hogy Isten miért helyezte a férfiakat és nŒket egy ilyen vi-
lágba, miért kell gyermekeinek bánaton és csapásokon átmenni
itt a testben. Az Úr kinyilatkoztatott nekünk errŒl egy-két dolgot,
és eleget megtudtunk róla ahhoz, hogy tudjuk: szükség van erre.4

Nyilvánvalónak tınik, hogy szentjeinek szenvedésével
Istennek az a célja, hogy alaposan megpróbálja Œket, hogy bizo-
nyíthassák feddhetetlenségüket, és megismerjék annak az
alapnak a mibenlétét, amelyre építenek.5

Miközben néha úgy érezzük és éreztük a múltban, hogy panasz-
kodni akarunk, mert elnyomással, üldöztetéssel és csapásokkal
nézünk szembe, én azt szeretném mondani testvéreimnek, hogy
mindez Isten szentjeinek örökségéhez tartozik. (...) Soha nem ol-
vastam azt egyetlen sáfárságban sem Isten népérŒl, hogy – ahogy a
szektariánus világ mondaná – a kényelem virágágyásain kelnének át
az életen, mindenféle ellenállás nélkül. (...) Arra hívattunk, hogy
sokszor átessünk megpróbáltatásokon, és szerintem nincs okunk a
panaszra, mert ha nem lennének próbatételeink, aligha éreznénk
magunkat otthonosan a másvilágon azon próféták és apostolok tár-
saságában, akiket szétfırészeltek, keresztre feszítettek stb. Isten
igéjéért és Jézus Krisztus bizonyságáért.6

Lehetetlen, ... hogy Isten szentjei a celesztiális királyságot örö-
köljék anélkül, hogy próbára tétetnének, vajon megmaradnak-e
az Úr szövetségeiben, vagy sem.7
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Jézus ... mindenek alá ereszkedett, hogy mindenek fölé emel-
kedhessen, és felfoghasson mindent. Senki nem ereszkedett a
világ Szabadítójánál mélyebbre. Istállóban született, jászolban rin-
gatták, ahonnan véres szenvedésen át a keresztig utazott, majd
egészen a kegyelem trónszékéig; nem volt semmi földi természe-
tı dolog az egész életében, amivel érdemes lenne rendelkezni.
Egész életét szegénységben, szenvedésben, fájdalomban, csapá-
sokban, munkában, imában, búslakodva és bánkódva töltötte,
míg lelkét ki nem lehelte a keresztfán. Mégis Œ volt Isten
Elsõszülött Fia és a világ Megváltója. Felmerülhet a kérdés, hogy
az Úr miért hagyta, hogy a Fia idejöjjön, majd pedig úgy éljen és
haljon meg, ahogy. Amikor a lélekvilágba jutunk, és a fátylat fél-
rehúzzák, akkor talán majd megértjük mindezen dolgok miértjét.

Istennek az emberekkel kapcsolatos sáfárságaiban és gondvise-
lésében úgy tınhet, hogy fájdalom, csapások, bánat és
megpróbáltatások elszenvedése végett születtünk. Isten rendelte
úgy, hogy az emberiség átélje mindezt, és ha elŒnyünkre fordítjuk
e próbatételt, a vele járó tapasztalat végül nagy áldást jelent majd
nekünk. Amikor pedig elnyerjük a halhatatlanságot és örök életet,
a felmagasztosulást, királyságokat, trónokat, fejedelemségeket és
hatalmakat Krisztus evangéliuma teljességének minden áldásával
együtt, meg fogjuk érteni és fel fogjuk fogni, miért hívattunk arra,
hogy folyamatos háborúságot szenvedjünk a testben töltött rövidke
évek alatt.8

Mit is tehetünk vagy ajánlhatunk fel, ami fogható lenne a
királyságok, trónusok és fejedelemségek sokaságához, amiket
Isten kinyilatkoztatott nekünk?9

A sötétség és világosság közti háborúban az
Úr és az Ã népe fog gyŒzedelmeskedni

Istennel és az Ã Krisztusával szembeni ellenállás, a világosság-
gal és igazsággal szembeni ellenállás a kezdetektŒl fogva
napjainkig létezik. Ez a hadakozás még a mennyben kezdŒdött,
az idŒkön keresztül létezett, és az utolsó jelenetig folytatódni
fog, addig, amikor majd Ã fog uralkodni, akinek joga az uralko-
dás, amikor Ã eljön a dicsŒség fellegeiben, hogy minden embert
megjutalmazzon a testben végzett cselekedetei szerint.10
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A hadakozás lelke, amely ezekben a napokban megnyilvánul,
minden korban létezett, amikor a papság a földön volt. Mindig is
háború volt a világosság és a sötétség, Isten és az ördög, szent és
bınös, helyes alapelvek és hamis tanok között. Mi magunk is
hadat viselünk a természetünk gonosz hajlamai ellen.11

Két hatalom van a földön és a föld lakói között – Isten hatalma
és az ördög hatalma. Történelmünkben volt néhány nagyon kü-
lönös élmény. Amikor Istennek volt egy választott népe a földön,
nem számít, melyik korban, Lucifer, a hajnal fia, és a milliónyi el-
bukott szellem, akiket kiıztek a mennybŒl, hadat indítottak Isten
ellen, Krisztus ellen, Isten munkája ellen, és Isten népe ellen. És
napjainkban, a mi nemzedékünkben sem vonakodnak ezt tenni.
Amikor az Úr nekilátott egy munka elvégzésének, ezek a hatalmak
annak megdöntésére törekedtek.12

Nem csak a sötétség erŒivel kell tusakodnunk, a minket körül-
vevŒ láthatatlan erŒkkel, hanem számtalan külsŒ körülménnyel,
sok-sok nehézséggel kell megküzdenünk, amikkel szükségkép-
pen szembetalálkozunk, és minél több ilyen van, annál inkább
tettekre kell indíttatnunk, hogy az Úr elŒtt minden erŒnkkel az
igazlelkıség és igazság megalapozásán, valamint Isten munkájá-
nak felépítésén munkálkodjunk, és gondoskodjunk arról, hogy
nevét tiszteljék a földön.13

Amikor az angyal átadta [a Mormon könyvét] Joseph Smith-
nek, az ördög tudta, hogy az egy olyan rendszer alapját képezi,
ami megdönti az Œ királyságát. Az üldöztetések stb., amelyeket e
népnek el kellett szenvedni, nem azért voltak, mert megszegték a
törvényt, vagy gonoszabbak voltak másoknál, hanem azért, mert
Isten királysága alapját fektették le, amely majd növekszik és gya-
rapszik, ... és elŒkészíti az utat az Úr Jézus Krisztus eljöveteléhez,
aki a királyok királya és az Urak Ura, aki eljön, hogy az egész föld,
valamint minden más királyság, elnök és kormányzó felett ural-
kodjék, akik kénytelenek lesznek elismerni, hogy Jézus a Krisztus.
Az utolsó napi munka, amelyet képviselünk, meg fogja kötni az
ördög hatalmát, amely az emberek között uralkodott. (...) Ekkor
pedig nem lesz furcsa, hogy az ördög feldühödik, és arra lázítja az
embereket, hogy harcoljanak ellene. Az Úr sugalmazni fogja szol-
gáit, és képessé teszi Œket arra, hogy királyságát fenntartsák a



225

2 1 .  F E J E Z E T

földön. Ã áll a kormányrúdnál. Nem adnék érte sokat, ha nem
Ã lenne a szerzŒje – nélküle nem tudna ellenállni a hatalmas
erŒnek, amelyet ellene küldenek.14

A mi dolgunk az, hogy ráeszméljünk kötelességünk tudatára, alá-
zattal szólítsuk az Urat és közel éljünk Ãhozzá. Akkor szemeink
megnyílnak majd, mint a fiatalember esetében, aki az Œsi Elizeus
próféta szolgája volt, és látni fogjuk, hogy többen vannak mellet-
tünk, mint ellenünk [lásd 2 Királyok 6:8–17], valamint azt, hogy az
ellenkezés rendszerint inkább csak felgyorsítja Isten céljainak be-
teljesedését. Bízz Istenben és támaszkodj az ígéreteire, élj méltón a
világossághoz és tudáshoz, amivel rendelkezel; és minden rendben
lesz veled életedben és halálodban is.15

Az Úr vigyáz ránk a próbatételek idején, hitünk, alázatunk
és engedelmességünk szerint megerŒsítve minket

Biztos, hogy nem mentünk át több mindenen, mint a
Szabadító, de még annyin sem. Ã azonban egész életében igaz és
hı maradt Atyjához és a világ Szabadítójaként kapott elhívásá-
hoz. Sokat imádkozott, és bánkódott az Úr elŒtt a világ bınei
miatt. Ma itt van köztünk. Ã a Közbenjárónk az Atyánál. [Lásd
T&Sz 29:5.] Vigyáz ránk, és mindent, amit csak tud, megtesz a
szabadításunkért.16

Üldöztetéseket, csapásokat szenvedtünk el, és életünkben sú-
lyos próbatételeken mentünk keresztül, de az Úr átvezetett
minket mindezen dolgokon.17

A földön nŒ a csapások és a szenvedések száma, és ezek je-
lentenek valamit. Emlékezzetek erre és gondolkodjatok el
ezeken a dolgokon! Ha megteszitek a dolgotokat, és én megte-
szem a dolgomat, védve leszünk, a csapásokon pedig békében és
biztonságban fogunk átmenni.18

Az utolsó napi szent élethez az elme függetlenségére, a szív
becsületességére, Istenbe vetett hitre és a jellem szilárdságára
van szükség, egy fenyegetŒ világban, valamint a megpróbáltatá-
sok, bajok és üldöztetések közepette.19

Dániel kész volt belépni az oroszlánok barlangjába; a három
zsidó gyermek [Sidrák, Misák és Abednégó] nem félt a rájuk váró
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sorstól; az apostolok bátran álltak az igazság mellett, és nem ret-
tentek meg attól, ha meg kellett érte halni; de vajon ezek és más
emberek hasonló helyzetben miért tudtak meghátrálás nélkül ki-
állni a meggyŒzŒdésük mellett? Azért, mert elŒször is náluk volt
az igazság és maguk is ismerték azt; másrészt pedig a Szentlélek,
a Vigasztaló, úgy támogatta Œket, ahogy csak ez az erŒ tud támo-
gatni mindazon próbatételekben, amiken Isten népe elhívást kap,
hogy átmenjen. És ez ma is így van.20

Gyakran gondolkoztam azon, hogy soha nem láttam ezt a
népet annál boldogabbnak, mint a legnagyobb szegénységben,
üldöztetések és csapások idején, amiket Isten igéjéért és Jézus
bizonyságáért szenvedtek. Isten Lelke velük volt, alázatosságuk
és szenvedéseik közepette a Szentlélek, a Vigasztaló, állandó tár-
suk volt; eltöltötte Œket az öröm és a vigasztalás, és örvendeztek
az Úr elŒtt mindezen dolgokért. Nem éreztek volna így, ha nem
próbálták volna meg betartani az Úr parancsolatait.21

Szükséges, hogy megbánjuk bıneinket és megalázkodjunk
az Úristen elŒtt, hogy jobban élvezhessük a Szentlelket, amely
felkészít bennünket az elŒttünk álló dolgokra.22

„Istállóban született, jászolban ringatták, ahonnan [Jézus Krisztus] véres
szenvedésen át a keresztig utazott, majd egészen a kegyelem trónszékéig.” 
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Bizonyságomat akarom tenni az utolsó napi szenteknek. Isten a
népével tart. Ã egyengeti az utunkat, és fogja egyengetni, ha hall-
gatunk az Ã hangjára; továbbra is elegendŒ kegyelemben fog
részesíteni bennünket, hogy ellenállhassunk a próbatétel és a baj
napján. Az Úr irgalmas volt népéhez a világ minden korszakában;
mint ahogy azonban Krisztus szenvedett, ahogy az apostolok szen-
vedtek – néhányan bele is haltak – Jézus bizonyságáért, ugyanígy az
utolsó napi szentek is szenvedtek, és néhányan közülük is életük
vérével pecsételték meg bizonyságukat. Elhívattak, hogy fájdalmas
csapásokon menjenek át az evangéliumért, azonban soha nem kel-
lett annál többet kiállnunk, mint amit el tudtunk viselni, és soha
nem is kell majd, ameddig követjük a mennyek tanácsait.23

Isten kinyújtotta kezét e nép szabadítására, és bármily sötétek
legyenek is a felhŒk, bármily erŒs legyen az üldöztetés, elnyomás
és ellenállás e munkával szemben, az Úr annak kezdetétŒl fogva
a mai napig szemmel tartotta érdekeit, fenntartotta és megŒrizte
azt, és így is fog tenni annak beteljesüléséig, amíg Sion fel nem
kel és fel nem ölti csodálatos ruháját, és az utolsó napok nagy-
szerı eseményei mind be nem teljesednek.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Olvasd el a 221–222. oldalon lévŒ történetet! Mit tanulhatsz
ebbŒl a történetbŒl?

• Sokan elgondolkoznak azon, hogy Isten miért hagyja, hogy
gyermekei bánaton és csapásokon menjenek keresztül (lásd
222. o.). Woodruff elnök milyen választ ad e kérdésre? (Lásd
222–223. oldal.)

• Miért kellett Jézusnak szenvednie? (Lásd 223. o.; lásd még
Alma 7:11–12; T&Sz 88:6.) Ã miként reagált az ellenállásra?
(Lásd 225–226. oldal.) Hogyan követhetjük a példáját?

• Woodruff elnök azt tanította, hogy a világosság és a sötétség
közti háború minden idŒben létezett (lásd 223. o.). Miben
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látod napjainkban e háború folytatódását? Mivel védhetjük
meg a családjainkat és önmagunkat ebben a háborúban? (Lásd
224–225. oldal.)

• Miként ösztönöztek tettekre a megpróbáltatások? (Lásd 224. o.)

• Tanulmányozd a 2 Királyok 6:8–17-et! Mi hat rád legjobban a
történetbŒl? Mit tanított Woodruff elnök, amikor erre a törté-
netre utalt? (Lásd 225. oldal.)

• Az Úr miképpen segít nekünk szembenézni a megpróbáltatása-
inkkal? (Lásd 225–227. o.; lásd még Móziás 24:13–16.) Mit kell
ahhoz tennünk, hogy részesüljünk az Úr által felajánlott vigasz-
ban és erŒben? Miként segített neked eddig az Úr elviselni a
csapásokat?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 2:11–24; Alma 36:3; T&Sz 58:2–5;
101:1–5; 121:7–8, 29; 122:5–9
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Fizikai és lelki munka:
„kéz a kézben”

Családaink megerŒsítésére és Isten királyságának
a földön történŒ felépítésére törekedve fizikailag és

lelkileg egyaránt munkálkodnunk kell.

Wilford Woodruff életébŒl

Az egyház korai napjaiban a próféták és apostolok gyakorta in-
tették a népet, hogy vegyék ki részüket Isten királyságának
építésébŒl. Ez az erŒfeszítés lelki és fizikai munkát egyaránt kö-
vetelt. Az olyan szokások mellett, mint amilyen az imádkozás,
a szentírások tanulmányozása és az evangélium megosztása,
a szentek otthonokat és városokat építettek, köziskolákat alapí-
tottak, megmıvelték és öntözték a kemény talajt, valamint
gránitot vontattak a hegyekbŒl, hogy felépítsék a Salt Lake temp-
lomot. 1857-ben, tíz évvel azután, hogy az elsŒ utolsó napi szent
pionírok a Sóstó-völgybe érkeztek, Wilford Woodruff elder így
szólt: „Ha munkába fogunk és önmagunk helyett Isten királysá-
gát építjük, mindegy, hogy milyen formában tesszük azt, hogy
csatornát építünk-e vagy egy templomot, az evangéliumot hir-
detjük, a földet mıveljük vagy valami más módon. (...) Meg
fogjuk látni, hogy az Úr segít és támogat bennünket, és megerŒ-
sít minket hatalmával; segédkezni fog nekünk mindenben, amit
tennünk kell.”1

Akik ismerték Woodruff elnököt, tudták, hogy nem csak beszél
a kemény munka értékérŒl – Œ maga is alkalmazta ezt az alapel-
vet az életében. Papsági elhívásának felmagasztalása mellett
szorgalmas volt fizikai teendŒiben is, még öregkorában is.
Andrew Jenson, egy utolsó napi szent történész feljegyezte:
„Szorgalma oly nyilvánvaló része volt lényének, hogy amikor ki-
lencvenéves korában az egyik fiúunokája felülmúlta Œt egy kicsit
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„Mindenkinek önérzet kérdésévé kell tennie azt,
hogy termelŒ is legyen, ne csak fogyasztó.” 



231

a kertben a zöldségek kapálásában, valódi alázattal ezt mondta:
„Bizony, ez az elsŒ alkalom életemben, hogy valamelyik
gyermekem túltett rajtam kapálásban.”2

Woodruff elnök egyik kortársa megfigyelte: „Szerette a munkát,
nem csak önmagáért, hanem mert isteni parancshoz kapcsolódott.
És nem is csak a világban való boldogulás eszköze volt számára, a
kényelem és komfort megszerzése saját életében és eltartottjaié-
ban. Számára ez egy áldás volt, egy kiváltság, egy lehetŒség, amit
mindig a saját hasznára tudott fordítani, amikor csak az elhívása en-
gedte. (...) Az izzadás ugyanolyan isteni parancs volt, mint az
imádkozás; Œ az életével a legmesszebbmenŒkig példát mutatott az
egyszerı keresztényi életrŒl, amely az ember fizikai, mentális és
erkölcsi jólétét szolgálja. Ãszintén hitt a kétkezi munkálkodás
erkölcsi felsŒbbrendıségében. Szerette és élvezte is.”3

Wilford Woodruff tanításai

Isten királyságának építése közben fizikai
kötelességeknek is eleget kell tennünk

Elnökünk [Brigham Young] gyakorta mondta nekünk, hogy a
fizikai nem választható el a lelkitŒl, hanem kéz a kézben kell
járniuk; ez így is van, és ekképpen kell eljárnunk Isten királysá-
gának és egyházának felépítésében.4

Egyesekben az az elképzelés él, hogy az egyház ElsŒ Elnöksége
és a tizenkét apostol ne foglalkozzon semmilyen fizikai ügyekkel.
Nos, igen nehéz helyzetbe kerülnénk, ha nem foglalkoznánk
fizikai dolgokkal.5

Isten szószerinti értelemben vett királyságát építjük a földön,
és vannak fizikai kötelességeink. Fizikai testben lakozunk, fizikai
ételt eszünk, fizikai házakat építünk, fizikai marhát tenyésztünk
és fizikai gabonát termesztünk; fizikai gyomokkal küzdünk, fizi-
kai ellenségekkel a talajunkon, és ezen dolgoknak köszönhetŒen
természetesen felmerül annak szüksége, hogy sok fizikai és
fáradságos teendŒt elvégezzünk, amelyek – természetesen –
részét képezik a vallásunknak.6

Nem építhetjük fel Siont egy deszkán ülve, és magunkat az
örök boldogságba énekelve; mıvelnünk kell a földet, ki kell ven-
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nünk a köveket és az alkotóelemeket a hegyekbŒl, templomokat
emelve a Magasságos Istennek. Ezt a fizikai munkát a menny
Istene kívánja meg tŒlünk, ugyanúgy, ahogy Krisztustól megkí-
vánta, hogy meghaljon, megváltva a világot, vagy mint ahogy a
Szabadító megkívánta PétertŒl, Jakabtól és Jánostól, hogy menje-
nek, és hirdessék az evangéliumot a föld nemzeteinek. Ez az a
nagyszerı sáfárság, amelyben Isten Sionjának fel kell épülnie, és
nekünk, utolsó napi szenteknek kell azt felépítenünk.7

A fizikai dolgokban szívesen kell fogadnunk
az Úr és az Ã szolgáinak tanácsait

E munka kezdeteitŒl fogva napjainkig a munkálkodás nehe-
zebb volt az Úr azon szolgái számára, akik felkészítették az
emberek szívét arra, hogy az Úr kormányozza és irányítsa Œket fi-
zikai munkálkodásukban és dolgaikban, mint azoknak, akik az
örök szabadításukra vonatkozó dolgokra készítették fel Œket...

Van ebben valami furcsaság, de szerintem ez talán a helyze-
tünkbŒl adódik. Egy fátyol van az ember és az örök dolgok között;
ha ezt a fátylat elvennék és úgy láthatnánk az örök dolgokat, aho-
gyan az Úr elŒtt vannak, akkor senkit nem tenne próbára az arany,
ezüst vagy más földi javak, és senki sem vonakodna attól, hogy az
Úr irányítsa Œt. Itt azonban szabad akaratunk van, és próbatételen
veszünk részt; egy fátyol van köztünk és az örök dolgok között,
köztünk és Mennyei Atyánk, valamint a lélekvilág között. Ez pedig
Urunk Istenünk bölcs és helyénvaló szándéka szerint van így, hogy
próbára tegyen, vajon az emberek fiai megmaradnak-e törvényei-
ben vagy sem az itteni körülményeik közepette. Ti, utolsó napi
szentek, gondolkozzatok el ezeken! Szívünk minden érzésével ké-
szek voltunk arra, hogy Joseph Smith, Young elnök és az emberek
vezetŒi irányítsanak és vezessenek minket örökkévaló érdekünk-
ben; a felhatalmazásuk által rajtunk megpecsételt áldások
átnyúlnak a fátyolon túlra és érvényben maradnak a halál után, ha-
tással vannak sorsunkra az örökkévalóság végtelen korszakain át.

Ábrahám, Izsák és Jákób, valamint Jézus és az apostolok idejében
az emberekre áldások pecsételtettek: királyságok, trónusok, fejede-
lemségek és hatalmak, az új és örökkévaló szövetség minden
áldásával együtt. Feltehetjük a kérdést: Van jelentŒsége számunkra
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ezeknek az örök áldásoknak? Bizony van, vagy kellene, hogy
legyen. Vajon megérik ezek az áldások földi vagyonunkat, legyen az
kevés vagy sok? A szabadítás, az örök élet megér egy ekényi marhát,
egy házat, száz hold földet, vagy bármit, amit itt a testben birtoko-
lunk? Ha igen, akkor nekünk is bizonnyal olyan késznek kell
lennünk az Úrnak megengedni, hogy kormányozzon és irányítson
bennünket minden fizikai munkánkban, mint amennyire a lelki
munkáinkban.

Ismétlem, amikor egy ember meghal, nem viheti magával marhá-
it, lovait, házait vagy földjeit; a sírba ereszkedik alá, mely minden 
test nyugvóhelye. Senki nem kerülheti el, a halál törvénye minden-
kire vonatkozik. Ádámban mindenki meghal, míg Krisztusban mind
megeleveníttetik [lásd 1 Korinthusbeliek 15:22]. Mindannyian ért-
jük, hogy a halál mindenkit utolér, de ... egyikünk sem tudja, 
mikor kerül ránk a sor, bár tudjuk, hogy nem telik el sok idŒ addig,
amikor szólítanak minket, hogy kövessük az elŒttünk járt nemzedé-
keket. Amikor e dolgokról gondolkozunk, szerintem mindünknek
hagynia kell, hogy az Úr vezessen minket a fizikai dolgokban.8

Az evangéliumi élet magában foglalja a becsületes
munkával összekapcsolt lelki és fizikai oktatást

Van egy közmondás vagy szólás, amit sokszor hallottam az éle-
temben, amely szerintem nagy jelentŒséggel bír, és így hangzik: „az
igazság hatalmas és uralkodni fog”. Azt hiszem, ez megnyilvánult
minden tekintetben, amiben az igazságot használták akár fizikai,
akár lelki értelemben; akár nemzetekre, családokra vagy egyénekre
alkalmazták; akár a világra vagy Isten királyságára alkalmazták.9

Sionnak ezekben az utolsó napokban történŒ felépítéséhez tar-
tozik – tán mondhatom ezt egy igazságról – mindenfajta üzletág,
fizikai és lelki egyaránt, amivel csak foglalkozunk. Nem érinthetünk
olyan Isten és az ember szemében törvényes témát, amely ne lenne
része a vallásunknak. Jézus Krisztus evangéliuma, melyet befogad-
tunk és amelyet hirdetünk, magában foglalja az összes igazságot,
valamint az ember minden törvényes hivatását és foglalkozását.10

Nem hanyagolhatjuk el gyermekeinket; megfelelŒ oktatást kell
kapniuk a fizikai és a lelki dolgokról egyaránt. Ez a legjobb örök-
ség, amit a szülŒk gyermekeikre hagyhatnak.11
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Miközben a könyvekbŒl való tanulás étvágya megnŒ, a kétkezi
munkát sem szabad elhanyagolni. Az elme és a test képzésének
kéz a kézben kell járnia. Az ügyes elméhez ügyes kezeknek kell
párosulni. A kézimunkát tisztelnünk kell, és mindig tiszteletnek
kell öveznie. Napjainkban túl gyakori az a tendencia, hogy a
fiatalemberek szereznek némi felszínes képzettséget, majd
magukat többre tartják a kézi- vagy fáradságos munkánál, és ezt
nem szabad hagynunk, hogy elharapózzon köztünk. (...)
Mindenkinek önérzet kérdésévé kell tennie azt, hogy termelŒ is
legyen, ne csak fogyasztó. Gyermekeinknek meg kell tanítani,
hogy ellássák magukat saját szorgalmuk és jártasságuk segítsé-
gével, és nem csak ezt, hanem azt is, hogy segítsenek mások
támogatásában, és ennek a becsületes munka általi megtétele az
egyik legtiszteletreméltóbb eszköz, amit Isten a gyermekei ren-
delkezésére bocsátott itt a földön. Sion ifjúságának megfelelŒ
oktatása az egyik legfontosabb téma.12

Pénzügyi törekvéseink során gondoskodnunk
kell a családunkról, engedelmeskednünk kell a tized
törvényének, bŒkezıen kell bánnunk a javainkkal,

és kerülnünk kell az adósságot

Ami a fizikai dolgainkat illeti, neki kell látnunk a munkának, és
gondoskodnunk kell magunkról.13

Ami a gazdagságot és a vagyont illeti, én nem kérek belŒlük, ha
a kárhozatomra szolgálnak. Szeretném, hogy elegendŒ legyen a
ruházkodásra, cipŒre és családom táplálására, hogy kényelemük
meglegyen, ha az Úr elŒtt ezt becsületesen meg tudom szerezni;
de inkább élnék velük szegénységben, mintsem vagyonosan és
elpusztuljak. A gazdagság veszélyes, kivéve, ha úgy tudunk élni
velük, hogy ne pusztítsanak el. Ha nem tudjuk azokat Isten
dicsŒségére és királyságának felépítésére használni, akkor jobb
nekünk nélkülük.14

Egyesek úgy tekintettek a tized törvényére, mint egyfajta adóra
és rájuk rakott teherre; de kiért van? A tizedünk, a munkánk és min-
den, amit Isten királyságában teszünk – kiért van? (...) A tizedünk,
a munkánk és a tetteink nem a Mindenható felmagasztosulásáért
vannak, hanem miértünk. (...) Értsük meg ezt úgy, ahogy van, és jó
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dolgunk lesz. A tized fizetése, a felmagasztosulásunkra és javunkra
adott törvényeknek való engedelmesség által mindez a mi és gyer-
mekeink javára válik, nem pedig az Úr bármilyen hasznára, csak
amennyiben Œ kedvét leli gyermeki hithıségében, és az a vágya,
hogy lássa Œket azon az úton járni, amely a szabadításhoz és az örök
élethez vezet.15

Csak körbe kell néznünk, hogy megnyugtassuk magunkat, ...
hogy azok, akik bŒkezıen hozzájárulnak Isten munkájához, azokat
kedveli az Úr. Ez volt a helyzet az Œsi Izráellel, és ez a helyzet ve-
lünk is. Az önkéntes adományokkal kapcsolatban azonban túl sok
a gondatlanság, az azokkal kapcsolatos értékes ígéretek ellenére.
Emlékeztetni kell a szenteket arra a kötelességükre, mely rajtuk
nyugszik. Gyermekeinknek is meg kell tanítani ezt a feladatot, hogy
kialakult szokássá váljon számukra e dolgok szabatos teljesítése.
Akik pontosan eleget tettek e követelményeknek, nagy élvezetrŒl és
sok jutalomról tehetnek bizonyságot annak köszönhetŒen.

A nagylelkıség eme törvénye tınik az egyik olyan biztosítéknak,
amelyet az Úr annak érdekében alkalmazott, hogy elhárítsa ettŒl a
néptŒl a gonosz következményeket, amelyek a vagyon birtoklásá-
val járnak. Azt mondta nekünk, hogy a föld kincseit Ã adja;

„Sion ifjúságának megfelelŒ oktatása az egyik legfontosabb téma.” 
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azonban figyelmeztetett is minket, hogy óvakodjunk a kevélység-
tŒl, nehogy a régi nefitákhoz hasonlókká váljunk [lásd T&Sz
38:39]. Tudjuk, milyen pusztulást hozott rájuk, és nem szabad fu-
karkodnunk az óvatossággal, nehogy a vagyon katasztrofális
hatással legyen ránk. Sokan elviselik a szegénységet és alázatosak
maradnak, közel élnek az Úrhoz, [de] a gazdagsággal nem tudnak
mit kezdeni. Felfuvalkodnak a kevélységükben és mohókká vál-
nak; elfelejtik Istenüket. Azok azonban, akik folyamatosan
emlékeznek az Úr tanítására a földrŒl és lakosairól, és akik adnak
mindabból, amit az Úr azért ad nekik, hogy segítsenek a szegé-
nyeken és segítsenek az Úr munkájának elŒrelendítésében,
önmagukat fékezik, és kevesebb hatalmat adnak a Sátánnak, hogy
félrevezesse Œket.16

Úgy érezzük, figyelmeztetnünk kell az utolsó napi szenteket
annak a rossz szokásnak a kialakítására, hogy adósságot zúdítanak
és tartozást rónak magukra, ami gyakran nehezebb teher, mint
amit el tudnak viselni, és az otthonuk és egyéb vagyonuk elveszté-
séhez vezet. Tudjuk, hogy korunk divatja a hitel végletekig történŒ
felhasználása. (...) Nagyon gonosz dolog ez, olyan, amit nekünk

A tized egy olyan törvény, amely azért adatott nekünk,
hogy felmagasztaljon bennünket, és jót tegyen velünk. 
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népként és egyénekként gondosan kerülnünk kell. Ügyeinknek
véget kell annál az alapelvnél érniük – ha lehetséges –, hogy fize-
tünk mindazért, amit megveszünk, igényeinket pedig forrásaink
korlátai közé kell szorítanunk. A spekulációra és a mindenfajta
kockázatos vállalkozásokra való hajlamot el kell fojtanunk. (...)
Legyünk elégedettek a mértéktartó nyereséggel, és ne hagyjuk,
hogy a vagyonszerzés csalóka reménye félrevezessen bennünket.
Emlékezzünk a bölcs ember mondására: „de a ki hirtelen akar gaz-
dagulni, büntetlen nem marad.” [Lásd Példabeszédek 28:20.]
Tanítsuk meg gyermekeinknek is a takarékosság szokását, nem
pedig azt, hogy olyan ízlést alakítsanak ki, amelyet csak az adósság
vállalásával tudnak kielégíteni.17

ElŒször Isten királyságát kell keresnünk
minden tevékenységünkben

Van egy nagyon általános vágy, amit ez a nép a gazdagodás és az
Isten királysága helyett az önmagáért végzett munka iránt kifejez.
De vajon milyen hasznomra vagy hasznotokra válik, ha feladjuk az
imádkozást, és elmegyünk meggazdagodni? Mi haszna lesz az em-
bernek abból, ha az egész világot megnyeri, de a saját lelkét
elveszti? Nem sok. Mit ad majd az ember a lelkéért cserébe,
amikor a fátyol túloldalára érkezik? [Lásd Márk 8:36–37.]

Nagyon csodálkozom azon, hogy a föld lakosai mily kevés ér-
deklŒdést mutatnak a jövŒbeli állapotuk iránt. Csak olyanok
vannak ma itt, akik a fátyol túloldalán addig fognak élni, amíg
TeremtŒjük is él – az örökkévalóság végtelen korszakain át; és
minden egyén örök sorsa attól függ, hogy miként tölti el azt a pár
rövidke évet itt a testben. Az Úr nevében azt kérdezem, mit jelent
nekem vagy nektek a népszerıség? Mit jelent az arany vagy ezüst,
avagy eme világ javai bármelyünk számára, azon túlmenŒen,
hogy megszerezzük azt, amit ennünk, innunk vagy viselnünk
kell, és felépítsük Isten királyságát? Az pedig, hogy abbahagyjuk
az imádkozást, és megŒrülünk a világ kincseiért, a bolondság és
ostobaság teteje.

Azt látva, ahogy az emberek cselekszenek, feltételezhetitek, hogy
örökké itt fognak élni, és örök sorsuk attól függ, hogy mennyi ban-
kójuk van. Néha megkérdem az utolsó napi szentektŒl, hogy mivel
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rendelkeztünk, amikor ideérkeztünk? Mennyit hoztunk magunk-
kal, és az honnan van? (...) Nem hinném, hogy bármelyikünk
lóháton vagy fogatban született, vagy hogy vasúti részvényeket,
marhákat és házakat hoztunk volna magunkkal, hanem mind oly
meztelenül születtünk, mint Jób, és úgy hiszem, hogy olyan mezte-
lenül is távozunk majd, mint Œ [lásd Jób 1:20–21]. Ami pedig e világ
javait illeti, mit számítanak nekünk, hogy miattuk el kellene veszí-
tenünk a szabadításunkat? Inkább legyek szegény egész életemben;
ha a gazdagság elkárhoztat és megfoszt a dicsŒségtŒl, amelyet kilá-
tásba helyeztek, amennyiben betartom Isten parancsolatait – akkor
azért imádkozom Istenhez, hogy soha ne bírjak velük.

Isten a kezében tartja e világ kincseit: az arany és ezüst, a mar-
hák és a föld az övéi, és Œ annak adja, akinek akarja. Amikor
Krisztus fent volt a hegyen, Lucifer, az ördög, megmutatta neki a
világ minden dicsŒségét, és felajánlotta neki, ha eléborul és Œt
imádja [lásd Máté 4:8–9]. De vajon tudjátok-e, hogy az a szegény
ördög egy talpalatnyi földet sem bír az egész világon, és hogy még
teste, vagyis hajléka sincsen? A föld az Úr zsámolya, és ha abból va-
lamennyi a mienk lesz, azt az Úr fogja nekünk adni. Vallásunkhoz
pedig akkor is ugyanolyan hıségesnek kell lennünk, ha tízmilliárd
dollárunk van, mintha semennyi sem lenne. Nekünk az örök élet-
re kell törekednünk, és a körülményeinktŒl és helyzetünktŒl
függetlenül ennek kell az elsŒdleges célnak lennie. (...)

Már beszéltem a meggazdagodásról. Nem találok kivetnivalót
a gazdagságban. Az arany és az ezüst az Úré. Házakat akarunk
[építeni], és muszáj mıvelnünk a földet. Ez rendben is van. Nem
találok kivetnivalót abban, ha valaki meggazdagszik. Azzal van
gondom, ha eladjuk Isten királyságát, születési elŒjogunkat, el-
adjuk az evangéliumot, és megfosztjuk magunkat az örök élettŒl
a test vágyainak teljesítése érdekében és az élet kevélysége,
a világ divatjai miatt, szívünk pedig csak ezeken csüng.18

Jézus Krisztus szavaira utalok, aki ezt mondta követŒinek:
„Hanem keressétek elŒször Istennek országát, és az Œ igazságát;
és ezek mind megadatnak néktek.” [Lásd Máté 6:33.]
Megmondom nektek testvérek: egész életünkben próbálkozha-
tunk, kipróbálhatunk minden utat és minden alapelvet e világon,
de mi, szentek, semmi más módon nem boldogulhatunk, csak ha
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elŒször a menny királyságát és annak igazlelkıségét keressük. Ha
ezt tesszük, nincs olyan áldás, nincs olyan jó, nincs felmagaszto-
sulás, ajándék, kegyelem, vágy vagy bármi, amit egy jó ember csak
kívánhat a maga javára, és ami jó az idŒre és az örökkévalóságra,
amit meg ne kapnánk.

Sokan próbálták a boldogságot a menny királyságának keresé-
se nélkül meglelni, ... de mindig fárasztó dolognak találták, és mi
is annak fogjuk találni, ha megpróbáljuk.19

A célunk magas. Isten celesztiális királyságában törekszünk he-
lyet kapni, elnyerni az örök életet, amely Isten legnagyobb
ajándéka, amit az embernek adott. E világ minden tiszteletének,
dicsŒségének és vagyonának jelentéktelenségbe kell süllyedni az
elménkben ahhoz az örökséghez hasonlítva, hogy Isten és a Bárány
színe elŒtt élhetünk, az összes prófétával, apostollal és szenttel
együtt, saját atyánk házát is beleértve. Míg az egyik mulandó és
gyorsan semmivé lesz, addig a másik örökké tart.20 

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Mit tett Woodruff elnök annak érdekében, hogy az ebben a feje-
zetben bemutatott alapelveket kövesse? (Lásd 229., 231. oldal.)

• Vajon miért nem tudjuk különválasztani a fizikait a lelkitŒl?
(Lásd 231–232. o.; lásd még T&Sz 29:34–35.) Miként alkal-
mazhatjuk ezt az igazságot a mindennapos életben? Az egyházi
szolgálatunkban?

• Woodruff elnök megfigyelte, hogy sokan nem követik az Úr
tanácsát a fizikai dolgokban. Szerinted ez miért van így? (Lásd
232–233. oldal.) Milyen tanácsokat adott az egyház jelenlegi
elnöke a fizikai dolgokról?

• Tekintsd át a 234. oldalon álló elsŒ bekezdést! Milyen haszon-
nal jár a kétkezi munka? Szerinted mit jelent termelŒnek is
lenni, nem csak fogyasztónak?
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• Mire figyelmeztetett Woodruff elnök a pénzzel kapcsolatban?
(Lásd 234–239. oldal.) Milyen tanácsot adott az adóssággal és
hitellel kapcsolatban? Mit tehetünk annak érdekében, hogy jól
lássuk a dolgokat?

• A tizedek és a felajánlások miként válnak a személyes javunk-
ra és a gyermekeink javára? (Lásd 234–235. oldal.)

• Mit jelent számodra a Szabadító tanítása Máté 6:33-ban? (Lásd
még 237–239. oldal.)

• Fusd át a fejezetet, olyan alapelvek után kutatva, amiket a szü-
lŒknek meg kell tanítaniuk a gyermekeiknek! Milyen konkrét
dolgok megtétele által tudják a szülŒk megtanítani a gyerme-
keiknek ezeket az alapelveket? Milyen tapasztalataid voltak
eme alapelvek tanulásával és tanításával kapcsolatban?

Kapcsolódó szentírások: Malakiás 3:8–11; Máté 6:19–21; Jakab
2:14–26; Jákób 2:12–19; T&Sz 42:42; 58:26–28
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„Egy szív és lélek”

Amikor egységesek vagyunk az evangéliumban,
felkészültek vagyunk elnyerni a

mennyek leggazdagabb áldásait.

Wilford Woodruff életébŒl

Wilford Woodruff elnök szeretett más egyháztagokkal közös-
séget vállalni. Sok naplóbejegyzésében hálával ír az „egység és
szeretet szellemérŒl”, amely jelen volt az egyházi gyıléseken.1

Egy ilyen gyılés után feljegyezte, hogy két beszélŒnek el kellett
menni, hogy egy másik teendŒjüknek eleget tegyenek. Nehezen
tudtak útnak indulni a találkozójukra, mert „alig tudtak kijutni a
házból, annyira sokan akartak velük kezet fogni”. UgyanerrŒl a
gyılésrŒl így írt: „Az Úr Lelke velünk volt. Szeretet és egység ha-
totta át a gyülekezetet. Nagyon megörültem, hogy ily sok szentet
láthattam egyesülni az új és örökkévaló szövetségben.”2

Woodruff elnök remélte, hogy látni fogja, amint az egység szel-
leme az egyházi gyılésekrŒl átterjed az élet minden területére.
Nyilvános beszédeiben és mindennapos példájával bátorította a
szenteket, hogy legyenek egységesek az otthonaikban, az egyházi
feladataikban és a világi munkáikban. Matthias F. Cowley ezt írta:
„Az Œ gondolkozása szerint az egyházban nem volt helye a vitatko-
zásnak, gyanakvásnak és ellenkezésnek. A munka Istené volt, és ez
számára elég volt. Megvoltak a rendben kijelölt felhatalmazottak.
Rájuk helyezték a királyság felelŒsségeit. Ezért nem aggasztotta az,
amit mások a bölcsesség hiányának tartottak. Ã nem volt pénzsó-
vár [kapzsi]; a pénzügyi kudarcok – az Œ gondolkozása szerint –
soha nem állhatják útját Isten szándékainak. Az sem foglalkoztatta,
hogy e világ javaiból mennyivel rendelkezik. DicsŒséges üzenet
adatott a földnek, és azt akarta, hogy mindenki megismerje az em-
beriség számára képviselt értékét, és hogy megértsék a szabadítás
azoknak szóló áldásait, akik hajlandóak engedelmeskedni.
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Az egység szükségességét hangsúlyozva Wilford Woodruff
elnök az egyházi és családi szervezetet a szŒlŒtŒhöz és
annak fŒágaihoz, ágaihoz és ágacskáihoz hasonlította.
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„Wilford Woodruff sohasem találta a helyét a viták közepette.
Kerülte azokat, és soha nem foglalkozott olyan ismeretségekkel,
akik magukat hibakeresésre, kritikára és személyes bánatnak
adták át. Soha nem látta ennek szükségét. Soha nem esett nehe-
zére egyetérteni a testvéreivel. Soha nem volt ésszerıtlen az
elvárásaiban, soha nem a maga hasznát kereste, és soha nem
vonakodott, ha valami fontosat kellett megtenni. Hıséges volt a
prófétához, hı a testvéreihez.”3

Wilford Woodruff tanításai

Egység uralkodik az Istenség tagjai
között és a celesztiális királyságban

A Szabadító így szólt apostolaihoz régen, és apostolaihoz napja-
inkban: „Mondom nektek: Legyetek egyek, mert ha nem vagytok
egyek, nem vagytok az enyéim.” [T&Sz 38:27] „Én és az Atya egy
vagyunk.” [János 10:30] Kapcsolódik ehhez egy alapelv, amely
szerintem nagyon fontos számunkra mint nép és mint egyház itt a
földön. A földi erŒk közötti mindenfajta megosztottság, minden elé-
gedetlenség, vitatkozás és ellenkezés ellenére, a mennybŒl
kinyilatkoztatottak között soha nem hallottam olyan kinyilatkozta-
tásról az emberek fiai számára, hogy bármiféle megosztottság
létezne Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a Szentlélek között. Ãk
egyek. Mindig is egyek voltak. Mindig egyek lesznek, az örökkéva-
lóságtól az örökkévalóságig. Mennyei Atyánk a vezetŒ, Ã lévén az
emberek fiai szabadításának szerzŒje, valamint mivel megteremtet-
te és benépesítette a világot és törvényeket adott a föld lakosainak.4

Jézus egy volt az Atyával. Ezt mondja: „Azért szállottam le a
mennybŒl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak
akaratát, a ki elküldött engem.” [János 6:38] Az Atya és a Fiú
közti egység mindig töretlen volt. A Joseph Smithnek adott elsŒ
kinyilatkoztatás az Atyáról és a Fiúról szólt. A mennyek megnyíl-
tak, és az Atya, a Fiával együtt megjelent Joseph-nek válaszként az
imájára, majd a Fiára mutatva ezt mondta: „Ez az én Szeretett
Fiam, Ãt hallgasd!” [Lásd Joseph Smith története 1:17.]5

Van egy celesztiális királyság, egy terresztriális királyság és egy
telesztiális királyság. Van a napnak, a holdnak és a csillagoknak
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egyfajta dicsŒsége; és amint egyik csillag különbözik a másiktól
annak dicsŒségében, ugyanígy van a halottak feltámadása is [lásd
1 Korinthusbeliek 15:41–42]. Isten celesztiális királyságában
egység van és egyetértés.6

Egy hasonlattal élve, ki akarná, hogy neki egyedül legyen
negyven hold földje Isten királyságában, avagy a mennyben,
amikor oda jutunk? Ezt senki sem várhatja, mert abban a királyság-
ban, a mennyben vagy a földön, egységet találunk majd, az Úr
pedig elvárja tŒlünk, hogy egyesüljünk az Œ celesztiális törvényének
alapelvei szerint.7

A prófétáknak egységessé kell válniuk az
Istenség tagjaival, és az egyház minden tagjának

is ugyanerre az egységre kell törekednie

Istennek az emberekkel való dolgairól olvasva a Bibliában, a
Mormon könyvében és a Tanok és szövetségekben, megfigyelhet-
jük, hogy Ádám atya idejétŒl fogva az Úr felnevelt egy csoport
embert minden sáfárságban, akiknek megadta az Ã papságát, és
akiknek hatalmat és felhatalmazást adott arra, hogy munkáját

2 3 .  F E J E Z E T

Az ElsŒ Elnökség 1894-ben. Balról jobbra: George Q. Cannon elnök, elsŒ
tanácsos; Wilford Woodruff elnök; és Joseph F. Smith elnök, második tanácsos.
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végezzék a föld színén az emberek fiai között. E férfiak pedig az
Istennel, az Isten Fiával és a Szentlélekkel való egység alapelvének
birtokában voltak. Ádám atya megkapta a Szentlelket; eltelt vele,
amikor – élete végén – megáldotta azokat a fiait, akik fŒpapok
voltak, valamint ivadékainak maradékát [lásd T&Sz 107:53–56].

Ádám atya, Énók, Mózes, Noé, Ábrahám, Izsák és Jákób, és
mindazok a régi pátriárkák és próféták kapcsolatot kellett, hogy
fenntartsanak Istennel. Szükségük volt arra, hogy az Urat keres-
sék, mert ha e kapcsolat nem volt meg, nem voltak alkalmasak
feladatuk végzésére. Az Úrtól függtek a kinyilatkoztatások, a vilá-
gosság és az oktatás terén, hogy erejük legyen teljesíteni Isten
parancsolatait. Ez az egység, amelyet az Úr megkövetelt a régi pát-
riárkáktól és prófétáktól, és amelyet Jézus megkövetelt az
apostolaitól, Joseph SmithtŒl és testvéreitŒl is megköveteltetett.
Isten minden szentjétŒl megkívántatott a világ megalapozásától
fogva egészen napjainkig.8

Elismerem, hogy ennek az egyháznak az elnöksége e nép és az
Úr között áll, mert Œk a vezetŒi, és elismerem, hogy Isten
kinyilatkoztatja nekik akaratát, ezért rájuk kell tekintenünk világos-
ságért és információért. Az irányító tele lehet világossággal,
sugalmazással, kinyilatkoztatással és Isten szándékaival és akaratá-
val, de ha azok a tisztségviselŒk, akik mellett állnak, és ha mi
magunk restek vagyunk feladatainkkal kapcsolatban, és nem va-
gyunk alkalmasak ama világosság befogadására, akkor nem látjátok,
hogy a folyó elakad a forrásnál? Nincs áramlat vagy közeg, melyen
keresztül a világosság eljuthatna a végtagokhoz vagy a test távolab-
bi részeihez.

Elismerem, hogy nemcsak nekünk, papságviselŒknek a felada-
tunk, hanem általában ennek a népnek, hogy alázattal és hittel
járuljunk az Úr elé, hogy áldásokat nyerhessünk, amelyek készen
várnak ránk, és hogy alázatosság, engedelmesség és az Isten akara-
tának elfogadása által elnyerhessük a világosságot, a tudást, a hitet,
az intelligenciát és erŒt, ami szükséges a szabadításunkhoz. Azért
kell ennek eleget tennünk, hogy elménk kész legyen és testünk al-
kalmas legyen a Szentlélek befogadására, hogy Isten Lelke
szabadon áramolhasson át az egész testen a fejtŒl egészen a láb
ujjáig. Amikor pedig ez a helyzet, mind egyféleképp fogunk látni,
érezni, és hasonlóak leszünk, és az evangélium és Isten királysága
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szempontjából egyek leszünk, úgy, ahogy az Atya és a Fiú egyek.
Ekkor pedig ez a nép majd elkezdi megérteni az egymás és az Isten
iránti viszonyunkat, és érezni fogjuk annak fontosságát, hogy eleget
tegyünk kötelességeinknek; készségesen elŒállunk majd idŒnket
jobban használva és képességeinket jóra fordítva, hogy elnyerjük az
áldásokat, amiket az Úr a mi élvezetünkre szánt. De vajon nem lát-
játok-e, hogy ha az emberek alszanak és restek, és nem élnek a
kiváltságaikkal, és ekkor Istennek a Lelke elkezd a fejtŒl a test felé
áramlani, akkor hamarosan akadályba ütközik és eltorlaszolódik?

Ezt az alapelvet megfigyelhetjük Isten egyházán és királysá-
gán keresztül, és átültethetitek a család kormányzásába... 
Olyan ez, mint a szŒlŒtŒ fŒágaival, ágaival és gallyacskáival
[lásd János 15:1–11]. Ez egy nagyon jó hasonlat arra, hogy meg-
tanuljuk az igazlelkıség alapelvét.

Ahhoz, hogy készek legyünk megtenni Isten akaratát, és király-
ságát építeni tudjuk a földön, szándékait pedig megvalósíthassuk,
nem csak egységben és egyetlen szívként kell cselekednünk,
hanem Isten Szent Lelkét is el kell nyernünk, valamint Istennek
ránk vonatkozó akaratát és szándékait is, és annak kell minket irá-
nyítani minden lépésünkben és tettünkben, hogy biztonságban
legyünk, és gondoskodjunk a szabadításunkról.9

Az egységben erŒ rejlik

Nem hinném, hogy túl sok érv kellene annak bizonyítására,
hogy az egységben erŒ rejlik, és hogy egy egységben lévŒ népnek
olyan ereje van, amivel egy megosztott nép nem rendelkezik.10

Egységesnek kell lennünk, és együtt kell állnunk a ránk váró
ellenkezés közepette.11

Nem az rendeltetett a gonoszok számára, hogy rosszat hoz-
hassanak ránk, ha egységesek vagyunk.12

Babilon kettészakadhat; a föld lakosai annyi részre oszthatják
magukat, ahányra csak akarják; de éppen úgy, ahogy eddig, a
jövŒben is számolniuk kell az e megosztottsággal járó következ-
ményekkel. Város város után, nemzet nemzet után pusztult el a
Mindenható ítélete nyomán, amikor megértek bıneikben, mint
például Szodoma és Gomora, Babilon, Ninive, Tirus és Szidon és
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egy sor hatalmas Œsi város és ország esetében. Isten szentjei azon-
ban nem boldogulhatnak, ha nincsenek egységben.13

Ahogy egyre többen vagyunk az egyházban, és egyre jobban
megalapozzuk Isten királyságát, a tagok közötti egység fontossága
még inkább megnyilvánul. Teljességgel szükséges, hogy ne csak
szóbeli egység legyen, hanem a szív és lélek összekapcsolása
jelenjen meg minden elnöknél, tanácsnál és gyülekezetnél
Krisztus egyházában, hogy véghezvihessék Isten szándékait Sion
felépítésében, avagy azon áldások elnyerésében, amelynek élveze-
te kiváltságuk. Biztosak lehettek benne ti, a Legfenségesebb
szentjei, hogy a mennyek elvonulnak bármely elnökség, kvórum,
tanács vagy gyülekezet feje fölül, akik szívükben, véleményükben
és érzéseikben megosztottak, és így is maradnak. Az áldások pedig
visszatartatnak, amíg a gonoszt el nem hagyják, mert az Úr nem
fogja kiárasztani a menny leggazdagabb áldásait, a papságot és az
evangélium ajándékait, csak ha alkalmazzák az egység ama alapel-
vét, amelyet Isten celesztiális törvénye megkövetel. (...) Már
egyedül Isten szentjeinek egyesült erŒfeszítései által is teljesülni
fog Sion felépítése az utolsó sáfárságban, és Isten királysága itt a
földön felkészül az Isten mennyei királyságával való egyesülésre.
Így az a láncolat, amely a mennyei seregeket összekötötte, kibŒvül,
és a hatósugarán belül megragad mindenkit, akik engedelmesek
voltak Isten rendeletei iránt.14

Egyeknek kell lennünk a tanokban, az Isten királyságában
végzett munkánkban, és az egymás iránti szeretetben

Tan
Mindig örömömre szolgál, amikor embertársaimat látom,

hogy megismerik az igazságot, mert engedelmeskednek az evan-
géliumnak, ahogyan azt az Úr szolgái tanítják. Amikor az
emberek beléptek a keresztelŒvízbe és részesültek a kézrátétel-
ben a Szentlélek ajándékáért, ugyanazt az igazságot, világosságot
kapják meg, amit mi kaptunk, és így egy szívvé és egy lélekké vá-
lunk, és a Szentlélek sugalmazását követjük, amely az Ã
evangéliumát kíséri. Az evangélium hirdetésében és az Úr háza
szertartásainak kiszolgáltatásában a menny lelkének sugalmazása



248

2 3 .  F E J E Z E T

kíséri azokat, akik abban tevékenykednek, hogy örökre velük
maradjon, ha az élet minden dolgában hithıek maradnak.

Amikor a testvérektŒl Istennek a jelen nemzedékkel kapcsola-
tos dolgairól hallok, azt veszem észre, hogy egyféleképpen
gondolkoznak; ugyanazt a tanúságot teszik; megegyezik a bi-
zonyságuk; egyek annak kijelentésében, hogy az Úr munkája
gyŒzedelmeskedni fog minden ellensége felett.15

Egy különleges vonás kapcsolódik az evangélium hirdetésé-
hez: Elküldhettek ezer eldert, és mind ugyanazt a tant fogják
tanítani; ugyanazon egyház felépítéséért fognak dolgozni, egysé-
gesek lesznek; mert hitük, tanaik és az egyház szervezete Isten
kinyilatkoztatásai által váltak ismertté elŒttük: ennélfogva tisztán
fognak látni az evangélium alapelveivel kapcsolatban...
Véleményünk egyezése és egysége egyike az Isten királysága
szervezetében rejlŒ elŒkelŒ szépségeknek.16

Isten királyságában végzett munka
E királyságot egység, és azon férfiak hithı követése által kell

felépítenünk, akiket vezetŒinkként adtak, máskülönben szétszó-
ratunk. Isten áldásai elvétetnek tŒlünk, ha bármely más utat
választunk.17

Az én feladatom, hogy barátságban éljek Istennel, bármily
gyenge eszköz legyek is Isten kezében. Az én kötelességem, hogy
Isten hatalmában részesüljek. Amikor rendelkezem vele, akkor ta-
nácsosaimnak mellettem kell állni. Egy szívvel és lélekkel kell
lennünk minden fizikai és lelki dologban, melyek utunkba kerül-
nek Isten egyházának és királyságának munkájában. Szerencsére
azt mondhatom, hogy ez így is van, amióta elhívattam e feladatra,
vagyis mióta megszervezték az egyháznak [eme] elnökségét. Itt
van velünk kapcsolatban a tizenkét apostol. Nekik is kötelességük
egy szívvel és lélekkel élni. Nincs joguk másképp tenni. Nem
lehet, hogy másképp élnek és közben Isten elŒtt boldogulnak.
Egynek kell lenniük velünk, és nekünk Œvelük. Megvannak a
jogaik, megvan a szabad akaratuk. Amikor azonban az egyház
elnöksége azt mondja bármelyiküknek: „Ez az Úr szava”, vagy
„Az úgy helyes”, akkor velünk együtt kell dolgozniuk. Isten törvé-
nye megköveteli tŒlünk ezt az egységet. A hetveneknek is az a
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dolga, hogy egységben legyenek a tizenkét apostollal. A hetvene-
ket az apostolok szólítják, hogy menjenek, dolgozzanak az Úr
szŒlŒskertjében, és Œk együtt dolgoznak. Így van ez, testvérek, az
egyház minden szervezetével. Egységnek kell lenni. Nem lehet vi-
szály vagy meghasonlás. Ha mégis van, annak az Úr nem örül,
és saját munkánkat hátráltatjuk.18

Szerte a föld színén láthatjuk a viszály hatását. Az egek alatt
bármely megbízásban a nemzetek, közösségek, családok vagy
embercsoportok minél megosztottabbak, annál kevésbé tudnak
megvalósítani bármely elképzelhetŒ célt vagy alapelvet. Viszont
minél nagyobb az egység, legyen szó törvényhozói vagy bármely
más megbízásról, annál nagyobb hatalom van a kezükben annak
megvalósítására. Láthatjuk, hogy a világ népei között minden
nap egyre nagyobb a megosztottság, és az ebbŒl fakadó gonosz-
ság egyre nyilvánvalóbb. Sion felépítésére hívattunk el, és csak
akkor építhetjük fel, ha egységesek vagyunk. Ebben az egység-
ben pedig meg kell tennünk Isten nekünk adott parancsolatait,
és engedelmeskednünk kell azoknak, akiket Isten királysága
ügyeinek vezetésére és irányítására kijelöltek...

Jézus Krisztus evangéliumának alapelvei, amelyek napjainkban
kinyilatkoztattak, Isten hatalmát jelentik a szabadításra minden
hívŒnek, zsidónak és nem zsidónak a világ eme korszakában úgy,
mint bármelyik másikban. És ha egységesek vagyunk a kapott ta-
nácsok teljesítésében, legyŒzhetjük a gonoszt, amely utunkon
leselkedik, felépíthetjük Isten Sionját, és olyan helyzetbe
hozhatjuk magunkat, amelyben megszabadíttatunk.19

Egymás iránti szeretet
Legyetek kedvesek egymáshoz! Ne keressetek hibát egymásban!

(...) Támogassátok egymást!20

A család egyik tagjában sem lehet semmiféle önzŒ érzés – „Nem
érdekel, mi lesz ebbŒl, vagy abból, ameddig megkapom, amit aka-
rok.” Ez önzŒség, amely viszályt szül, és összeférhetetlen Isten
szentjének hitvallásával. Mindegyikünknek azon kell dolgozni,
hogy az ilyen érzéseket kivessük a szívünkbŒl, majd pedig családi
szervezetünkben megpróbáljuk elŒmozdítani a családtagok
általános érdekeit.21
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Ha vallásunk nem vezet az Isten és embertársaink iránti szere-
tetre, és az emberekkel való igazságos és becsületes bánásra,
akkor hitvallásunk hiábavaló. Az apostol ezt mondja:

„Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyılöli a
maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a
kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?” [1 János 4:20]

Isten iránti szeretetünket vallásunk gyakorlásával mutathatjuk
meg leginkább. Hiába beszélünk az Isten iránti szeretetünkrŒl, ha
másokról gonoszul beszélünk, vagy velük gonoszul cselekszünk.
A Vele kötött szent szövetségek szigorú kötelességeket rónak
ránk, melyekkel egymásnak tartozunk. A vallás nagy feladata az,
hogy megtanítsa nekünk, hogyan végezzük e feladatokat úgy,
hogy a mi és az embertársaink legnagyobb boldogságát elérjük.
Amikor megtartjuk vallásunk követelményeit, nem hangzanak el
olyan szavak, és nem történnek olyan tettek, amelyek mást meg-
bántanának. Ha az utolsó napi szentek úgy élnének, ahogy
kellene, és amint azt vallásuk tanítja, csak a testvéri kedvesség és
szeretet érzései lennének minden kebelben. Nem lenne közöt-
tünk rágalmazás és rossznyelvıség, hanem béke és szeretet és
jóakarat uralkodna mindenki szívében, otthonában és lakóhe-
lyén. Mi lennénk a legboldogabb nép a föld színén, és a menny
békességének áldása nyugodna rajtunk és mindenünkön.

Ha boldogtalanság, forrongó érzések, vitatkozások és gyılöl-
ködés van közöttünk, akkor azok azért léteznek, mert nem a
megvallott vallásunk szerint élünk. Ezek nem annak a gyümölcsei.
Ahol ezek a gonoszságok léteznek, ott égbekiáltó szükség van a
bınbánatra...

Utolsó napi szentekként általános szokásunk, hogy hetente egy-
szer veszünk az úrvacsorából. Ha Urunk tanításait – akinek
emlékére elvégezzük e szent szertartást – meg akarjuk tartani,
senki bınösnek nem engedhetjük meg, hogy részesüljön belŒle,
amíg bınét jóvá nem tette. Az Úr Jézus Krisztus kifejezett paran-
csolata, hogy senkinek ne engedjük, hogy érdemtelenül vegyen az
Ã testébŒl és vérébŒl [lásd 3 Nefi 18:28–32]. A helytelen érzések
és a testvéreinkkel tett rossz megelŒzésének nem képzelhetŒ el tö-
kéletesebb módszere. Ha a szentek megteszik a kötelességüket, a
nehézségek nem maradnak megoldatlanok az Úr napján túl, ami-
kor összegyılnek, hogy az Ã emlékezetére egyenek és igyanak.22
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Arra buzdítok minden szentet, hogy egységesen tegyük meg az
Úr szavait, amint azok János [15. fejezetének] 12., 13. és 14. ver-
sében szerepelnek – ha úgy szeretjük egymást, ahogyan Krisztus
szeret minket, könnyen megoldhatjuk a köztünk felmerülŒ ne-
hézségeket, megbocsáthatunk egymásnak, és irgalommal
telhetünk el. Emellett világosság, szeretet, öröm, egység, békes-
ség és közösségvállalás jellemzi majd napjainkat, ami pedig
sokkal jobban mutat majd Isten, az angyalok és az emberek sze-
mében, mint a testvéreink hibái feletti kicsinyes rágódás.23

Egy szívvel és egy elmével kell lennünk, és nem szabad sem-
milyen fizikai vagy lelki természetı dolognak sem engednünk,
hogy elválasszon minket Isten és ember szeretetétŒl.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át az elsŒ bekezdést a 241. oldalon! Neked milyen
hasonló élményekben volt részed?

• A Mennyei Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek milyen tekintet-
ben „egyek”? (Lásd 243–244. oldal.)

• A próféták milyen tekintetben egységesek az Istenség tagjaival?
(Lásd 244–246. oldal.) Hogyan érhetünk el mi is ilyen egysé-
get? (Lásd 246–247. oldal.)

• Nézd át a 244–247. oldalakat, és keresd meg Woodruff elnök
szavait a 40 holdas telekrŒl, a folyóról és a szŒlŒtŒrŒl! Mit
tanulhatunk ezekbŒl a hasonlatokból?

• Olvasd el a harmadik bekezdést a 246. oldalon! Milyen tapasz-
talatok mutatták meg neked, hogy „egységben van az erŒ”?

• Gondold át vagy beszéljétek meg az egyháztagok különbözŒ
hátterét, tulajdonságait, érdeklŒdéseit, adottságait és köteles-
ségeit az egyházközségetekben, gyülekezetetekben vagy
családotokban! Szerintetek hogyan lehetnek egységesek a
jóban az ilyen egyháztagok?
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• Milyen áldásokat nyerhetünk, amikor a jó érdekében egyesü-
lünk otthonainkban? Egyházi szervezeteinkben? Milyen
következményekkel jár otthon és az egyházban a viszály?

• Milyen forrásokat ad az egyház, amelyekkel segít egységesnek
lennünk a tanított tanokban? Mivel biztosíthatjuk, hogy tanítá-
sunk egységben van az utolsó napi próféták tanításaival?

• Miért lehetetlen azt mondani, hogy szeretjük Istent, ha köz-
ben gyılöljük a testvérünket? (Lásd 249–250. oldal.)

• Tanulmányozd a 250. oldalon lévŒ utolsó teljes bekezdést!
Miként segít az úrvacsora egységesnek lennünk?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 133:1; Móziás 18:21; 3 Nefi
11:28–29
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Felkészülés Jézus Krisztus
második eljövetelére

Amint a Szabadító visszatérésére és földi
uralkodására várunk, fel kell készülnünk
egyénenként, családonként és népként.

Wilford Woodruff életébŒl

1950 áprilisában az általános konferencián Richard L. Evans, a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja ezt mondta beszédében:
„Eszembe jut egy kijelentés, amelyet, ha jól emlékszem, Wilford
Woodruff elnöknek tulajdonítanak. Úgy mondják, hogy néhány
testvér odament hozzá, ... és arról kérdezték, hogy szerinte
mikor jön el a vég, mikor lesz a Mester eljövetele? Azt hiszem,
nem ezek a pontos szavai, de feleletének szellemét magukban
hordozzák: „Úgy élek, mintha holnap jönne el, de azért még
ültetek cseresznyefákat!”1

Noha Woodruff elnök talán nem pont így mondta, ez mégis
kifejezi érzéseit Jézus Krisztus második eljövetelérŒl. Beismerte:
„Nem hiszem, hogy bárki is megmondhatná az Ember Fia eljövete-
lének óráját... Ne is várjuk, hogy ennek az események az idejét
megtudjuk.”2 Ã mégis várta a Szabadító visszatérését és földön való
uralkodását. Annak bizonyságával, hogy az egyház az utolsó na-
pokban lett megalapítva, nagy buzgósággal tanította a szenteket,
intve Œket, hogy készüljenek a Szabadító második eljövetelére. „A
mennyei és földi jelek mind az Úr Jézus Krisztus eljövetelét jelzik –
mondta. – Amikor Isten Lelkének hatására az elmém megnyílik, és
felfogja e dolgokat, gyakran elcsodálkozom, nem csak a világon,
hanem magunkon is, hogy nem vagyunk odaadóbbak és szorgal-
masabbak önmagunk és családjaink felkészítésében a küszöbön
álló eseményekre, mert bár az egek és a föld elmúlnak, Isten sza-
vából egyetlen pontocska vagy vesszŒcske sem fog betöltetlen
maradni.”3
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Wilford Woodruff tanításai

Az utolsó napokban élünk, és figyelnünk kell
a Szabadító második eljövetelének jeleire

Azt mondom az utolsó napi szenteknek Izráel eldereként és az
Úr Jézus Krisztus apostolaként, hogy közeledünk Isten legna-
gyobb ítéleteihez, amelyeket valaha kitöltött a földre. Figyeljétek
az idŒk jeleit, az Ember Fia eljövetelének jelét! Kezdenek megje-
lenni a mennyben és a földön egyaránt... Közeledünk e
dolgokhoz. Az utolsó napi szenteknek csak csendben kell ma-
radni, óvatosan és bölcsen az Úr elŒtt, figyelni az idŒk jeleit,
valamint igaznak és hithınek lenni. És amikor túl leszünk rajtuk,
sok mindent megértünk majd, amit most nem értünk... Az idŒk
teljességének utolsó sáfárságában vagyunk. Nagyszerı idŒszak
ez, és a mennyek szemei mind minket figyelnek, Isten, és min-
den pátriárka és próféta szemei. Mély érdeklŒdéssel figyelnek
minket a mi érdekünkben. Prófétáink, akiket megöltek, és bi-
zonyságukat vérükkel pecsételték meg, Istenek társaságában
vannak, és testvéreikért könyörögnek. Legyünk tehát hithıek, és
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„Az Úr Jézus Krisztus el fog jönni, hogy a földön uralkodjon...
Az Úr nem fogja elhalasztani eljövetelét.” 
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bízzuk a dolgokat Istenre, Œ pedig majd gondunkat viseli, ha
megtesszük a dolgunkat.4

Az Úr Jézus Krisztus el fog jönni, hogy a földön uralkodjon.
A világ tán azt véli, hogy eljövetelét a világ végéig késlelteti. Ãk
azonban az Úrnak sem a gondolatait, sem pedig a szándékait nem
ismerik. Az Úr nem fogja elhalasztani eljövetelét az Œ hitetlensé-
gük miatt, a mennyben és a földön mutatkozó jelek pedig annak
közelségét jelzik. A fügefák a föld nemzetinek szeme láttára bon-
tanak levelet [lásd Joseph Smith Máté 1:38–40], és ha velük lenne
Isten Lelke, megértenék ezeket.5

A szentírásokat tanulmányozva többet
tudhatunk meg a második eljövetel jeleirŒl

Ha világ tudni akarja, hogy mi fog történni, hát olvassák a Bibliát,
a Mormon könyvét és a Tanok és szövetségek könyvét, valamint
Szent János kinyilatkoztatásait. Mert ahogy Isten él, azok bekövet-
keznek. Egyik sem marad betöltetlen. Isten keze pedig kezd
megnyilatkozni a földön. Az ítélet már küszöbön áll; csapások vár-
nak a föld nemzeteire; nekünk azonban késznek kell lenni, hogy
szent helyeken álljunk, amikor Isten ítéletei elhangzanak a földön.6

Máté 24. fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus, egy bizonyos al-
kalommal sok dolgot tanított tanítványainak az evangéliumról, a
templomról, a zsidókról, a második eljövetelérŒl és a világ végérŒl;
Œk pedig ezt kérdezték tŒle: Mester, mi lesz e dolgoknak a jele?
A Szabadító nagyon röviden válaszolt nekik. Amint gondolataim
abba az irányba terelŒdnek, fel kell, hogy olvassam az Úr nekünk
szóló szavainak egy részét, ami teljesebb mértékben megmagya-
rázza a dolgot annál, amit a Szabadító tanítványainak mondott. Az
Úr szavainak az a része, amit fel fogok olvasni, egy, a szenteknek
1831. március 7-én adott kinyilatkoztatás. [E kijelentés után
Woodruff elder felolvasta a kinyilatkoztatást, amely ma a Tanok és
szövetségek 45. részében található.] (...)

KésŒi korban élünk, ámbár igaz, hogy nagyon sok jelentŒs és
fontos esemény fog még lezajlani ezekben az idŒkben. Egy azon-
ban biztos: noha az Úr nem nyilatkoztatta ki a napot vagy az órát,
amelyben az Ember Fia eljön, megnevezte a nemzedéket, és meg-
jósolta a jeleket, és ama nagy esemény elŒfutáraként megjósolt
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jelei elkezdtek feltınni a mennyben és a földön, és ez így is
marad, amíg mind be nem teljesedik. Ha mi, utolsó napi szentek
szeretnénk valami izgalmasat, olvassuk a Bibliát, a Mormon köny-
vét és a Tanok és szövetségek könyvét; eleget tartalmaznak ahhoz,
hogy Isten dolgaiban építsenek és oktassanak minket. Kincsként
Œrizzétek Isten kinyilatkoztatásait és Krisztus evangéliumát, ame-
lyek azokban találhatók!7

Számos jövendölést találtok majd eljövetelérŒl; ilyesmiket:
„Hamar eljövök”, „Oly órában jövök el, amikor nem gondoljátok”,
„A küszöbön állok”, „Úgy jövök el, mint éjjel a tolvaj”, „Olyan órá-
ban jövök, amikor nem vártok engem”, és „Áldott, aki várja a mi
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus második eljövetelét”. Azt
mondom, hogy szerte a szentírásokban – az Ó- és Újszövetségben,
a Mormon könyvében és a Tanok és szövetségek könyvében – sok
utalás található az Úr második eljövetelére. Vajon az Úr úgy ígér-
te meg e dolgokat, hogy közben nem is akarja megtartani azokat?
Bizony nem, hanem mind be fog teljesedni.8

Az Úr szövetséges népeként felelŒsségünk, hogy
elŒkészítsük az utat második eljövetele számára

Megkérdezem: ki vágyik eme események beteljesülésére, és a
földön ki készül beteljesíteni az Úr szavát, melyet próféták, pátri-
árkák és apostolok szavával szólt az utóbbi 6000 évben?
Tudomásom szerint senki, [kivéve] az utolsó napi szenteket, és én
például úgy érzem, félig sem vagyunk olyan éberek, mint kellene,
és félig sem vagyunk annyira felkészültek, mint kellene azokra a
hatalmas eseményekre, amelyek gyors egymásutániságban követ-
keznek be a földön ezekben az utolsó napokban. KitŒl várhatja el
az Úr a szenteken kívül, hogy második eljövetelére készüljön?
SenkitŒl.9

Az Úr nagy munkát tartogat még, és egy népet készít fel annak
megtételére második eljövetele elŒtt. És most felmerül itt a kér-
dés, testvérek: készek vagyunk a szívünkben? Felismerjük ezeket
a dolgokat? Felismerjük kötelességeinket népként az Úr elŒtt? Az
Úr ezekben az utolsó napokban felépítette a papok királyságát,
hogy megalapítsa egyházát és királyságát, és hogy elŒkészítse az
utat az Ember Fiának eljöveteléhez, és a Menny Istene szolgáinak
kezébe adta a királyság kulcsát, és ezt mondta: „Amit elrendeltem,
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e szolgáimban be fog teljesedni, mert nekik adatott a hatalom,
hogy a földön és a mennyben is megkössenek és megpecsételje-
nek a Mindenható Isten haragjának napja ellen, amely kiöntetik a
világra.” [Lásd T&Sz 1:7–9.]

Azt hiszem, hogy mi, Izráel elderei és utolsó napi szentek sok-
szor nem ismerjük fel helyzetünket az Úr elŒtt. A tŒlünk elvárt
munka nagy és tekintélyes. A Mindenható Isten munkája ez.
FelelŒsek vagyunk azért, hogy Krisztus evangéliumát elvigyük a föld
minden nemzetéhez... Mindezért és a Magasságosnak építendŒ
templomokért felelŒsségre leszünk vonva, amelyekbe beléphe-
tünk, és szertartásokat végezhetünk halottaink szabadulásáért(...)

Mennyit könyörgött az Úr a föld nemzeteinek, hogy celesztiál-
is dicsŒséget, tiszteletet, halhatatlanságot és örök életet adhasson
nekik? Az elmúlt hat évezredben könyörgött nekik, és idŒrŒl
idŒre felnevelte szolgáit a világ lakosai számára, hogy felkészülje-
nek az Œ második megjelenésének és eljövetelének nagy napjára,
amely már közeleg. Hangos szóval szólítja Œket; és ahogy mosta-
nában egyes testvéreknek mondtam, az Úr már most tudni akarja,
hogy az utolsó napi szentek hajlandóak-e vele együtt dolgozni,
vagy sem. A döntés napja ez.10

MielŒtt Krisztus eljönne, egy népnek fel kell készülni azáltal,
hogy megszentelŒdik az Úr elŒtt. Templomoknak kell épülni;
Sionnak fel kell épülni; kell lennie egy biztonságos helynek Isten
népe számára, amíg ítéletei mindenhol ott lesznek a földön, mert
Isten ítéletei meglátogatják a földet. E felŒl semmi kétség. A ki-
nyilatkoztatások tele vannak ilyesfajta ígéretekkel, és amint az Úr
kijelentette, Œ nem fog kudarcot vallani szavának megtartásában.11

Úgy vélem, nem látjuk át e munka nagyságát. Nehéz felfog-
nunk felelŒsségünket, amellyel Istennek, a mennyeknek, a
halottaknak, valamint élŒ embertársainknak tartozunk.

Amikor e dolgokat nézem, azt is látom, ami ránk vár. Azok a szer-
vezetek, melyeket megalapítottak az egyházban a kezdetekkor,
mind segéderŒk és irányítók, és mind összekapcsolódnak e nagy-
szerı munka megvalósításában. Rajtunk vannak a mennyek szemei.
Az Isten Fia és minden próféta és pátriárka, aki a földön élt, ezt a
nagyszerı munkát figyeli – ezt a nagyszerı szervezetet, amely az
Ember Fiának eljövetelére készül.12
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Egyénileg kell felkészülnünk Jézus Krisztus
második eljövetelére

Fontos korszakban élünk. A napjainkra vonatkozó próféciák
beteljesedŒben vannak. Felkészültünk ezekre?13

A Szabadító Isten királyságát tíz szızhöz hasonlította, akik fogták
lámpásaikat, és elindultak a vŒlegény elé [lásd Máté 25:1]. „Öt
pedig közülök eszes vala, és öt bolond. A kik bolondok valának,
mikor lámpásaikat elŒvevék, nem vivének magukkal olajat; Az esze-
sek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az Œ edényeikben.
Késvén pedig a vŒlegény, mindannyian elszunnyadának, és aluvá-
nak. Éjfélkor pedig kiáltás lŒn: Ímhol jŒ a vŒlegény! JŒjjetek elébe!
Akkor felkelének mind azok a szızek, és elkészíték az Œ lámpásai-
kat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a
ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig
felelének, mondván: Netán nem lenne elegendŒ nekünk és néktek;
menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor
pedig venni járnak vala, megérkezék a vŒlegény; és a kik készen va-
lának, bemenének Œ vele a menyegzŒbe, és bezáraték az ajtó.
KésŒbb pedig a többi szızek is megjövének, mondván: Uram!
Uram! Nyisd meg minékünk. Ã pedig felelvén, monda: Bizony
mondom néktek, nem ismerlek titeket.” [Máté 25:2–12] Akiknek
van olaj a lámpájukban, olyan emberek, akik vallásuk szerint élnek,
fizetik tizedüket, megfizetik adósságaikat, megtartják Isten paran-
csolatait, és nem káromolják az Ã nevét. Olyan férfiak és nŒk, akik
az Úr világosságában járnak; férfiak és nŒk, akik nem adják el elsŒ-
szülöttségi jogukat egy tál lencséért vagy egy kis aranyért vagy
ezüstért. Ãk bátrak lesznek a Jézus Krisztus bizonyságában.

Így érzek ma. Úgy érzem, figyelmeztetnem kell testvéreimet, az
utolsó napi szenteket, hogy vallásuk szerint éljenek, készítsék el
lámpásukat, mert ahogy az Úr él, úgy az Ã szava beteljesedik. Jézus
eljövetele a küszöbön van... Az igazlelkı ember nem szabadíthatja
meg a gonosz embert. Magunknak kell igazlelkıen élni, vagyis
megtartani Isten parancsolatait.14

A tíz szız példázata az Ember Fiának eljövetelét hivatott jelké-
pezni; a vŒlegény találkozását a menyasszonnyal, az egyházzal, a
Bárány feleségével az utolsó napokban. Azt hiszem, a Szabadítónak
igaza volt, amikor az egyház tagjaira utalva azt mondta, hogy öt
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eszes volt, öt pedig bolond. Amikor ugyanis a mennyek Ura hata-
lomban és nagy dicsŒségben eljön, hogy minden embert
megjutalmazzon a testben elkövetett cselekedetei szerint, ha azok-
nak a felérŒl úgy találja, hogy egyháza tagjának vallják magukat,
készen a szabadításra, akkor kb. ennyiüktŒl várható ez el, azon út
alapján, amit sokan követnek.15

Azt mondja nekem az Úr szava, hogy itt az ideje, hogy Sion fel-
emelkedjen és ragyogtassa világosságát. Isten Lelke pedig azt a
bizonyságot adja nekem, hogy ez az egész királyság, a papok eme
nagyszerı királysága, ... amely viseli a papságot, gondosan betelje-
sítette a tíz szız példázatának egyik részét. És hogy mi ez? Hát az,
hogy míg a vŒlegény késlekedett, mi mind szenderegtünk és alud-
tunk. Egyházként és királyságként szenderegtünk és aludtunk, és
azt mondja nekem az Úr szava, hogy eleget aludtunk, most pedig
mienk a kiváltság, hogy felkeljünk és elkészítsük lámpásunkat,
és olajat tegyünk edényeinkbe. Ez az Úr szava hozzám.16

Most pedig az a kérdés, hogyan tarthatunk elég olajat a
lámpásainkban? Isten parancsolatainak betartásával, imáink mon-
dásával, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásainak megtételével, és Sion
egyéb módon történŒ felépítésével. Amikor Isten királyságáért
dolgozunk, lesz olaj a lámpásunkban, világosságunk ragyogni fog,
és érezni fogjuk Isten Lelkének bizonyságtételét. Másrészt, ha szí-
vünk a világ dolgaival van elfoglalva, és az emberek tiszteletét
keressük, sötétben fogunk járni, és nem a világosságban. Ha nem
értékeljük papságunkat és a papság munkáját, Isten királyságának
felépítését, a templomok állítását, halottaink megváltását és ama
nagyszerı munka elvégzését, amelyre Izráel Istene elhívott ben-
nünket – ha nem érezzük, hogy e dolgok sokkal értékesebbek,
mint a világ dolgai, akkor nem lesz olaj és világosság a lámpá-
sunkban, és le fogunk késni a Bárány menyegzŒi vacsorájáról.17

Ki lesz felkészülve a Messiás eljövetelére? [Azok], akik élvezik
a Szentlélek társaságát, és a Mindenható sugalmazása által élnek,
akik megmaradnak Jézus Krisztusban, és gyümölcsöt teremnek
Isten tiszteletére és dicsŒségére. Rajtuk kívül senki más.18

Imádkozom, hogy úgy éljünk, hogy ne kerüljünk a bolond
szüzek közé, hanem megértsük az idŒk jeleit, megtegyük köte-
lességünket, megŒrizzük feddhetetlenségüket, legyŒzzük a
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„Amikor Isten királyságáért dolgozunk, lesz olaj a lámpásunkban,
világosságunk ragyogni fog, és érezni fogjuk Isten Lelkének bizonyságtételét.” 
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világot, és felkészüljünk, hogy örömmel, ne pedig szomorúan és
szégyenkezve fogadjuk Megváltónkat.19

Bízzatok Istenben! Tegyétek a dolgotokat! Mondjátok imáitokat!
Higgyetek az Úrban, és építsétek Siont! Minden rendben lesz. Az
Úr meg fogja látogatni népét, és rövidre fogja ezt a munkát igaz-
lelkıségben, nehogy senki se szabaduljon meg [lásd T&Sz 84:97;
Máté 24:22]. Azt mondom nektek, figyeljetek az idŒk jeleire, és
készüljetek fel az eljövendŒkre!20

Javaslatok a tanulmányozáshoz
és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd az v–ix. oldalt.

• Tekintsd át az elsŒ bekezdést a 253. oldalon! Milyen tanulságot
vonsz le Evans elder Woodruff elnöknek tanúsított megállapí-
tásából?

• Miként ismerhetjük meg a Szabadító második eljövetelének
jeleit? (Lásd 255–256. oldal.)

• Mi a második eljövetel jeleinek a célja? (Lásd 254–256. o.; lásd
még T&Sz 45:34–39.) Milyen bizonyítékot látsz arra, hogy
egyik-másik ezek a jelek közül most teljesedik be? Hogyan ma-
radhatunk csendben óvatosan és bölcsen az Úr elŒtt, még ha
ezek a jelek tragédiákkal is járnak?

• Nézd át Woodruff elnök tanításait az egyház szerepérŒl, melyet
a második eljövetel útjának elŒkészítésében játszik (256–257.
oldal)! Miként vehetünk részt e munkában?

• Miért kell saját felkészültségünkkel törŒdnünk a második eljö-
vetel pontos ideje helyett? Hogyan segíthetünk a családjainknak
a felkészülésben? Hogyan állhatunk szent helyeken, amíg Isten
ítéletei megnyilatkoznak a földön (255. oldal)?

• A tíz szız példázatában kiket jelképeznek a bölcs és a bolond
szüzek? A vŒlegény? A menyasszony? Mit jelképez a menyeg-
zŒi vacsora? A lámpásokban lévŒ olaj? Miközben a második
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eljövetelre készülünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy
olaj legyen a lámpásunkban? (Lásd 258–259., 261. o.; lásd
még T&Sz 45:56–57.)

Kapcsolódó szentírások: T&Sz 45:15–75; Joseph Smith –
Máté 1:21–55

Jegyzetek

1. Conference Report, 1950. április,
105. o.

2. Deseret Weekly, 1890. okt. 11., 517. o.
3. Deseret News: Semi-Weekly, 

1873. febr. 4., 2. o.
4. The Discourses of Wilford Woodruff,

vál. G. Homer Durham (1946),
211–212. o.

5. Deseret News: Semi-Weekly, 
1873. máj. 20., 1. o.

6. Millennial Star, 1895. máj. 30., 355. o.
7. Deseret News: Semi-Weekly, 

1873. febr. 4., 2. o.
8. Deseret News: Semi-Weekly, 

1876. máj. 2., 4. o.
9. Deseret News: Semi-Weekly, 

1873. febr. 4., 2. o.
10. Deseret News: Semi-Weekly, 

1876. febr. 29., 1. o.

11. Deseret News: Semi-Weekly, 
1876. máj. 2., 4. o.

12. Deseret Weekly, 1894. febr. 24., 286. o.
13. Deseret News, 1857. dec. 16., 325. o.
14. Deseret News: Semi-Weekly, 

1880. júl. 6., 1. o.
15. Deseret News: Semi-Weekly, 

1876. febr. 29., 1. o.
16. Deseret News: Semi-Weekly, 

1875. dec. 28., 1. o.
17. The Discourses of Wilford Woodruff,

124–125. o.
18. Deseret News: Semi-Weekly, 

1873. febr. 4., 2. o.
19. Deseret News, 1855. márc. 21., 11. o.
20. The Discourses of Wilford Woodruff,

252. o.



263263

Képek felsorolása 

Borító: Wilford Woodruff, készítette
Grant Romney Clawson.

iv. oldal: Részlet a Wilford Woodruff
címı képbŒl, készítette H. E.
Peterson.

vi. oldal: Fényképezte: Steve
Bunderson. © 1997 Steve
Bunderson. Másolatok készítése
tilos!

viii. oldal: Fényképezte: Steve
Bunderson. © 1997 Steve
Bunderson. Másolatok készítése
tilos!

xxvi. oldal: Wilford Woodruff
misszióba indul Angliába, készítet-
te Sam Lawlor. © 2001 Sam Lawlor.
Másolatok készítése tilos!

xxviii. oldal: Fényképezte: John
Telford. © 2000 John Telford.
Másolatok készítése tilos!

xxxix. oldal: Joseph Smith elsŒ
látomása, készítette Walter Rane.
Az Egyháztörténeti és Mıvészeti
Múzeum jóvoltából.

5. oldal: Krisztus felszenteli a
tizenkét apostolt, készítette
Harry Anderson.

7. oldal: A melkisédeki papság
visszaállítása, készítette
Kenneth Riley.

12. oldal: Az Úr prófétája, készítette
David Lindsley. © 2000 David
Lindsley. Másolatok készítése tilos!

17. oldal: Az elsŒ látomás, készítette
Tom Holdman.

20. oldal: Joseph Smith utolsó gyılése
az apostolokkal, készítette
Robert T. Barrett. © 2004 Robert T.
Barrett

24. oldal: Részlet az ElsŒ Elnökség és
a Tizenkét Apostol Kvóruma 1853-
ban címı képbŒl, készítette
Frederick Hawkins Piercy.

29. oldal: Dániel megfejti
Nabukodonozor álmát, készítette
Grant Romney Clwason.

37. oldal: Amim van, azt adom
néked, készítette Walter Rane.

54. oldal: Fényképezte: Brian Wilcox.
© 1986 Brian Wilcox. Másolatok
készítése tilos!

58. oldal: Mária meghallotta a
szavát, készítette Walter Rane.
Az Egyháztörténeti és Mıvészeti
Múzeum jóvoltából.

68. oldal: Ne az én akaratom,
hanem a tiéd legyen meg, készítette
Harry Anderson. © Pacific Press
Publishing Association
Engedéllyel használva.

71. oldal: A keresztre feszítés,
készítette Harry Anderson.

74. oldal: Az elveszett bárány, készí-
tette Del Parson. © 1998 Del Parson.
Másolatok készítése tilos!

78. oldal: Feltámadott!, készítette
Del Parson. © 1996 Del Parson.
Másolatok készítése tilos!



264

K É P E K  F E L S O R O L Á S A

264

84. oldal: Jézus megjelenik az
ötszáznak, készítette
Grant Romney Clawson. 
© 1971 Grant Romney Clawson.

86. oldal: Vázlat: Templom-dombi
temetŒ, készítette A. VaLoy Eaton.

91. oldal: Benbow farm és tó, készí-
tette Francis R. (Frank) Magleby.

139. oldal: Sion tábora, készítette
C. C. A. Christensen. A Brigham
Young Egyetem Szépmıvészeti
Múzeumának jóvoltából.

147. oldal: Részlet az Emma Smith,
a kiváltságos asszony címı képbŒl,
készítette Theodore S. Gorka.

150. oldal: Brigham Young belép
a völgybe, készítette Glen S.
Hopkinson. © 1997 Glen S.
Hopkinson Másolatok készítése tilos!

154. oldal: Krisztus meggyógyítja a
megszáradt kezı embert, készítette
Robert T. Barrett © 1981 IRI. Az
Egyháztörténeti és Mıvészeti
Múzeum jóvoltából.

159. oldal: Fényképezte: Steve
Bunderson. © Steve Bunderson.
Másolatok készítése tilos!

163. oldal: A kép készítŒje ismeretlen.
A University of Utah, J. Willard
Marriott Könyvtár különleges
gyıjteményének jóvoltából.
Másolatok készítése tilos!

190. oldal: Fényképezte: Steve
Tregeagle. © 1996 Steve Tregeagle.
Másolatok készítése tilos!

200. oldal: Wilford Woodruff,
készítette George Henry Taggert.

209. oldal, jobbra fent: Fényképezte:
Steve Bunderson. © 1995 Steve
Bunderson. Másolatok készítése
tilos!

212. oldal, balra lent: Fényképezte:
Steve Bunderson. © 1996 Steve
Bunderson. Másolatok készítése
tilos!

220. oldal: Ponyvás szekerek, készí-
tette Gary L. Kapp. © 1989 Gary L.
Kapp. Másolatok készítése tilos!

226. oldal: És nevét hívják majd
csodálatosnak, készítette Simon
Dewey. © 2000 Simon Dewey.
Másolatok készítése tilos!

254. oldal: A második eljövetel,
készítette Harry Anderson.

260. oldal: Békességet, nem úgy,
ahogyan a világ adja, készítette
Michael T. Malm. Az Egyháztörténeti
és Mıvészeti Múzeum jóvoltából.



265265

Tárgymutató

A, Á

Alázat. Lásd még büszkeség.
felismerni, hogy IstentŒl

függünk, 105–106
szükséges Isten munkájához,

104–106
az Úr oltalmába vezet, 107
Wilford Woodruff által tanúsított

alázat, 101

adósság, 234–237

anyák, 172–173

apák, 171–172

apostolok
legyenek egységesek, 243–246
az Úr halandó szolgálata idején, 6

B 

Benbow, John, 91–92, 209

Benbow, William, 91–92

Biblia
hozzájárul Wilford Woodruff

megtéréséhez, 36–37
a Mormon könyvéhez csatlakoz-

va tanítja az igazságot,
120–122

tanúságot tesz a második
eljövetelrŒl, 253–258

Bölcsesség szava, 31
bınbánat
szükséges a Lélek vezetésének

elnyeréséhez, 54–55, 226

szükséges az engesztelés összes
áldásának elnyeréséhez, 74

Büszkeség, 106. Lásd még alázat.

C

Cheney, Elijah, xxi, 37–38

Cs

Család. Lásd még család; szülŒk.
a ~ örökkévaló természete,

166–167, 170–172, 177–180
a ~ban szükség van

kedvességre, 165, 171–172
anyagilag gondoskodni a ~ról,

234–235
az apák és anyák szerepe a

~ban, 169–172
egység a ~ban, 244, 247–249
legyen elsŒdleges fontosságú,

167–168

családi ima, 114

Családtörténet. Lásd még
templomi munka.

személyes naplókon keresztül,
131–134

a templomi munka egyesíti,
180–183

Csapások. Lásd ellentét;
megpróbáltatások.

D

Dolgozni. Lásd munka.



T Á R G Y M U T A T Ó

266

E, É

az egyház elnöke
annak veszélyei, ha nem

követjük, 199, 206–207
hogyan támogathatjuk, 203–205
Isten rajta keresztül nyilvánítja

ki akaratát, 202–203

egység
a celesztiális királyságban, 243
a családokban, 244, 247–249
az egyházban, 242–249
az egymás iránti szeretetben,

247–248
az Istenség tagjai között,

243–244
a tanításban, 247
az úrvacsora vétele által,

250–251

Ellenállás. Lásd még
megpróbáltatások.

celesztiális királyságra készít fel
minket, 222–223

az igaznak való ~ nem gyŒz,
223–224

elŒre elrendelve az utolsó
napokban való életre, 29–30

elsŒ látomás, 16, 243

engedelmesség, intelligens, 201.
Lásd még szabad akarat;
törvény.

„Érted imádkozunk,” xxxv

evangélium
áldásai, 94–95
megmásíthatatlan, 3

F

Far West, Missouri állam, telket
szenteltek fel ~ban, 142–145

feltámadás, 82–87

G

Grant, Heber J.
Wilford Woodruff kedvenc

himnuszáról, xvi
Wilford Woodruff misszionáriusi

szolgálatáról, 90–92

Gy

Gyermekek. Lásd még család;
szülŒk.

a ~ felkészítése, hogy
szolgáljanak az egyházban és
maradjanak hithıek, 168–170

a ~et meg kell tanítani imád-
kozni, 114

a ~et Mennyei Atyánk küldte,
169

a ~nek szükségük van a szülŒk
kedvességére és jó példájára,
170–172

a felelŒsségre vonhatóság kora
elŒtt a ~ ártatlanok az Úr
elŒtt, 84–86

a felnevelésükkel járó áldások,
168–170

a szülŒk tanításának fontossága
a ~ számára, 170–171, 211

szükségük van fizikai és lelki
oktatásra, 233–234

vegyenek példát szüleik
életérŒl, 168–170

vezessenek naplót, 134–135

H

háború a sötétség és a világosság
között, 223–225

halál
felkészülés a ~ra, 87–88
feltámadás a ~ból, 82–87
gyász a ~ idején, 81–84, 86–87
kisgyermekek ~a
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a lélek és a test különválása,
81–82

minden ember meghal, 233
nem tudjuk anyagi tulajdonainkat

megtartani, amikor meghalunk,
233, 238–239

Sarah Emma Woodruff ~a,
79–81

vigasztalás a ~ idején, 83–87
Wilford Woodruff ~a, xxxvii

házasság, Isten rendelte el, 167

hit
meghatározása, 156–157
munkában nyilvánul meg, 157
növekszik, miközben betartjuk

szövetségeinket, 160–161
szükséges Isten munkájához,

158–159

I

Igazgyöngy, gazdagon tartalmaz
kincseket, 124

Ima. Lásd még családi ima.
áldásai az evangélium szerinti

életbŒl származnak, 114
szükségünk van ~ra, 113–114
útmutatásért szóló ~, 114

Isten, az Atya
~ gyermekei, 167–168
~val való kommunikálás a

Szentlelken keresztül, 51
az ~ ereje támogatta a

Szabadítót, 158
egysége a Fiúval és a

Szentlélekkel, 243
hozzá intézett ima, 112–115
irgalma, 10, 191
megkapni helyeslését, 10
minden tŒle telhetŒt megtett sza-

badításunk érdekében, 70–71
odaadta Egyszülött Fiát, 69

papsági erŒvel megalkotta és
megváltotta az összes világot,
39

a szabadítás szerzŒje, 243
szándékát és akaratát a

Szentlélek tudatja, 55

Isten királysága
~nak felépítése 29–33, 225,

231–232
kutassuk elŒször ~t, 237–239

„Isten útja titokzatos,” Wilford
Woodruff kedvenc himnusza,
xv–xvi

J

Jézus Krisztus. Lásd még Jézus
Krisztus engesztelése; Jézus
Krisztus második eljövetele.

~ által elszenvedett csapások,
223, 225–227

~ imái, 112, 223–225
az egyetlen lény, aki szabadítást

nyújthat nekünk, 73–74
egysége az Atyával és a

Szentlélekkel, 243
egyszerıen és nyíltan hirdette

az evangéliumot, 122
feltámadása után meglátogatta

az amerikai földrész lakóit, 122
feltámadása, 82
halála, 71–72, 82
hittel dolgozott, 158
igaz maradt az Atyához, 225
kegyelemrŒl kegyelemre

növekedett, 61
megalapította egyházát, 4

Jézus Krisztus egyháza
fejlŒdése és rendeltetése,

27–29, 31
felkészíti a világot a második

eljövetelre, 28, 253–256
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minden sáfárságban ugyanazt a
mintát követi, 3–4

a Szabadító halandó szolgálata
alatt lett megalapítva, 4, 35

szövetségek és áldások, amikor
igazak vagyunk ~hoz, 33

végrehajtja Mennyei Atyánk
tervét, 27–29

Jézus Krisztus engesztelése.
Lásd még Jézus Krisztus.

megvalósítja számunkra azt,
amire mi nem vagyunk
képesek, 71, 193

megvált minket a bukástól,
69–71

megváltja azokat a gyermekeket,
akik a felelŒsségre vonhatóság
kora elŒtt halnak meg, 84–87

szabadulást kínál az
igazlelkıeknek, 70–74, 94–95

tökéletesíti a bınbánó és hithı
embert, 74, 181

Joseph Smith. Lásd Smith,
Joseph

K

keresztelés
megadatott minden sáfárságban,

3
nélkülözhetetlen a

szabaduláshoz, 73

Keresztelés a halottakért. Lásd
templomi munka.

kinyilatkoztatás
az egyház vezetéséhez, 51,

201–203, 242–245
felismerése, 51
személyes, 51–56

Krisztus. Lásd Jézus Krisztus.

L

Lélek. Lásd Szentlélek.

lélekvilág, ahol találkozunk
Œseinkkel, 195–196

lelki munka, egyesül a világi
munkával, 229, 231–238

M

Mason, Robert, xix, 1–3

misszionáriusi munka
a ~ során szükség van a

Szentlélekre, 97–99
az evangélium megosztásának

öröme, 95–97
fontos, hogy ne kritizáljuk

mások vallását, 96
a hit szerepe a ~ban, 158
kötelességünk megosztani az

evangéliumot, 93–95
példamutatás ereje a ~ során,

96–97
Wilford Woodruff ~val kapcso-

latos élményei, xx–xiv, 90–93,
94, 101, 111–112, 155–156,
165–166, 177, 205–207,
221–223

Mormon könyve
a Bibliához csatlakozva tanítja

az igazságot, 118–120
hozzájárul Wilford Woodruff

megtéréséhez, 36–38
Joseph Smith fordította le, 8
tanúságot tesz a második

eljövetelrŒl, 256

Munka Lásd még világi dolgok.
kézzel végzett ~ tisztelete,

231–232
szükség van rá ahhoz, hogy

felépítsük Isten királyságát,
229, 231–232
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világi és lelki ~, egymástól
elválaszthatatlanok, 231–232

N

naplók
a gyerekek és a fiatalok

vezessenek ~t, 134–135
az eseményeket, akkor kell

lejegyezni, amikor
megtörténnek, 133

hasznunkra, családunk és az
egyház hasznára válik, 131

tartalmazzon feljegyzéseket
Isten számunkra adott
áldásairól, 132–133

Wilford Woodruff ~ja
egyháztörténelmet és 
tanítási jegyzeteket 
tartalmaz, xxix, 129–130

Ny

Nyilatkozat, xxxiv–xxxv

O, Ó

Otthon. Lásd család.
oktatás 233–234

Ö, Ã

örökség, fontos emlékezni rá, 137

P

papság
a ~on keresztül érkezŒ áldások

örökkévaló természete, 42–44
az az erŒ, amellyel Isten

dolgozik, 39
esküje és szövetsége, 43
felmagasztalni a ~i elhívásokat,

40–42
meghatározása, 39–40

a papságviselŒk felelŒsségei,
40–43

szertartásai, 40, 43
visszaállítása, 5–8

pecsételŒ erŒ, örökre egyesíti a
családokat, 178, 180–181

példa
hatással van arra, hogy mások

mit éreznek az egyházzal
kapcsolatban, 97

a szülŒk ~val tanítsanak,
168–170

Pénzügyek, 234–237. Lásd még
világi dolgok.

pionírok ösvénye a Sóstó-völgybe,
xxvi, 149–152

Próbatételek. Lásd még ellentét.
felkészít minket a celesztiális

királyságra, 222–223
kitartani hittel, 33
az Úr megerŒsíti hitünket a ~

idején, 225–227

próféták, Isten egyházát mindig
Œk vezették, 3, 201

Pulsipher, Zera, xxi, 38–39

S

sáfárságok, Isten királysága
megalapíttatott a ~ban, 3, 25

az egyház fejlŒdése a ~ban,
25–26

az idŒk teljességének sáfársága
mi most egy ~ban vagyunk, 31
Œsi próféciák ~ról, 26–28
az utolsó napi szentek

kötelességei a ~ban, 26, 30–33

Salt Lake templom felszentelési
imájának részletei, 161, 180,
182–183, 185–186, 190
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Sion tábora, 138–142

Smith, Joseph
az Atyától, a Fiútól és a

SzentlélektŒl tanult, 15–17
elhívása, 30
elŒre elrendelése, 15
hittel munkálkodott, 158
jelleme, 14–15
a királyság kulcsait az

apostoloknak adja, 18–21
kitartott az üldöztetésekben,

17–18
megjövendöli az egyház

növekedését, 25–26
meggyógyítja a betegeket az

Illinois állambeli Commerce-
ben, és az Iowa állambeli
Montrose-ban, 145–149

mennyei hírnököktŒl tanult,
15–17

tanácsot ad John Taylornak a sze-
mélyes kinyilatkoztatásról, 51

vértanúhalála, 21
vezeti Sion táborát, 138–142
Wilford Woodruff-fal látomásban

beszélget, 26

Sóstó-völgybe vezetŒ pionírok
ösvénye, xxvi–xxvii

Sz

szabad akarat
a ~ használatának következmé-

nyei vannak most és az örökké-
valóságban, 211–213, 215–216

Isten ajándéka minden
gyermeke számára, 210

meghatározása, 211

szabadítás, elérhetŒ számunkra,
215

Szabadítóvá válni Sion hegyén.
Lásd templomi munka.

szentírások
felkészülni egyénenként,

255–256, 258
felkészülni egyházként, 255–257
figyeljünk a jeleire, 253–254
jelei, melyeket a szentírásokban

találhatunk, 255
második eljövetel
segítenek nekünk felkészülni az

utolsó napok eseményeire,
124–125

tanulmányozása, 119–120

Szentlélek. Lásd még Szentlélek
ajándéka.

a ~ erejével tanítani és tanulni,
vi, 59–65, 97–99

a ~ természete, 48–50
egysége az Atyával és a Fiúval,

239–240
felismerni a ~ hangját, 51
hatása az igazlelkıekre, 185
küldetése, 48–49
segít nekünk egységesnek lenni

az igazságban, 246, 248
segít nekünk felkészülni a

második eljövetelre, 259
támogat minket a megpróbálta-

tások idején, 226
válaszol az imákra a ~n

keresztül, 113

Szentlélek ajándéka. Lásd még
Szentlélek.

a legnagyszerıbb ajándék ebben
az életben, 50

áldások a ~n keresztül, 52–56
állandó hithıséget igényel,

54–56
megadatott minden sáfárságban,

3–4, 73
minden arra érdemes utolsó

napi szent számára, 50
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szeretet, egymás iránti, 249–251

Szertartások. Lásd papság.

SzülŒk. Lásd még gyermekek;
család.

a ~ kiváltsága, hogy
gondoskodhatnak Mennyei
Atyánk lélekgyermekeirŒl,
167–168

a ~nek szóval és példamutatással
kell tanítani gyermekeiket,
168–170

az apák és anyák szerepe,
170–173

tanítsák meg a gyermekeket
imádkozni, 114

T

tanítás
ebbŒl a könyvbŒl, vi–ix
egység a ~ban, 247–248
az egyszerı igazságok ~a a

legtanulságosabb, 61–64, 63
a Lélek által, vi, 57, 59–65,

97–98, 215

Tanok és szövetségek
szövetségünk az utolsó

napokban, 122–123

tanúságot tesz a második
eljövetelrŒl, 255–256

tanulás
~ a Lélek által, v, 62–65
ebbŒl a könyvbŒl, v

a tanultak alkalmazása, 62

Taylor, John
halála, xxx
tanácsot kap Joseph SmithtŒl a

személyes kinyilatkoztatásról,
51

templomépítés, xxviii–xxix,
178–180, 192

templomi munka
egyesül a családtörténeti

munkával, 178
fontossága, 179–180
Isten kegyelme teszi lehetŒvé a

~t, 191–192
a második eljövetelt követŒ,

192–193
öröm a ~ban, 179–180
Œseink nagy izgalommal várják,

hogy részesüljenek a ~ban,
194–197

Szabadítókká válni Sion hegyén,
191–193

személyes felkészülés a ~
végzésére, 183–186

Wilford Woodruff erŒfeszítései a
halottakért végzett ~ban,
xxx–xxxi, 3, 42–43, 189–190

tized és felajánlások, 31, 234–237

Törvény, az szabja meg
örökkévaló jutalmunkat, hogy
engedelmeskedünk-e a ~nek,
213–216. Lásd még szabad -
akarat.

U, Ú

az úrvacsora egységet teremt, 250

V

Világi dolgok. Lásd még munka.
a ~ megfelelŒ perspektívája,

232–239
egyesül a lelki munkával, 229,

231–239
elfogadni az Úr ~kal kapcsolatos

tanácsát, 231–233

visszaállítás
a papság ~a, 5–8
áldásai, 8–10
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az egyház ~a, 5–6
az evangéliumi igazságok ~a, 6,

8–10
Wilford Woodruff hálája a ~ért,

10
Wilford Woodruff kutatása a

~ért, xx–xxi, 1–3

W

Woodruff, Aphek, (édesapja)
keresztelkedése, 92–93
példát mutatott

feddhetetlenségbŒl és kemény
munkából, xvii–xviii

Woodruff, Azmon (testvére),
Wilforddal egy napon keresz-
telkedett meg, xviii, 38–40

Woodruff, Azubah, Hart
(nevelŒanyja)

hozzámegy Wilford
édesapjához, xvii

tanítja Wilfordnak az
evangéliumot, xviii

Woodruff, Beulah Thompson
(édesanyja)

halála, xvii, 189

Wilford Woodruff elvégezteti érte
a templomi munkát, 189

Woodruff, Phoebe Whittemore
Carter (felesége)

elmondja férjének lányuk
halálát, 79–81

papsági erŒvel feltámasztják a
halálból, 163–165

támogatja a férjét az egyházi
kötelességeiben, 166–167

Woodruff, Sarah Emma (Wilford
Woodruff lánya) halála, 79–81

Woodruff, Wilford
a halottakért végzett templomi

munkáról tanul, 117
alázatossága, 101
biztosítja a Tanok és szövetségek

szerzŒi jogait Angliában, 115
család iránti szeretete, xvii–xviii
csapásokat él át, 221–222
elhívják a Tizenkettek

Kvórumába, xxv, 142
elsŒ alkalommal látja a

templomot, 177
elsŒ missziós elhívása, 90, 151,

155–156
elszenvedett balesetek, xviii–xix
érdeklŒdése a templomi munka

iránt, 177–179
erŒért imádkozik, hogy folytatni

tudja misszióját, 111
értesül lánya haláláról, 79–81
érzései egyházi elhívásaival

kapcsolatban, 101
felszenteli a Manti templomot,

178–179
felszenteli a Salt Lake templo-

mot, 178
fiatalon tanulmányozza a

szentírásokat, 36
gyermekkora, xvii–xviii
halála, xxxviii
hangfelvételt készít

bizonyságáról, 14
hirdeti az evangéliumot John

Benbow-nak és családjának,
91–92

igaz marad, amikor mások
elhagyják hitüket, 14

imádkozik, hogy elmúljon a
vihar, 111–112

Joseph Smithtõl kapja meg
templomi felruházását,
xxxii–xxxiii, 19, 177–178
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kemény munka iránti szeretete,
xxviii–xxix, 229–231

keresi az igaz egyházat, xx–xxii,
1–4, 36–39

keresztelése és konfirmálása, 39
látomásokban látja a Salt Lake

templomot, 178
látomásokban útmutatásokat

kap Brigham Youngtól, 47, 178
megcáfolja egy ember engesztelés

elleni prédikációját, 67–69
megkereszteli édesapját és

édesapja háznépét, 92–93
megmenekül a veszélytŒl az

elsŒ misszióján, 156
megmenekül egy veszélyes

viharból, 221–222
megtérése, xxii, 2–3, 36–39
mint az egyház elnöke,

xxxii–xxxvi
mint misszionárius, xxii–xxv,

90–95, 101, 111, 117,
155–156, 166, 177, 209–210,
221–222

mint történész, xxviii
misszióra hívják Angliába, 90
naplója, xxviii, 129–131
papsági erŒvel feltámasztja

feleségét, Phoebe-t, a halálból,
163–165

a pionírokkal a Sóstó-völgybe
utazik, xxvii, 149–152

pónilovait Brigham Youngnak
adja, 199

részt vesz a Missouri állambeli
Far West templom szegletkövé-
nek lerakásán, 142–145

részt vesz a szentírások
kiadásában, 17–119

Robert Masontól tanul, 1–2
segít gyülekezni a szenteknek,

xxv–xxviii

Sion táborában, 138–142
sugalmazásra azt tanítja

másoknak, hogy keressék
a Lelket, 59

sugalmazásra máshová viszi
családja kocsiját, 48

sugalmazásra megmenti a
szenteket a szerencsétlenségtŒl,
xxvii–xxviii

személyes felkészülése a
második eljövetelre, 253

találkozik Joseph Smithszel,
13–14

templomi munkát végez Robert
Masonért, 3

templomi munkát végez sok
ezer családtagjáért, 189–190,
195

Woodruff, Wilford Ifj. (fia), 79–81

Y

Young, Brigham
beszél a templomi munka

fontosságáról, 192, 195
két lovat ad Wilford

Woodruffnak, 199
kiválasztja a Salt Lake templom
helyét, 151, 178

látomásban útmutatást ad
Wilford Woodruffnak, 47, 178

mindig voltak vele
kinyilatkoztatásai, 202

tanítja, hogy a világi és a lelki
munka elválaszthatatlanok,
231

vezeti az apostolokat, hogy he-
lyezzék el a Missouri állambeli
Far West templom szegletkövét,
142–145

Wilford Woodruff kocsiján utazik
a Sóstó-völgybe, xxvii, 149
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