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Bevezetés

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indí-
totta el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen
neked elmélyíteni ismereteidet a visszaállított evangéliumról,
és közelebb kerülni az Úrhoz az egyház utolsó napi elnökeinek
tanításai által. Ahogy az egyház újabb kötetekkel bŒvíti ezt a soro-
zatot, saját evangéliumi forráskönyv-gyıjteményedet gyarapítod
otthonod számára. Ennek a sorozatnak a kötetei úgy lettek meg-
alkotva, hogy mind egyéni tanulmányozás, mind pedig kvórum
és osztály tanítások alkalmával lehessen Œket használni.

Ez a könyv Joseph Smith próféta tanításait mutatja be, akit
Isten elhívott, hogy megnyissa az idŒk teljességének adományo-
zási korszakát ezekben az utolsó napokban. Az 1820 tavaszán az
Atyáról és a Fiúról kapott látomása és az 1844 júniusában történt
mártírhalála között megalapította Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházát, és elŒhozta az evangélium teljességét,
amely soha többé nem fog elvétetni a földrŒl.

Egyéni tanulmányozás

Joseph Smith próféta tanításainak tanulmányozása során töre-
kedj a Lélek sugalmazására. Emlékezz Nefi ígéretére: „Mert aki
szorgalmasan keres, az talál; és a Szentlélek hatalma által Isten rej-
telmei feltárulnak neki” (1 Nefi 10:19). A tanulmányozást kezdd
imával, és az olvasás során is imádkozz és elmélkedj a szívedben.

Minden fejezet végén kérdéseket és szentírásutalásokat fogsz
találni, amelyek segítenek majd Joseph Smith tanításait megérteni
és alkalmazni. Ajánlatos ezeket a fejezet elolvasása elŒtt áttekinteni.

Vedd figyelembe a következŒ javaslatokat is:

• Keress kulcsszavakat és -kifejezéseket. Ha olyan szót találsz,
amelyet nem értesz, használj szótárt vagy más forrást, amely
segít jobban megértened a jelentését. Jegyezd fel a lap szélén,
hogy mit tanultál arról a szóról, hogy vissza tudj rá emlékezni.

V



„ Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, –
egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek megszabadulásáért

e világon, mint bárki más, aki valaha is élt azon. [...] Nagyként élt,
és nagyként halt meg, Isten és népe szemében” (T&Sz 135:3).
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• Gondolkozz el Joseph Smith tanításainak a jelentésén. Beje-
lölhetsz kifejezéseket és mondatokat, amelyek bizonyos evan-
géliumi tantételeket tanítanak, vagy megérintik az elmédet és
a szívedet, vagy leírhatod a lap szélére a gondolataidat és az
érzéseidet.

• Gondolkozz el azokon az élményeiden, amelyek kapcsolód-
nak a próféta tanításaihoz.

• Vedd fontolóra, hogy Joseph Smith tanításai hogyan vonatkoz-
nak rád. Gondolkozz el azon, hogy a tanítások milyen összefüg-
gésben vannak az aggodalmaiddal vagy kérdéseiddel. Döntsd el,
hogy mit teszel mindazzal, amit tanultál.

Tanítás ebbŒl a könyvbŒl

Ez a könyv felhasználható otthoni vagy egyházi tanítás
céljából. A következŒ javaslatok segíteni fognak.

Összpontosíts Joseph Smith szavaira és a szentírásokra!
Az Úr azt parancsolta, hogy ne tanítsunk „semmi más dolgot...,

csak azt, amit a próféták és az apostolok írtak, valamint azt, amit
a Vigasztaló tanít nek[ünk] a hit imája által” (T&Sz 52:9). Továbbá
kijelentette, hogy „ezen egyház elderei, papjai és tanítói tanítsák
evangéliumom tantételeit, amelyek benne vannak a Bibliában és
a Mormon könyvében, amelyben ott van az evangélium teljes-
sége” (T&Sz 42:12).

A te feladatod az, hogy segíts másoknak megérteni Joseph Smith
próféta tanításait és a szentírásokat. Ne tedd félre ezt a könyvet, és
ne készítsd el az óra anyagát más forrásokból. Az óra jelentŒs
részét szenteld annak, hogy felolvassátok ebbŒl a könyvbŒl Joseph
Smith tanításait, és megbeszélitek azok jelentését és alkalmazását.

Biztasd a részvevŒket, hogy hozzák el ezt a könyvet az egyházba,
hogy felkészültebben tudjanak részt venni az órai beszélgetésekben.

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

a Szentlélek irányítani fogja az erŒfeszítéseidet. Segíteni fog a
fejezeteknek azon részeit kihangsúlyozni, amelyek arra biztatnak
másokat, hogy megértsék és alkalmazzák az evangéliumot.
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Amikor tanítasz, imádkozz a szívedben azért, hogy a Lélek
ereje kísérje szavaidat és az óra beszélgetéseit! Nefi ezt mondta:
„amikor egy ember a Szentlélek hatalma által beszél, a Szentlélek
hatalma viszi el azt az emberek gyermekeinek szívébe” (2 Nefi
33:1; lásd még T&Sz 50:13–22).

Készülj a tanításra!
E könyv fejezeteit úgy állították össze, hogy segítsenek felké-

szülni a tanításra. A „Joseph Smith életébŒl” címı rész minden
fejezetben információt tartalmaz Joseph Smith életérŒl és a korai
egyháztörténelembŒl, amiket fel lehet használni a leckék beveze-
tésében és tanításában. A „Joseph Smith tanításai” rész több alfe-
jezetre van osztva, amelyeknek a fejlécei összegzik a fejezet fŒbb
pontjait. Ezek a fejlécek vázlatul szolgálhatnak, amelybŒl tanít-
hatsz. Az utolsó, „Javaslatok a tanulmányozáshoz és tanításhoz”
címı rész kérdéseket és szentírásokat tartalmaz, amelyek össze-
függésben vannak a tanításokkal.

Hatékonyabb lesz a tanításod, ha megteszed a következŒket:

1. Tanulmányozd a fejezetet! Olvasd el a fejezetet, hogy biztos
legyél abban, hogy érted Joseph Smith tanításait. Nagyobb
Œszinteséggel és hatalommal fogsz tanítani, ha a szavai hatással
voltak rád (lásd T&Sz 11:21). Olvasás közben tartsd szem elŒtt
azoknak a szükségleteit, akiket tanítasz. Jelöld meg azokat a
tanokat vagy tantételeket a fejezetben, amelyek érzésed szerint
segíteni fognak nekik.

2. Döntds el, mely részeket fogod felhasználni! A fejezetek több
anyagot tartalmaznak, mint amennyit egy leckében meg lehet
tanítani. Ahelyett, hogy megpróbálnád az egész fejezetet megta-
nítani, imádságos lélekkel válaszd ki azokat a tanokat és tanté-
teleket, amelyek érzésed szerint a leginkább segítségére lesznek
azoknak, akiket tanítasz. Például, válassz ki egy-két alfejezetet és
néhány kérdést, amelyek segíteni fognak a részvevŒknek abban,
hogy megbeszélhessék az általad kiválasztott részekben talál-
ható tantételeket.

3. Döntsd el, hogyan vezeted be a leckét! Ahhoz, hogy az óra
elején felkeltsd az érdeklŒdést, megoszthatsz egy személyes
élményt, vagy megkérheted a részvevŒket, hogy olvassanak el
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egy történetet a fejezet elejérŒl, vagy tekintsenek meg egy,
a fejezetben található képet. Azután felteheted a kérdést: „Mit
tanít ez a történet (vagy kép) a fejezet fŒ témájáról?” Az óra kez-
déseként ezenkívül felolvashattok egy szentírást, vagy a fejezet-
bŒl egy idézetet, vagy elénekelhettek egy egyházi éneket. Eset-
leg az is segíthet, hogy elmondod a részvevŒknek, mik lesznek
a lecke fŒbb pontjai. Emlékeztesd a részvevŒket a könyv elŒzŒ
leckéjére azáltal, hogy rákérdezel a beszélgetés során megemlí-
tett eseményekre, emberekre, tantételekre vagy tanokra.

4. Döntsd el, hogyan fogod ösztönözni a beszélgetést! Az óra leg-
nagyobb részét ajánlatos ezzel tölteni, mert a részvevŒk a
tanok és a tantételek megbeszélése során tanulják meg azokat
a leghatékonyabban. FelemelŒ beszélgetések levezetéséhez
nézd át a könyv X–XI. oldalán tett javaslatokat! Feltehetsz kér-
déseket a fejezetek végén található „Javaslatok a tanulmányo-
záshoz és tanításhoz” címı részbŒl. Készülhetsz saját kérdé-
sekkel is az alábbi javaslatok alapján:

• Olyan kérdéseket tegyél fel, amelyek segítenek a részvevŒk-
nek tényeket, eseményeket, tanokat és tantételeket felis-
merni. Az ilyen kérdések segítenek a résztvevŒknek abban,
hogy azokra a bizonyos igazságokra összpontosítsanak,
amelyeket ki szeretnél hangsúlyozni, és amelyek által meg-
ismerkednek a próféta tanításaiban fellelhetŒ konkrét infor-
mációkkal. Például, miután felolvastak egy adott idézetet,
megkérdezheted: „Melyek a kulcsszavak vagy -kifejezések
ebben az idézetben?” vagy „MirŒl szól ez az idézet?”.

• Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek segítenek a résztve-
vŒknek elgondolkodniuk a Joseph Smith által tanított tano-
kon és tantételeken. Az ilyen kérdések arra ösztönzik a
résztvevŒket, hogy megvizsgálják és megosszák a gondolata-
ikat és érzéseiket Joseph Smith tanításaival kapcsolatban.
Például: „Mit gondoltok, miért fontos ez a tanítás?” vagy „Mit
gondoltok, vagy milyen érzéseitek vannak ezzel az idézettel
kapcsolatban?” vagy „Mit jelent számotokra ez a tanítás?”.

• Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek arra biztatják a részt-
vevŒket, hogy összehasonlítsák a próféta tanításait a saját
gondolataikkal, érzéseikkel és élményeikkel. Például:
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„Milyen élményeitek vannak, amelyek kapcsolódnak ahhoz,
amit Joseph Smith próféta mondott?”

• Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek segítenek a résztve-
vŒknek a tanultakat a saját életükben alkalmazni. Ezek a
kérdések segítenek a résztvevŒknek abban, hogy elgondol-
kodjanak, miképpen tudnának Joseph Smith tanításainak
megfelelŒen élni. Például: „Mire ösztönöz minket Joseph
Smith? Hogyan tudnánk alkalmazni az általa mondottakat?”
Emlékeztesd a résztvevŒket, hogy nemcsak abból fognak
tanulni, ami elhangzik, hanem a számukra adott kinyilat-
koztatásból is (lásd T&Sz 121:26).

5. Döntsd el, hogyan fejezed be a leckét! Gyorsan összefoglalha-
tod az óra anyagát, vagy megkérhetsz egy vagy két résztvevŒt,
hogy ezt tegyék meg. A Lélek sugalmazása alapján tégy bizony-
ságot a megbeszélt tanításokról. Másokat is megkérhetsz, hogy
osszák meg a bizonyságaikat. Bátorítsd azokat, akiket tanítasz,
hogy kövessék a SzentlélektŒl kapott ösztönzéseket.

Miközben felkészülsz a tanításra, további ötletekért fordulj a
Tanítás, nincs nagyobb elhívás címı könyv (36123 135) B részé-
nek 14., 16., 28. és 29. fejezeteihez, illetve a Tanítási kalauz
(34595 135) címı kiadványhoz.

Vezess felemelŒ beszélgetéseket!
A következŒ javaslatok segíteni fognak abban, hogy felemelŒ

beszélgetéseket serkents és vezess:

• Törekedj a Szentlélek útmutatására! Arra ösztönözhet, hogy
tégy fel bizonyos kérdéseket, vagy vonj be bizonyos embereket
a beszélgetésbe.

• Segíts a résztvevŒknek Joseph Smith tanításaira összpontosí-
tani! Olvastasd fel velük a szavait, hogy beszélgetés alakuljon
ki, és hogy megválaszolják a feltett kérdéseket! Amennyiben
a beszélgetés kezd eltérni a témától, illetve spekulatív vagy
vitatkozó természetıvé válik, tereld vissza a beszélgetést a feje-
zetben található eseményre, tanra vagy tantételre.

• Amikor helyénvaló, ossz meg olyan élményeket, amelyek kap-
csolódnak a fejezetben szereplŒ tanításokhoz!
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• Bátorítsd a résztvevŒket arra, hogy osszák meg a gondolatai-
kat, tegyenek fel kérdéseket, és tanítsák egymást (lásd T&Sz
88:122)! Például, megkérheted Œket, hogy mondják el a véle-
ményüket arról, amit mások mondtak, vagy egy kérdést több
embernek is feltehetsz.

• Ne ijedj meg a kérdésedet követŒ csendtŒl! Azoknak, akiket
tanítasz, gyakran idŒre van szükségük ahhoz, hogy átgondol-
ják a kérdést, vagy belenézzenek a könyveikbe, mielŒtt meg-
osztják a gondolataikat, bizonyságaikat és élményeiket.

• Hallgasd meg Œket Œszintén, és törekedj arra, hogy megértsd
a hozzászólásaikat! Fejezd ki háládat a részvételükért!

• Amikor a résztvevŒk több gondolatot osztanak meg, ajánlatos
azokat felírni a táblára, vagy valakit megkérni rá.

• Használj különbözŒ módokat a résztvevŒk bevonására a
beszélgetés alatt! Például, megkérheted Œket, hogy kis csopor-
tokban, vagy a mellettük ülŒvel beszéljenek meg bizonyos
kérdéseket.

• Ajánlatos egy-két résztvevŒt elŒre felkérni. Kérd meg Œket,
hogy úgy jöjjenek órára, hogy felkészültek az egyik kérdésed
megválaszolására.

• Használj egyházi énekeket, fŒleg a vissszaállítás énekeibŒl,
hogy alátámassz egy-egy adott evangéliumi igazságról szóló
beszélgetést. Egy egyházi ének eléneklése szintén hatékony
módja annak, hogy az óra anyagát bevezesd vagy befejezd.

• Ne vess véget egy jó beszélgetésnek, csak mert az egész anya-
got le szeretnéd adni, amivel felkészültél! Az számít leginkább,
hogy a résztvevŒk érezzék a Szentlélek hatását, és növekedjen
az evangéliumi élet iránti elkötelezettségük.

Napjainkra szóló tanítások

Ez a könyv Joseph Smith prófétának azokról a tanításairól szól,
amelyeket napjainkban is alkalmazni tudunk. Ebben a könyvben
nincs szó olyan témákról, mint például a prófétának a felajánlás
törvényérŒl szóló tanításai, amelyek a tulajdon feletti sáfárságra
vonatkoznak. Az Úr visszavonta ezt a törvényt az egyháztól, mert
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a szentek nem voltak felkészülve arra, hogy a szerint éljenek
(lásd T&Sz 119. szakasz fejléce). Ez a könyv nem tárgyalja
továbbá a többnejıséget sem. A többnejıségre vonatkozó tano-
kat és tantételeket már 1831-ben kinyilatkoztatták Joseph Smith-
nek. A próféta tanította a többnejıség tanát, és számos ilyen
házasság jött létre az Œ idejében. A rákövetkezŒ évtizedekben
a Joseph Smitht követŒ egyházi elnökök irányítása alatt az egy-
háztagok jelentŒs része gyakorolta a többnejıséget. 1890-ben
Wilford Woodruff elnök kiadta a Manifesztumot, amely véget
vetett az egyház által gyakorolt többnejıségnek (lásd 1. Hivatalos
Nyilatkozat). Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza már nem gyakorolja a többnejıséget.

Az ebben a könyvben idézett forrásokról

Joseph Smith próféta ebben a könyvben található tanításai
különbözŒ kategóriájú forrásanyagokból származnak: a próféta
beszédei; újságcikkek, amelyek a próféta által vagy az Œ irányítása
alatt készültek publikációra; a próféta levelei és naplói; feljegy-
zett visszaemlékezések olyanoktól, akik hallották a prófétát; vala-
mint a próféta tanításai és írásai közül olyanok, amelyek késŒbb
szentírássá váltak. Joseph Smith tanításai közül sokat a History of
the Church címı könyvbŒl idéztünk. További információért
ezekrŒl a forrásokról fordulj a függelékhez.

Számos kiadatlan forrás is megjelenik idézetként ebben a
mıben. A helyesírás, az írásjelek, a nagybetık és a nyelvtan szük-
ségszerıen szabványosított, hogy az olvashatóságot elŒsegítse. A
jobb olvashatóság érdekében a szöveget bekezdésekre osztottuk,
illetve az eredeti bekezdéseket módosítottuk. Ahol az idézetek
publikált forrásanyagokból származnak, a forrásokat változtatás
nélkül idézik, ellenkezŒ esetben megjegyzés található mellettük.
Minden szögletes zárójelben található anyag a könyv szerkesztŒi-
tŒl származik, kivéve, ahol másként van feltüntetve.



XIII

Történelmi összefoglalás

Az alábbi idŒrendi táblázat egy rövid történelmi keretet nyújt
Joseph Smith prófétának ebben a könyvben olvasható tanításaihoz.

1805. december 23. Megszületik a Vermont állambeli Windsor
megye Sharon városában id. Joseph
Smith és Lucy Mack Smith családjának
tizenegy gyermeke közül az ötödikként.

kb. 1813: 
(7 éves)

Elkapja a tífuszos lázt; a bal lábán kialakult
szövŒdmények miatt meg kell mıteni.
Ekkoriban a Smith család New Hampshire
állam West Lebanon városában élt, amely
egyike volt azoknak a helyeknek, ahol a
család 1808 és 1816 között megfordult
munkalehetŒség utáni keresésük folyamán.

1816: 
(10 éves)

Családjával New York állam Palmyra falu-
jába költözik.

kb. 1818–19:
(12 vagy 13 éves)

Családjával Palmyra falujából a New York
állambeli Palmyra járásban egy faházba
költözik.

1820 kora tavasza
(14 éves)

Az otthonukhoz közeli erdŒben imádkozik.
Meglátogatja az Atyaisten és Jézus Krisztus.
Megkérdezi, hogy melyik felekezethez csat-
lakozzon. A Szabadító elmondja neki, hogy
mindegyik téved, és hogy egyikhez se csat-
lakozzék.

1823. szeptember
21–22. 
(17 éves)

Moróni meglátogatja, és beszél neki az Úr
utolsó napokban elvégzendŒ munkájáról
a földön és a Mormon könyvérŒl. Látja az
aranylemezeket, amelyek egy közeli dom-
bon vannak eltemetve, de ekkor még nem
szabad Œket elvinnie.
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1825: 
(19 éves)

Családjával a gerendaházból a farmjukon
újonnan felépített faházba költözik a New
York állambeli Manchester járásban.

1827. január 18.
(21 éves)

Feleségül veszi Emma Hale-t a Pennsyl-
vania állambeli Harmonyból; a New York
állambeli South Bainbridge-ben házasod-
nak össze.

1827. szeptember 22. Megkapja Morónitól a lemezeket, miután
1823 óta minden év szeptember 22-én
találkozott Morónival.

1827. december
(22 éves)

A Pennsylvania állambeli Harmonyba
költözik, hogy elmeneküljön a csŒcselék
elŒl, akik Palmyrában és Manchesterben
megpróbálják ellopni a lemezeket. Rövid-
del ezután megkezdi a Mormon könyve
fordítását.

1828. február Martin Harris megmutatja az aranyleme-
zekrŒl lemásolt írásjeleket híres tudósok-
nak, többek között Charles Anthonnak és
Samuel L. Mitchillnek New York Cityben.

1828. június–július A Mormon könyve fordításának 116 kézi-
ratoldala elvész, mialatt Martin Harris
birtokában vannak.

1829. április 5.
(23 éves)

Oliver Cowdery megérkezik Harmonyba,
hogy a Mormon könyve írnokaként szolgál-
jon; a fordítás április 7-én kezdŒdik újra.

1829. május 15. Oliver Cowderyvel megkapja KeresztelŒ
Jánostól az ároni papságot. Joseph és
Oliver megkeresztelik egymást a Susque-
hanna folyóban.

1829. május–június Oliver Cowderyvel megkapja Péter, Jakab
és János Œsi apostoloktól a melkisédeki
papságot a Susquehanna folyó közelében
a Pennsylvania állambeli Harmony és a
New York állambeli Colesville között.
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1829. június Befejezi a Mormon könyve fordítását id.
Peter Whitmer farmján a New York
állambeli Fayette járásban. A Három Tanú
láthatja a lemezeket és Moróni angyalt
Fayette-ben; a Nyolc Tanú megtekinti, és
kézbe fogja a lemezeket Palmyra járásban.

1830. március 26.
(24 éves)

A Mormon könyve elsŒ kinyomtatott pél-
dányai elérhetŒvé válnak a nyilvánosság
számára Egbert B. Grandin könyvesboltjá-
ban Palmyrában.

1830. április 6. Hivatalosan megalapítja az egyházat
Fayette-ben, id. Peter Whitmer házában
(lásd T&Sz 20:1). Az egyház elsŒ hivatalos
neve Krisztus Egyháza. 1834. május 3-án
a nevet megváltoztatják Az Utolsó Napi
Szentek Egyháza névre. 1838. április 26-án
a nevet kinyilatkoztatás alapján Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
névre változtatják (lásd T&Sz 115:4).

1830. június Az Úr parancsára megkezdi a Biblia inspi-
rált átdolgozását, amely ma a Joseph
Smith Bibliafordításaként ismert.

1830. június 9. Megtartja az egyház elsŒ konferenciáját
Fayette-ben.

1830. szeptember A Pennsylvania állambeli Harmonyból a
New York állambeli Fayette-be költözik.
1827 decemberétŒl ezidáig Joseph és
Emma Harmonyban éltek, de Joseph rend-
szeresen járt fel Manchesterbe, Fayette-be
és Palmyrába a Mormon könyve fordítása
és publikálása és az egyház megszervezése
ügyében, továbbá hogy az egyház elsŒ
konferenciáján elnököljön, és más egyházi
feladatokat ellásson.
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1830. szeptember Kinyilatkoztatást kap, hogy misszionáriu-
sok „menj[enek] el a lámánitákhoz”, hogy
prédikálják az evangéliumot (T&Sz 28:8;
lásd még 30:5–6; 32:1–3). Októberben
négy elder misszióba indul, hogy a
Missouri államtól nyugatra fekvŒ indián
territóriumon tanítsanak.

1830. december
(25 éves)

Kinyilatkoztatást kap, hogy a szentek
Ohióban gyülekezzenek (lásd T&Sz 37).

1831 kora februárja 250 mérföldes út megtétele után megér-
kezik New Yorkból az Ohio állambeli
Kirtlandbe.

1831. július 20. Missouri állam Jackson megyéjének Inde-
pendence városában kinyilatkoztatást kap,
amely Independence-t jelöli meg Sion
„központi helyének” (lásd T&Sz 57:1–3).

1831. augusztus 2. Elnököl, miközben Sidney Rigdon
Missouri állam Jackson megyéjét
felszenteli Sion földjének.

1831. augusztus 3. Felszenteli a templom helyét Indepen-
dence-ben.

1832. január 25.
(26 éves)

Az Ohio állambeli Amherstben a fŒpapság
elnökeként támogatják.

1832. március 8. Kirtlandben megszervezi az ElsŒ Elnöksé-
get Sidney Rigdon és Jesse Gause taná-
csosokkal. 1833. március 18-án Frederick
G. Williams átveszi Jesse Gause helyét.

1832. december
27–28. 
(27 éves)

Parancsolatot kap, hogy építsen templo-
mot Kirtlandben (lásd T&Sz 88:119–120).

1833. január Megnyitja a Próféták Iskoláját.

1833. július 2. Befejezi a Biblia inspirált fordításának
kezdeti munkáját, amely most a Joseph
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Smith Bibliafordításaként ismert. EbbŒl
a munkából származik Mózes könyve
és Joseph Smith–Máté, amely jelenleg
a Nagyértékı gyöngyben található.

1833. július 20. A csŒcselék elpusztítja a nyomdaprést
Missouri állam Independence városában,
amelyen a Parancsolatok könyvét nyom-
tatták, a kinyomtatott oldalak túlnyomó
részével egyetemben. 1835 szeptemberé-
ben a Parancsolatok könyvében található
kinyilatkoztatások több másikkal egye-
temben a Tan és a szövetségek elsŒ kiadá-
sában publikálásra kerülnek Kirtlandben.

1833. július 23. Lefektetik a Kirtland templom szegletkö-
veit.

1833. december 18. Id. Joseph Smitht elrendelik az egyház
pátriárkájának.

1834. május–július
(28 éves)

Levezeti Sion táborát az Ohióbeli Kirtland-
bŒl a Missouri állambeli Clay megyébe,
hogy segítséget vigyenek azoknak a szen-
teknek, akiket Missouri Jackson megyéjé-
ben kiıztek otthonaikból. Visszatér Kirt-
landbe, miután kinyilatkoztatást kap arról,
hogy a szenteknek „kis ideig még vár[niuk
kell] Sion megváltására” (T&Sz 105:9).

1835. február 14.
(29 éves)

Megszervezi a Tizenkét Apostol Kvórumát.

1835. február 28. Megszervezi a Hetvenek Kvórumát.

1835. július Hozzájut az Ábrahám írásait tartalmazó
egyiptomi papiruszokhoz.

1836. március 27.
(30 éves)

Felszenteli a Kirtland templomot
(lásd T&Sz 109).
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1836. április 3. Jézus Krisztus megjelenik Joseph Smith-
nek és Oliver Cowderynek a Kirtland
templomban, és elfogadja a templomot.
Mózes, Éliás és Illés szintén megjelennek,
és átadják Josephnek és Olivernek a pap-
sági kulcsokat. (Lásd T&Sz 110.)

1837. június
(31 éves)

Eldereket küld KirtlandbŒl és FelsŒ-Kana-
dából, hogy missziót szolgáljanak Angliá-
ban, amely az elsŒ Észak-Amerikán kívül
esŒ misszió volt.

1838. január 12.
(32 éves)

KirtlandbŒl a Missouri állambeli Far West
városába költözik, hogy elmeneküljön a
csŒcselék bántalmazása elŒl.

1838. március 14. Megérkezik Far Westbe, és ott alakítja ki
az egyház központját.

1838. április 27. Kezdeményezi a története leírását, ame-
lyet 1842-tŒl kezdve „Joseph Smith törté-
nete” címmel sorozatként adtak ki az egy-
házi folyóiratokban; késŒbb a History of
the Church címmel került újra kiadásra.

1838. október 27. Missouri kormányzója, Lilburn W. Boggs
kibocsátja a hírhedt „Kiirtási rendeletet”.
Ez a rendelet és a súlyos üldöztetés arra
kényszeríti a szenteket, hogy 1838–39
telén és tavaszán elhagyják Missourit,
és Illinois-ba költözzenek.

1838. december 1. Más egyházi vezetŒkkel együtt a Missouri
állambeli Liberty városában börtönbe
zárják.

1839. március 20.
(33 éves)

A Liberty börtönbŒl levelet ír a szentek-
nek, amelynek részeit késŒbb szentírás-
ként fogadták el a Tan és a szövetségek
121., 122. és 123. fejezeteiként.
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1839. április közepe Miközben Missouriban GallatinbŒl
Columbiába szállítják, Œrei megengedik,
hogy elmeneküljön.

1839. április 22. Újra csatlakozik családjához az Illinois
állambeli Quincyben.

1839. május 10. Családjával egy kis faházba költözik az
Illinois állambeli Commerce-ben. A várost
késŒbb Nauvoonak nevezi el.

1839. november 29. Meglátogatja Martin Van Burent, az
Egyesült Államok elnökét Washington,
D.C.-ben, hogy a Missouriban elszenve-
dett igazságtalanságokért jóvátételért
folyamodjon. Ott-tartózkodása idején
az Egyesült Államok Kongresszusához
is kérelemmel fordul.

1840. augusztus 15.
(34 éves)

Nyilvánosan bejelenti a halottakért vég-
zett keresztelés tanát egy Nauvooban
tartott temetés alkalmával. A halottakért
való kereszteléseket elŒször a Mississippi
folyóban és a helyi patakokban végzik.

1840. szeptember Az egyház ElsŒ Elnökségének egyik beszé-
dében bejelenti, hogy elérkezett az idŒ,
hogy nekilássanak Nauvooban a templom
építésének.

1841. február 4.
(35 éves)

Az Illinois állam porgárŒrségének új egy-
ségeként megszervezett Nauvoo Légióban
megválasztják altábornagynak.

1841. április 6. Lefektetik a Nauvoo templom szegletköveit.

1841. november 21. A Nauvoo templomban elvégzett elsŒ
halottakért való kereszteléseket egy
famedencében végzik, amelyet a temp-
lom többi részének befejezése elŒtt épí-
tettek és szenteltek fel.
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1842. február–
október
(36 éves)

A Times and Seasons szerkesztŒje, amely
Nauvooban volt az egyház folyóirata.

1842. március 1. A Times and Seasons folyóiratban megje-
lenteti a Wentworth levelet; márciusban
és májusban megjelenteti Ábrahám köny-
vét is a Times and Seasons folyóiratban.

1842. március 17. Megszervezi Nauvoo NŒi SegítŒegyletét,
amelynek Emma Smith lett az elnöke.

1842. május 4. Levezeti az elsŒ felruházási szertartásokat
a Vöröstégla üzletének felsŒ szobájában.

1842. május 19. Megválasztják Nauvoo polgármesterének.

1843. július 12. 
(37 éves)

Feljegyzi az új és örökkévaló szövetségrŒl
szóló kinyilatkoztatást, beleértve a házas-
sági szövetség örökkévaló természetét
(lásd T&Sz 132).

1844. január 29.
(38 éves)

Bejelenti, hogy indul a választásokon az
Amerikai Egyesült Államok elnöki tisztsé-
géért.

1844. március A Tizenkét Apostollal és másokkal való
találkozásakor egy gyılésen megbízza a
Tizenketteket, hogy halála esetén Œk kor-
mányozzák az egyházat, és elmagyarázza,
hogy nekik adományozott minden ehhez
szükséges szertartást, felhatalmazást és
kulcsot.

1844. június 27. Martírhalált hal bátyjával, Hyrummal,
Illinois állam Carthage városának börtö-
nében.

1844. június 29. Hyrummal együtt eltemetik Illinois állam
Nauvoo városában.
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Joseph Smith 
élete és szolgálata

Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, – egyedül Jézust
kivéve – többet tett az emberek megszabadulásáért e világon,
mint bárki más, aki valaha is élt azon” (T&Sz 135:3). Ez a meg-
döbbentŒ kijelentés egy olyan emberrŒl szól, akit Isten 14 éves
korában hívott el, és csak 38 éves koráig élt. Joseph Smith 1805
decemberében Vermontban történt születése és 1844 júniusában
Illinois-ban bekövetkezett tragikus halála között csodálatos dol-
gok történtek. Az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus, megjelentek
elŒtte, és többet tanítottak neki Isten természetérŒl, mint
amennyirŒl az embereknek évszázadokon keresztül tudomásuk
volt. Ãsi próféták és apostolok szent papsági hatalmat adomá-
nyoztak Josephnek, és ezzel Isten egy új, felhatalmazott tanújává
tették ebben az utolsó adományozási korszakban. Egy semmivel
sem összehasonlítható tudás és tan áradata nyilatkoztatott ki a
próféta által, beleértve a Mormon könyvét, a Tan és a Szövetsé-
geket és a Nagyértékı gyöngyöt. Rajta keresztül az Úr igaz egy-
házát újra megszervezték a földön.

Napjainkban az a munka, amely Joseph Smithszel kezdŒdött,
az egész világon elŒrehalad. Joseph Smith prófétáról Wilford
Woodruff elnök így tett bizonyságot: „Isten prófétája volt, és
lefektette a legnagyszerıbb munkának és adományozási kor-
szaknak az alapjait, amely valaha létezett a földön.”1

Származás és gyermekkor

Joseph Smith hat nemzedékre visszamenŒen amerikai volt,
Œsei az 1600-as években vándoroltak Angliából Amerikába.
A próféta Œsei azokat a jellemvonásokat mintázták meg, amelye-
ket gyakran az amerikaiak korai nemzedékeihez társítunk: hittek
Isten irányító gondviselésében, erŒs munkamorállal rendelkez-
tek, és szorgalmasan szolgálták családjukat és az országukat.

”
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Az elsŒ látomás idején Joseph Smith a New York állambeli 
Palmyrában élt családjával egy faházban.
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Joseph Smith szülei, id. Joseph Smith és Lucy Mack Smith,
1796-ban házasodtak össze Vermont állam Tunbridge városában.
Keményen dolgozó és Istent szeretŒ  pár voltak, akik házaséletü-
ket kedvezŒ anyagi körülmények között kezdték. Sajnos id.
Joseph Smith elveszítette az elsŒ családi birtokát, és az azt követŒ
években számos pénzügyi kudarcot szenvedett. A Smith család
többször kényszerült költözni, miközben édesapjuk Új-Anglia
erdŒs dombjain próbálta mezŒgazdasági munkával megkeresni a
kenyerét, elszegŒdött mások farmjára, kereskedést nyitott vagy
iskolában tanított.

Ifj. Joseph Smith 1805. december 23-án született Vermont állam
Sharon városában; a tizenegy gyermek közül Œ volt az ötödik.
Édesapja után nevezték el. A Smith család gyermekei születési
sorrendben: névtelen fiú (kis idŒvel a születése után meghalt),
Alvin, Hyrum, Sophronia, Joseph, Samuel, Ephraim (kevesebb
mint két hetet élt), William, Katharine, Don Carlos és Lucy.2

A próféta rendkívüli jellemének tanújelei már korai éveiben elŒ-
tıntek. A Smith család New Hampshire állam West Lebanon váro-
sában élt, amikor egy halálos tífuszjárvány támadta meg a közös-
séget, többek között a Smith gyermekeket is. Míg a többi gyermek
szövŒdmények nélkül felgyógyult, Joseph, aki akkor körülbelül
hét éves volt, súlyos fertŒzést kapott a bal lábán. Dr. Nathan Smith,
a New Hampshire állambeli Hanover melletti Dartmouth Orvosi
EgyetemrŒl, beleegyezett, hogy elvégez egy új orvosi beavatkozást,
amellyel megpróbálja megmenteni a fiú lábát. Ahogy dr. Smith és
a kollégái nekiláttak a mıtéti elŒkészületeknek, Joseph megkérte
édesanyját, hogy hagyja el a szobát, hogy ne kelljen végignéznie,
ahogy szenved. Visszautasítva a fájdalomcsillapítóként felajánlott
alkoholt, és édesapjának megnyugtató ölelésére bízva magát,
Joseph bátran tırte, ahogy a sebész belevágott a bal lábának csont-
jába, és kivágott belŒle egy részt. A mıtét sikeres volt, bár Joseph
a rákövetkezŒ néhány évben mankóval közlekedett, és élete hátra-
levŒ részében alig feltınŒ bicegéssel járt.

1816-ban, miután ismételten odalett a gabonájuk, id. Joseph
Smith Vermont állam Norwich városából átköltöztette a családját
a New York állambeli Palmyrába, azt remélvén, hogy ott majd
jobban fognak boldogulni. „Szegényes körülményeink miatt –
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A New York állambeli Palmyra környéke. A korai egyháztörténelem
sok fontos eseménye zajlott le itt, beleértve az elsŒ látomást

és Moróni Joseph Smithnél tett látogatásait.

emlékszik vissza a próféta a késŒbbi évek folyamán – keményen
kellett dolgoznunk, hogy eltartsuk ezt a nagy családot…, és
mivel ez megkívánta mindenkitŒl, aki képes volt rá, hogy a csa-
lád fenntartása érdekében erŒfeszítéseket tegyen, ezért nem volt
lehetŒségünk a tanulásra. Elég legyen annyit mondanom, hogy
éppen csak megtanultam az olvasás, az írás és a számtan alapvetŒ
szabályait”3.
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Az elsŒ látomás

Joseph Smith ezt írta a korai neveltetésérŒl: „Jó szüleim voltak,
akik mindent megtettek, hogy a keresztény vallást megtanítsák
nekem”4. Ám sok más keresztényhez hasonlóan, Joseph szülei
felismerték, hogy a Jézus és az Ã apostolai által tanított evangéli-
umi tantételek közül sok hiányzott koruk egyházaiból. 1820-ban
Palmyra környékén a különbözŒ keresztény felekezetek megpró-
bálták megnyerni maguknak a megtérteket. Joseph édesanyja,
két fivére és legidŒsebb nŒvére csatlakoztak a presbiteriánus egy-
házhoz, de Joseph édesapjával és Alvin bátyjával tartózkodott
ettŒl. Bár csak kisfiú volt, Joseph mélyen aggódott az Isten elŒtti
helyzete, valamint a különbözŒ vallásos csoportok közötti zırza-
var miatt.

Szentírás-tanulmányozása közben a tizennégy éves Josephre
mély benyomást tett Jakab apostol könyvének egy része: „Ha
pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje IstentŒl, a
ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és
megadatik néki” ( Jakab 1:5). Az Úrtól kapott ígérettŒl inspirálva,
1820-ban egy tavaszi napon Joseph kiment a házuk közelében
fekvŒ erdŒbe, hogy imádkozzon. Térdre ereszkedve kitárta Isten
elŒtt szíve kívánságait. A sötétség erŒi azonnal a hatalmukba kerí-
tették, amelyek teljesen úrrá lettek rajta, és olyan félelmet kel-
tettek benne, hogy azt hitte, elpusztul. Majd a buzgó imájára való
válaszként a mennyek megnyíltak, és kiszabadult láthatatlan
ellensége karjából. Egy a napnál is ragyogóbb fényoszlopban két
Személyt pillantott meg maga fölött a levegŒben állva. EgyikŒjük
megszólalt, és a kisfiút nevén szólítva ezt mondta: „Ez az én
Szeretett Fiam. Ãt hallgasd!” ( Joseph Smith története 1:17)

Ebben a dicsŒséges megnyilatkozásban az Atyaisten és Fia,
Jézus Krisztus, megjelentek személyesen az ifjú Josephnek.
Joseph beszélgetett a Szabadítóval, aki megmondta neki, hogy ne
csatlakozzék egyik egyházhoz sem, mert „mind tévednek” és
„minden hitvallásuk utálatos az Œ szemében; ...az emberek
parancsolatait pedig tanokként tanítják, kiknél megvan az isteni-
ség látszata, ám annak hatalmát megtagadják” ( Joseph Smith tör-
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A szent liget 1907 körül. 1820 tavaszán az ifjú Joseph Smith ebbe, 
a házához közeli fás ligetbe ment imádkoni az Úr irányításáért.

ténete 1:19). Josephnek azt is megígérték, „hogy az evangélium
teljessége valamikor a jövŒben tudatva lesz [vele]”5. Több évszá-
zados sötétség után Isten szava, valamint az Atyaisten és Fia,
Jézus Krisztus valósága ezen az ifjú és tiszta edényen keresztül
nyilatkoztatott ki a világnak.
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Moróni látogatásai

Három év telt el, miközben Joseph Smith kijelentését, misze-
rint látta Istent, közösségében az emberek megvetéssel és gúnyo-
lódással fogadták. Az ifjú próféta, aki mostanra már 17 éves lett,
azon tınŒdött, vajon mi vár rá. 1823. szeptember 21-ének esté-
jén komolyan imádkozott irányításért és fiatalkori „bın[ei] és
balgaság[ai]” bocsánatáért ( Joseph Smith története 1:29).
Válaszként imájára fény töltötte be a padláson található hálószo-
báját, és egy Moróni nevezetı mennyei hírnök jelent meg.
„Magáról kijelentette, hogy Isten egy angyala – emlékszik vissza
Joseph –, akit azzal az örömhírrel küldtek, hogy Istennek az Œsi
Izraellel kötött szövetsége nemsokára beteljesedik; hogy a Mes-
siás második eljövetelének az elŒkészületi munkái hamarosan
megkezdŒdnek; hogy közel van az idŒ, amikor az evangéliumot
annak teljességében fogják minden nemzetnek nagy hatalommal
prédikálni, hogy egy népet felkészítsenek a millenniumi uralko-
dásra. Közölte velem, hogy eszközként lettem kiválasztva Isten
kezében, hogy véghezvigyem a céljait ebben a dicsŒséges ado-
mányozási korszakban”6.

Moróni azt is elmondta Josephnek, hogy egy közeli dombon
Œsi feljegyzések egy gyıjteménye van elásva, amelyeket Œsi pró-
féták véstek aranylemezekre. Ez a szent feljegyzés egy olyan nép-
rŒl szól, akiket Isten Jézus születése elŒtt 600 évvel vezetett ki
JeruzsálembŒl a nyugati féltekére. Moróni volt ezek között az
embereket között a legutolsó próféta, és Œ ásta el a feljegyzést,
amelyrŒl Isten azt ígérte, hogy az utolsó napokban elŒhozza.
Joseph Smithnek kellett ezt a szent mıvet angolra lefordítania.

A következŒ négy évben Josephnek minden szeptember 22-én
találkoznia kellett Morónival a dombnál, hogy további tudást és
utasítást kapjon. Az Œsi feljegyzés lefordításához szüksége volt
ezekre az elŒkészítŒ és személyiséget kifinomító évekre. Fel kel-
lett nŒnie ahhoz a feladathoz, hogy elŒhozzon egy olyan mıvet,
amelynek célja az volt, hogy meggyŒzzön „zsidót és nemzsidót
arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló Isten, aki minden nem-
zetnek kinyilatkoztatja magát” (a Mormon könyve címoldala).
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Isten királyságának megalapítása a földön

ElkezdŒdik a Mormon könyve fordítása
Míg arra várt, hogy megkaphassa az

aranylemezeket, Joseph Smith segített
gondoskodni a családja fizikai szükség-
leteirŒl. 1825-ben Pennsylvania állam
Harmony városába ment, hogy Josiah
Stowellnek dolgozzon. Isaac és Eliza-
beth Hale családjánál volt elszállásolva,
és ott találkozott leányukkal, Emmával,
aki egy magas, barna hajú tanítónŒ volt.
1827. január 18-án Joseph és Emma egy-
bekelt New York állam South Bainbridge
városában. Bár a házasságukat gyerme-

kek halála, pénzügyi nehézségek és Joseph feladatainak végrehaj-
tása miatti gyakori távolmaradásai próbára tették, Joseph és
Emma mindig is mélyen szerették egymást.

Végül 1827. szeptember 22-én, négy évvel azután, hogy elŒ-
ször megpillantotta a lemezeket, Joseph gondjaira bízták Œket.
Amint azonban a lemezek az Œ kezébe kerültek, a helyi csŒcselék
újra és újra fáradhatatlan erŒfeszítéseket tett arra, hogy ellopják
Œket. Ahhoz, hogy elkerüljék ezt az üldöztetést, Joseph és Emma
1827 decemberében visszatért Harmonyba, ahol Emma szülei
éltek. Miután ott letelepedtek, Joseph nekilátott a lemezek lefor-
dításához.

1828 elején Martin Harris, egy Palmyrában élŒ vagyonos far-
mer, bizonyságot kapott az Úr utolsó napi munkájáról, és eluta-
zott Harmonyba, hogy segítsen Josephnek a fordításban. Az év
júniusára Joseph fordítói munkájából 116 oldalnyi kézirat szüle-
tett. Martin többször engedélyt kért a prófétától, hogy hadd vigye
haza a kéziratot Palmyrába, hogy megmutathassa Œket a családja
bizonyos tagjainak. A próféta megkérte az Urat, de nemleges
választ kapott. Ezután még kétszer megkérdezte az Urat, mire
Martinnak megengedték, hogy elvigye a kéziratot. Mialatt a kézi-
rat Palmyrában volt, elveszett, és soha nem került elŒ. Az Úr egy
idŒre visszavette az Urimot és Tummimot, valamint a lemezeket

Emma Smith
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a prófétától, aminek következtében Œ megalázkodott és meg-
bánta bınét. Az Úrtól kapott kinyilatkoztatásban Joseph megta-
nulta, hogy mindig jobban félje Istent, mint az embereket (lásd
T&Sz 3). Ezek után, bár még csak 22 éves volt, életét az jelle-
mezte, hogy teljes odaadással követte az Úr minden parancsát.

1829. április 5-én egy Josephnél fiatalabb tanító, Oliver
Cowdery jött el Joseph otthonába Harmonyba. Imára kapott
válaszként bizonyságot nyert a próféta munkájának igazságáról.
Két nappal késŒbb a fordítás munkája újra elkezdŒdött; Joseph
diktált, Oliver pedig írta.

Isten papságának visszaállítása
Miközben Joseph és Oliver a Mormon könyve fordításán mun-

kálkodtak, egy beszámolót olvastak a Szabadító látogatásáról az
Œsi nefiták között. Ez arra késztette Œket, hogy az Úr irányítását
kérjék a kereszteléssel kapcsolatban. Május 15-én lementek imád-
kozni a Susquehanna folyó partjára, amely közel volt Joseph ott-
honához Harmonyban. Meglepetésükre egy mennyei lény láto-
gatta meg Œket, aki kijelentette magáról, hogy Œ KeresztelŒ János.
Rájuk ruházta az ároni papságot, és utasította Œket, hogy keresz-
teljék meg és rendeljék el egymást. KésŒbb, KeresztelŒ János ígé-
retének megfelelŒen, Péter, Jakab és János, az Œsi apostolok, szin-
tén megjelentek Josephnek és Olivernek, és nekik adományozták
a melkisédeki papságot, majd apostolokká rendelték el Œket.

E látogatásokat megelŒzŒen Joseph és Oliver tudással és hittel
rendelkeztek. A mennyei hírnökök megjelenései után azonban
már felhatalmazásuk is volt – Isten papsági hatalma és felhatal-
mazása, amely szükséges volt egyháza megalapításához és a sza-
badulás szertartásainak elvégzéséhez.

A Mormon könyve kiadása és az egyház megszervezése
1829 áprilisában és májusában a próféta fordítói munkáját a

Harmonyban lévŒ otthonában egyre gyakrabban megszakították
az üldöztetések. Emiatt Joseph és Oliver átmenetileg átköltö-
zött New York állam Fayette járásába, hogy a fordítást id. Peter
Whitmer házában fejezzék be. A fordítás júniusban lett kész,
kevesebb mint három hónappal azután, hogy Oliver Joseph
írnokaként kezdett dolgozni. Augusztusra Joseph szerzŒdést
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Id. Peter Withmer otthonának mása a New York állambeli Fayette-ben.
Ez a rekonstruált ház azon a helyen állt, ahol a próféta 1830.

április 6-án hivatalosan megalapította az egyházat.

kötött Egbert B. Grandin könyvkiadóval Palmyrában a kötet
kinyomtatására. Martin Harris jelzálogot vett fel a farmjára, hogy
biztosítsa Mr. Grandint a nyomtatási költségek kifizetése felŒl, és
késŒbb farmjának 63 hektárját el is adta, hogy kifizesse a jelzálo-
got. 1830. március 26-án a Mormon könyvét már meg lehetett
vásárolni Grandin könyvesboltjában.

1830. április 6-án, csak tizenegy nappal a Mormon könyve meg-
jelenésének nyilvánosságra hozatalát követŒen, egy körülbelül 60
emberbŒl álló társaság gyılt össze id. Peter Whitem faházában
a New York állambeli Fayette-ben. Itt Joseph Smith hivatalosan
megszervezte az egyházat, amelyet késŒbb egy kinyilatkoztatás
alapján Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának
neveztek el (lásd T&Sz 115:4). Örömteli alkalom volt ez, a Lélek
bŒséges kiáradásával. Úrvacsorát osztottak, a hívŒk megkeresz-
telkedtek, a Szentlélek ajándékát adományozták, a férfiakat pedig
elrendelték a papságba. Az összejövetel alatt kapott kinyilatkozta-
tásban az Úr Joseph Smitht jelölte ki az egyház vezetŒjének:
„látnoknak, fordítónak, prófétának, Jézus Krisztus apostolának,
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az egyház elderének, az Atyaisten akarata és a ti Uratok, Jézus
Krisztus kegyelme által” (T&Sz 21:1). Jézus Krisztus egyháza újra
megalapíttatott a földön.

Kirtland, Ohio: Az egyház terjeszkedése

Miközben az egyháztagok lelkesen megosztották a megtalált
igazságot, a fiatal egyház rohamosan növekedett. Hamarosan
gyülekezetek jöttek létre New York állam Fayette, Manchester és
Colesville városaiban. 1830 szeptemberében, nem sokkal azután,
hogy Joseph és Emma Smith Pennsylvania állam Harmony váro-
sából Fayette-be költöztek, az Úr kinyilatkoztatta a prófétának,
hogy „menj[enek misszionáriusok] …a lámánitákhoz”, akik Mis-
souri nyugati szélén élnek (T&Sz 28:8). A misszionáriusok útja az
Ohio állambeli Kirtlanden vezetett keresztül, ahol találkoztak egy
vallásos csoporttal, akik az igazságot keresték, és közülük körül-
belül 130-at meg is térítettek, többek között Sidney Rigdont, aki
késŒbb az ElsŒ Elnökség tagja lett. Kirtlandben a szentek száma
több százra emelkedett, ahogy az egyháztagok megosztották az
evangéliumot a körülöttük élŒkkel.

Ahogy az egyház nŒtt New Yorkban, úgy nŒtt az egyházzal
szembeni ellenállás is. 1830 decemberében a próféta kinyilatkoz-
tatást kapott, amely az egyháztagokat arra utasította, hogy
„men[jenek] Ohióba” (T&Sz 37:1), amely több mint 400 kilomé-
terre feküdt. A következŒ néhány hónapban a New York-i szentek
nagy többsége eladta a tulajdonait, sok esetben hatalmas veszte-
séggel, és meghozták azt az áldozatot, amely szükséges volt ahhoz,
hogy Ohio állam Kirtland városában gyülekezzenek. Joseph és
Emma az elsŒk között indultak Ohióba, és Kirtlandbe 1831. feb-
ruár 1-je körül érkeztek meg.

A szentek két gyülekezési helye
1831 júniusában, miközben az egyház egyre erŒsödött Kirt-

landben, az Úr megparancsolta a prófétának és más egyházi veze-
tŒknek, hogy utazzanak Missouriba. Itt fogja kinyilatkoztatni
nekik „örökség[ük] földjét” (lásd T&Sz 52:3–5, 42–43). 1831 júni-
usában és júliusában a próféta és a többiek közel 1448 kilométert
tettek meg KirtlandtŒl Missouri állam Jackson megyéjéig, amely
az amerikai gyarmat nyugati peremén helyezkedett el. Röviddel a
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megérkezését követŒen a próféta kinyilatkoztatást kapott az
Úrtól, amelyben az áll, hogy „Missouri földje [az a föld, amelyet]
a szentek összegyıjtésére kijelöltem és felajánlottam. Ez tehát a
megígért föld, és Sion városának a helye. […] Íme, a most Inde-
pendence-nek nevezett hely a központi hely; és a templom helye
nyugatra terül el” (T&Sz 57:1–3).

Ãsi bibliai próféták jövendöléseinek a beteljesüléseképpen a
huszonöt éves Joseph Smith elkezdte lefektetni Sion városának
alapjait Amerikában. 1831 augusztusában elnökölt a földterület
gyülekezési hellyé szentelésén, és felszentelte a templom helyét.
nem sokkal késŒbb a próféta visszatért Ohióba, ahol a hithıek egy
részét arra biztatta, hogy gyülekezzenek Missouriban. Szentek szá-
zai szenvedték el a XIX. századi utazások nehézségeit az amerikai
határvidéken, hogy új otthont találjanak maguknak Missouriban.

1831-tŒl 1838-ig az egyháztagok Ohióban és Missouriban éltek.
A próféta, a Tizenkettek Kvórumának tagjai és sok egyháztag Kirt-
landben élt, míg más egyháztagok Missouriban gyülekeztek, akiket
a próféta irányítása alatt papsági vezetŒik irányítottak. Az egyházi
vezetŒk levél útján kommunikáltak egymással, és rendszeresen
utaztak Kirtland és Missouri között.

Folyamatos kinyilatkoztatás
Míg Kirtland környékén élt, a próféta sok kinyilatkoztatást

kapott az Úrtól az evangélium utolsó napi visszaállítását illetŒen.
1831 novemberében az egyházi vezetŒk elhatározták, hogy kiad-
ják a kinyilatkoztatások nagy részét a Parancsolatok könyve címı
gyıjteményben. A könyvet Missouri állam Independence városá-
ban akarták kinyomtatni. 1833 júliusában azonban a csŒcselék
elpusztította a prést és sok kinyomtatott ívet. A könyvnek néhány
megmentett példányát kivéve a Parancsolatok könyve soha nem
vált elérhetŒvé az egyház tagsága számára. 1835-ben azok a kinyi-
latkoztatások, amelyeket a Parancsolatok könyvébe szántak,
továbbá több másik kinyilatkozatást a Tan és a szövetségekként
adtak ki Kirtlandben.

Míg Kirtland környékén élt, a próféta tovább folytatta munká-
ját a Joseph Smith Bibliafordításán, azt a munkát, amelyet 1830-
ban kezdett el az Úr parancsára. Az évszázadok alatt sok világos
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A Kirtland templom 1900 körül. Ezt a templomot a szentek
hatalmas erŒfeszítések árán építették fel, de hátra kellett hagyniuk,

miután az üldöztetések kiızték Œket KirtlandbŒl.

és becses dolog elveszett a Bibliából, és a próféta a Lélek irányí-
tása alatt helyesbítéseket tett a Biblia Jakab király-féle változatá-
nak szövegében, hogy visszaállítsa az elveszett információt. Ez a
munka fontos evangéliumi igazságok visszaállításához vezetett,
beleértve sok olyan kinyilatkoztatást, amely most a Tan és a szö-
vetségekben található. Bár a próféta azt tervezte, hogy kiadja a
Biblia átdolgozott változatát, sürgetŒ ügyek, többek között az
üldöztetés, megakadályozták abban, hogy még életében kiadja
azt teljes egészében.
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A Biblia inspirált átdolgozásának részeként kapta meg Joseph
Smith azt a kinyilatkoztatást, amely most Mózes könyve néven
ismert, valamint Máté 24-nek az inspirált fordítását, amelyet most
Joseph Smith – Máténak neveznek. 1835-ben a próféta nekilátott
Ábrahám könyvének Œsi egyiptomi papiruszokról való lefordítá-
sának, amelyeket az egyház korábban megvásárolt. Mindezek a
fordítások késŒbb a Nagyértékı gyöngy részévé váltak.

A próféta Kirtlandben kapott kinyilatkoztatásai között voltak
azok is, amelyek az egyház általános kormányzását elŒírták. Az Úr
irányítása alatt Joseph Smith megszervezte az ElsŒ Elnökséget
1832-ben7. A Tizenkét Apostol Kvórumát és a Hetvenek Kvóru-
mát 1835-ben. 1834-ben megszerveztek egy cöveket Kirtland-
ben. Ez alatt az idŒszak alatt megalapította az ároni és a melkisé-
deki papsági kvórumokat, hogy azok a helyi egyháztagok
szükségleteit szolgálják.

Az elsŒ templom ebben az adományozási korszakban
A visszaállítás egyik legfontosabb részeként az Úr kinyilatkoz-

tatta Joseph Smithnek a szent templomok szükségességét. 1832
decemberében az Úr megparancsolta a szenteknek, hogy kezd-
jék el építeni a templomot Ohio állam Kirtland városában. Jólle-
het sok egyháztagnak nem volt megfelelŒ lakóhelye, munkája és
élelme, lelkesen teljesítették az Úr parancsát, a próféta pedig
velük együtt dolgozott.

1836. március 27-én Joseph Smith a Lélek pünkösdi kiáradása
mellett szentelte fel a templomot. Egy héttel késŒbb, 1836. ápri-
lis 3-án, a vallástörténelem néhány legjelentŒsebb eseményére
került sor. Az Úr Jézus Krisztus megjelent Joseph Smithnek és
Oliver Cowderynek a templomban, és kijelentette: „elfogadtam
ezt a házat, és nevem itt lesz; és én ki fogom nyilvánítani maga-
mat népemnek, irgalommal, ebben a házban” (T&Sz 110:7). Az
Ószövetség adományozási korszakainak három hírnöke – Mózes,
Éliás és Illés – szintén megjelent. A földön régen elveszett papsági
kulcsokat és felhatalmazást állítottak vissza. Joseph Smith prófé-
tának most már felhatalmazása volt Izrael összegyıjtésére a föld
négy sarkából, és a családok idŒre és az egész örökkévalóságra
való összepecsételésére. (Lásd T&Sz 110:11–16.) A papsági kul-
csoknak ez a visszaállítása az Úr módszerét követte, a prófétának
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„sort sorra, elŒírást elŒírásra adva; itt egy kicsit és ott egy kicsit”
(T&Sz 128:21), míg Jézus Krisztus evangéliumának teljessége
vissza nem állíttatott a földre.

Az örökkévaló evangélium prédikálása
A próféta szolgálata során az Úr azt parancsolta neki, hogy

küldjön el misszionáriusokat, hogy „prédikáljá[k] az evangéliu-
mot minden teremtménynek” (T&Sz 68:8). A próféta maga is
érezte ennek a feladatnak a terhét, és sokszor elhagyta otthonát
és családját, hogy prédikálja az evangéliumot. Az egyház korai
éveiben misszionáriusokat hívtak el arra, hogy az Egyesült
Államok és Kanada különbözŒ területein prédikáljanak.

Majd 1837 nyarán a próféta inspirációt kapott arra, hogy
eldereket küldjön Angliába. A próféta arra utasította Heber C.
Kimballt, a Tizenkettek Kvórumának egyik tagját, hogy vezesse Œ
a misszináriusok eme kis csoportját ebben a vállalkozásban. Csa-
ládját majdnem nincstelenül hátrahagyva, Kimball elder abban a
hitben távozott, hogy az Úr irányítani fogja. Egy éven belül körül-
belül 2 000 ember csatlakozott az egyházhoz Angliában. Joseph
Smith ezután a Tizenkettek tagjait küldte Nagy-Britanniába szol-
gálni 1839-tŒl 1841-ig, és ez a misszió rendkívül sikeres volt.
1841-re több mint 6 000 ember fogadta el az evangéliumot.
Sokan közülük Amerikába vándoroltak, és az egyházat erŒsítették
annak rendkívül nehéz idŒszakaiban.

Kirtland elhagyása
Kirtlandben a szentek majdnem megérkezésük órájától

kezdve üldöztetésnek voltak kitéve, de az ellenállás 1837-ben
és 1838-ban felerŒsödött. „Isten királyságával kapcsolatban –
mondta a próféta –, az ördög mindig ugyanakkor állítja fel az Œ
királyságát, hogy Istennel ellenkezzen”8. A próféta saját bŒrén
érezte az ellenségeskedések terhét, mind az egyház külsŒ ellen-
ségeitŒl, mind pedig azoktól a hitehagyottaktól, akik ellene for-
dultak. Sok bıncselekménnyel megvádolták igazságtalanul,
tucatnyi alaptalan büntetŒjogi, illetve polgári peres ügyekben
zaklatták a bíróságokon, és arra kényszerült, hogy elbújjon azok
elŒl, akik az életére törtek. Mindennek ellenére hithı és bátor
maradt a közel állandó zaklatások és ellenkezések közepette.
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Végül Kirtlandben az üldöztetések elviselhetetlenné váltak.
1838 januárjában a próféta és a családja arra kényszerült, hogy
elhagyják Kirtlandet, és Missouri állam Far West városában keres-
senek menedéket. Az év végére a legtöbb szent követte Œt Kirt-
landbŒl, hátrahagyva otthonaikat és a szeretett templomukat.

A szentek Missouriban

Jackson megyébŒl való kiızetés és Sion táborának felvonulása
Miközben a szentek Kirtlandben azon igyekeztek, hogy meg-

erŒsítsék az egyházat a környéken, sok más egyháztag ugyanezt
tette Missouri állam Jackson megyéjében. Az utolsó napi szen-
tek 1831 nyarán kezdtek letelepedni abban a megyében. Két
évvel késŒbb számuk elére az 1 200-at, vagyis az ottani lakosság
egyharmadát.

Ilyen sok szentnek a megérkezése nyugtalanítani kezdte a kör-
nyék régi telepeseit. A missouribeliek attól féltek, hogy elveszítik a
politikai befolyásukat az újonnan érkezettekkel szemben, akiknek
túlnyomó része az Egyesült Államok északi részérŒl származott, és
nem támogatták a déliek általt gyakorolt rabszolgatartást. A misso-
uribeliek a különleges utolsó napi szent tanokkal szemben is gya-
nakvóak lettek – többek között a Mormon könyvébe, az új kinyi-
latkoztatásba és a Sionban való gyülekezésbe vetett hit miatt –, és
azt is zokon vették az utolsó napi szentektŒl, hogy elsŒdlegesen
maguk között kereskedtek. A csŒcselék és a helyi polgárŒrség rövi-
desen elkezdte zaklatni a szenteket, majd 1833 novemberében
kiızték Œket Jackson megyébŒl. A szentek nagy része északra
menekült a Missouri folyón át Missouri állam Clay megyéjébe.

Joseph Smitht mély aggodalommal töltötte el a missouri szen-
tek sorsa. 1833 augusztusában a következŒket írta KirtlandbŒl a
Missouriban élŒ egyházi vezetŒknek. „Fivérek, ha veletek lennék,
aktívan részt vennék a szenvedéseitekben, és bár a test vissza-
riad, a lelkem nem pártolna el tŒletek mindhalálig, Isten engem
úgy segítsen. Ó, örvendjetek, mert közeledik a megváltásunk.
Ó, Isten, mentsd meg fivéreimet Sionban!”9

1834 februárjában Joseph Smith egy kinyilatkoztatásban azt
az utasítást kapta, hogy vezessen KirtlandbŒl Missouriba egy



J O S E P H  S M I T H  É L E T E  É S  S Z O L G Á L A T A  

18

hadjáratot, hogy segítséget nyújtsanak a szenvedŒ szenteknek,
és segítsenek nekik visszaszerezni a földjeiket Jackson megyé-
ben (lásd T&Sz 103). Az Úr parancsára a próféta csapatot szer-
vezett Missouriba, amelyet Sion táborának neveztek el. 1834
májusában és júniusában ez a csapat, amely végül több mint 200
embert számlált, Ohión, Indianán, Illinois-on és Missourin
keresztül haladva vonult nyugat felé. Sok nehézségen mentek
keresztül, többek között egy kolerajárvány is kitört közöttük.
1834. június 22-én, amikor a hadjárat Jackson megyéhez ért, a
próféta azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy oszlassa fel a tábort.
Az Úr azonban megígérte, hogy majd a maga idejében megváltja
Siont. (Lásd T&Sz 105:9–14.) Miután Clay megyében megszer-
vezett egy cöveket, amelynek David Whitmer lett az elnöke, a
próféta visszatért Ohióba.

Jóllehet Sion tábora nem szerezte vissza a szentek tulajdonait,
mégis felbecsülhetetlen tapasztalatot nyújtott az egyház jövŒbeli
vezetŒinek, mert a résztvevŒk megtanulták a próféta példájából
és tanításaiból az igazlelkı vezetés tantételeit. 1835. február
14-én a Sion táborának tagjaival és más egyháztagokkal Kirtland-
ben tartott összejövetelen a próféta megszervezte a Tizenkét
Apostol Kvórumát. Két héttel késŒbb megszervezte a Hetvenek
Kvórumát is. A Tizenkettek Kvórumának kilenc tagja, és a Hetve-
nek Kvórumának mindegyik tagja részt vett Sion táborában.

Letelepedés Észak-Missouriban
Az egyháztagok továbbra is nagy számban maradtak Missouri

állam Clay megyéjében, mígnem 1836-ban a megye lakosai közöl-
ték velük, hogy többé nem tudnak számukra menedéket nyújtani.
A szentek elkezdtek Missouri északi részére költözködni, és leg-
többjük Caldwell megyében telepedett le, egy újonnan alapított
megyében, amelyet az állam törvényhozó testülete alakított ki,
hogy a kiızött utolsó napi szenteket oda költöztessék. 1838-ban a
szentek nagyszámú csoportja csatlakozott hozzájuk, akik arra
kényszerültek, hogy elhagyják Kirtlandet. A próféta és a családja
márciusban érkezett meg Far Westbe, amely Caldwell megye
virágzó utolsó napi szent települése volt, és ott rendezte be az egy-
ház központját. Áprilisban az Úr megparancsolta Joseph Smithnek,
hogy építsenek egy templomot Far Westben (lásd T&Sz 115:7–16).
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Sajnos a szentek békéje rövid ideig tartott Missouri északi
részén. 1838 Œszén a csŒcselék és a polgárŒrség újra zaklatni és
támadni kezdte az utolsó napi szenteket. Amikor az egyháztagok
visszavágtak és megvédték magukat, Joseph Smitht és az egyház
több vezetŒjét hazaárulás vádjával letartóztatták. Novemberben
bebörtönözték Œket, elŒször Independence-ben, majd Rich-
mondban, Missouri államban; december 1-jén pedig a Missouri
állambeli Liberty városának börtönébe vitték Œket. Azon a télen a
próféta és társai embertelen körülmények között voltak fogva
tartva. A börtön pincéjébe voltak bezárva – egy sötét, hideg és
egészségtelen cellában –, és olyan rossz ételekkel táplálták Œket,
hogy csak az éhség tudta rávenni Œket arra, hogy megegyék azo-
kat. A próféta így jellemezte a saját maga és a szentek helyzetét:
„hitünk próbatétele Ábraháméval vetekedett”10.

1838-39 telén és tavaszán, miközben a próféta börtönben volt,
utolsó napi szentek ezreit, velük együtt a próféta saját családját,
kiızték Missouriban lévŒ otthonaikból. 1839. március 7-én
Emma így írt Josephnek Illinois állam Quincy városából: „Csak
Isten a megmondhatója elmém gondolatainak és szívem érzése-
inek, amikor elhagytuk a házunkat és otthonunkat, és jóformán

Liberty börtön, ahol Joseph Smith próféta 1838–39 telén fogoly volt.
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mindenünket, amink volt, kivéve a kisgyermekeinket, és elhagy-
tam Missouri államot, otthagyván téged abba a magányos cellába
zárva”11. Brigham Young és más egyházi vezetŒk irányítása alatt
a szentek keletre vonultak Illinois-ba.

A nauvooi évek

Népének szeretett vezetŒje
1839 áprilisában a prófétát és társait Liberty börtönébŒl

Missouri állam Gallatin városába szállították. Miközben a foglyo-
kat GallatinbŒl újra átszállították Missouri Columbia városába, az
Œrök megengedték nekik, hogy elmeneküljenek igazságtalan fog-
ságukból. Elértek Illinois állam Quincy városába, ahol az egyház
nagy része gyülekezett, miután kimenekültek Missouriból.
Hamarosan a próféta irányítása alatt a szentek többsége 80 kilo-
méterrel északra kezdett el letelepedni Illinois állam Commerce
nevezetı falujában, amely a Mississippi folyó kanyarulatában
helyezkedett el. Joseph a Nauvoo nevet adta ennek a városnak,
és a rákövetkezŒ években egyháztagok és új megtértek sereglet-
tek Nauvooba az Egyesült Államok, Kanada és Nagy-Britannia
területeirŒl, és így Illinois legnépesebb területévé nŒtte ki magát.

Joseph és Emma a folyó mentén telepedett le egy kis faház-
ban, amely Nauvoo korai idŒszakában a próféta irodájaként is
szolgált. Kenyerét mezŒgazdasággal kereste, késŒbb pedig
vegyesboltot tartott fenn. Az egyházi és más polgári feladatai
azonban rengeteg idejét elvették, ezért a próféta gyakran csak
nagy nehézségek árán tudott gondoskodni családja szükséglete-
irŒl. 1841 októberében személyes vagyontárgyai ennyibŒl álltak:
„öreg Charley (egy ló), amit Kirtlandben kapott, két Œz, két öreg
pulyka és négy fiatalabb, egy öreg tehén, amit Missouriban
kapott az egyik testvértŒl, öreg Ãrnagya (egy kutya), ... és egy
néhány bútordarab”12.

1843 késŒ augusztusában a próféta és a családja átköltözött az
utca másik felére, egy újonnan felépített kétemeletes házba, ame-
lyet Udvarháznak neveztek. Josephnek és Emmának ekkorra négy
életben maradott gyermeke volt. Az évek során hat szeretett gyer-
meket temettek el, és még egy gyermek fog megszületni Joseph
halála után. Joseph és Emma Smith családjának tizenegy gyermeke
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Az Udvarház Nauvooban. Joseph Smith próféta és családja
1843 augusztusában ebbe a házba költözött.

a következŒk voltak: Alvin, aki 1828-ban született, és röviddel
a születése után meghalt; az ikrek, Thadeus és Louisa, akik 1831-
ben születtek, de röviddel a születésük után meghaltak; az örök-
befogadott ikrek, Joseph és Julia, akik John és Julia Murdock
gyermekei voltak, szintén 1831-ben születtek, és Joseph és Emma
befogadta Œket, miután Murdock nŒtestvér belehalt a szülésbe
(a 11 hónapos Joseph 1832-ben meghalt)13; III. Joseph 1832-ben
született; Frederick 1836-ban született; Alexander 1838-ban szüle-
tett; Don Carlos 1840-ben született, de 14 hónapos korában meg-
halt; egy fiú, aki 1842-ben született, de születése napján meghalt;
és David, aki 1844-ben született, majdnem öt hónappal azután,
hogy apját megölték.

Szolgálata során a próféta szeretett együtt lenni a szentekkel.
Nauvoo városáról és annak lakóiról ezt mondta: „Ez a legszeretetre
méltóbb hely és a legjobb nép az ég alatt”14. A szentek viszontsze-
rették, érezték, hogy a barátjuk, és gyakran „Joseph testvérnek” hív-
ták Œt. Az egyik megtértnek ez volt a benyomása: „Lényének volt
egy egyéni vonzóereje, amely mindenkit megragadott, aki megis-
merte Œt”15. „Nem próbál tökéletesnek és hibátlannak tınni”, írta
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egy nauvooi lakos. „Olyan ember, akit nem lehet nem szeretni;
…nem fuvalkodik fel a nagyságától, ahogy azt sokan feltételezik,
hanem ellenkezŒleg, ismer minden tisztességes embert”16. William
Clayton, egy angol megtért, aki a prófétáról írt haza Nauvooból, ezt
mondta: „Bárcsak én is ilyen ember lehetnék”17.

A próféta sok beszédet tartott Nauvooban, és az egyháztagok
nagyon szerették Œt hallgatni, mert hatalommal tanította az evan-
gélium kinyilatkoztatott igazságait. Angus M. Cannon így emlék-
szik vissza: „Soha nem beszélt anélkül, hogy az egész lényemet fel
ne villanyozta volna, és arra ne késztetett volna, hogy egész lel-
kemmel az Urat dicsérjem”18. Brigham Young kijelentette: „Soha
nem szalasztottam el egyetlen egy alkalmat sem, hogy találkoz-
hassak a prófétával, és halljam Œt beszélni, legyen az nyilvánosan
vagy privát alkalmakkor, hogy abból a kútból nyerjek értelmet,
amelybŒl Œ beszélt, hogy rendelkezzek azzal, és fel tudjam idézni,
amikor szükség van rá… Ezek a pillanatok a világ minden kincsé-
nél drágábbak voltak számomra”19.

Joseph Smith vezetŒi képessége túlmutatott vallási feladatain.
Nauvooban a próféta részt vett polgári, jogi, üzleti, oktatási és
katonai szolgálatban. Azt szerette volna elérni, hogy Nauvoo
városa biztosítsa polgárai számára a kulturális és polgári fejlŒdés
minden elŒnyét és lehetŒségét. 1844 januárjában, többnyire
annak köszönhetŒen, hogy csalódnia kellett az állami és szövetségi
hivatalnokokban, akik nem nyújtottak kártérítést a szentektŒl
Missouriban elvett jogokért és tulajdonokért, Joseph Smith beje-
lentette, hogy indul az Amerikai Egyesült Államok elnöki posztjá-
ért. Bár a legtöbb megfigyelŒ elismerte, hogy kevés valószínısége
van annak, hogy megválasztják, jelölése a szentek alkotmányos
jogainak széles körben elterjedt megsértésére vonta a nyilvános-
ság figyelmét. Egyszer a próféta kijelentette, hogy minden népnek
„egyenlŒ joga van ahhoz, hogy vehessen nemzeti szabadságunk
nagyszerı fájának gyümölcsébŒl”20.

Szentség az Úrnak: Isten templomának felépítése Nauvooban
Amikor a szenteket Kirtland elhagyására kényszerítették, hát-

rahagyták a templomot, amelynek építésén oly keményen dol-
goztak. Így sem maradtak azonban szent templom nélkül, mert
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A Nauvoo templom az 1840-es évek közepén. A templom 1848-ban leégett, 
miután a szentek arra kényszerültek, hogy elhagyják Nauvoot, a falak

némelyikét pedig késŒbb egy tornádó pusztította el, amely a megmaradt
falakat annyira meggyengítette, hogy azokat is le kellett rombolni.

az Úr megparancsolta nekik, hogy kezdjenek el építeni egy temp-
lomot Nauvooban. A munka 1840 Œszén kezdŒdött meg, és az
1841. április 6-án tartott szertartáson, melyen a próféta elnökölt,
lefektették a szegletköveket. A Nauvoo templom építése az akkori
Nyugat-Amerika egyik legjelentŒsebb építkezési projektje volt. A
templom építése hatalmas áldozatokat követelt a szentektŒl, mert
a fejlŒdŒ városba való bevándorlás mellett az egyháztagok nagy
általánosságban szegények voltak.
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A próféta 1840. augusztus 15-tŒl kezdve tanította a halottakért
való keresztelkedés tanát. Mivel a templom az építkezésnek még
csak a korai fázisában volt, a szentek kezdetben a helyi folyókban
és patakokban végezték el a halottakért való keresztelkedést.
1841 jaunárjában az Úr kinyilatkoztatta azt, hogy ezt a gyakorlatot
kizárólag addig lehet folytatni, míg a kereszteléseket a templom-
ban el nem lehet végezni (lásd T&Sz 124:29–31). 1841 nyarán és
Œszén a szentek felépítettek egy fából készült keresztelŒmedencét
a templom újonnan kiásott alagsorában. ElŒször 1841. november
21-én végeztek halottakért történŒ kereszteléseket ebben a
medencében.

1841-ben megtörténtek az elsŒ összepecsételések, és 1843-ban
a próféta lediktálta azt a kinyilatkoztatást, amely leírja a házassági
szövetség örökkévaló természetét (lásd T&Sz 132). Ennek a kinyi-
latkoztatásnak a tanát a próféta már 1831 óta ismerte.21 IstentŒl
kapott parancsolat alapján a többnejıség tanát is tanította.

Mivel még némi idŒre volt szükség a templom befejezéséhez,
Joseph Smith úgy döntött, hogy nekilát a templomi felruházás-
nak annak szent falain kívül. 1842. május 4-én Nauvooban a
Vöröstégla Üzlet felsŒ szobájában a próféta levezette az elsŒ fel-
ruházásokat a fivérek egy kis csoportjának, közöttük Brigham
Youngnak. A próféta nem élte meg, hogy lássa a befejezett
Nauvoo templomot. 1845-46-ban azonban szentek ezrei kapták
meg a templomi felruházásukat Brigham Youngtól és másoktól,
akik ezeket az áldásokat a prófétától kapták.

Joseph Smith szolgálata a végéhez közeledik
Míg a szentek kezdetben viszonylag békében éltek Nauvooban,

az üldöztetés felhŒi egyre csak gyıltek a próféta körül, aki érezte,
hogy földi küldetése a végéhez közeledik. 1844 márciusában egy
emlékezetes összejövetelen a próféta megbízta a Tizenketteket,
hogy halála után Œk vegyék át az egyház irányítását, és elmagya-
rázta, hogy most már minden szükséges kulcsuk és felhatalmazá-
suk megvan ehhez. Wilford Woodruff, a Tizenkettek Kvórumának
egyik tagja késŒbb kijelentette: „Bizonyságomat teszem, hogy
1844 kora tavaszán Joseph Smith próféta összehívta az apostolokat
Nauvooban, és átadta nekik Isten egyházának és királyságának
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Carthage börtön, ahol Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum,
1844. június 27-én mártírhalált halt.

a szertartásait. Továbbá elpecsételt a fejünkön minden olyan kul-
csot és hatalmat, amelyet Isten neki adományozott, és megmondta
nekünk, hogy együtt, vállvetve kell továbbvinnünk ezt a király-
ságot, vagy elkárhozunk… Az arca olyan áttetszŒ volt, mint a
borostyán, és olyan hatalom palástolta körül, amilyet halandó
emberben még soha nem láttam.”22 A próféta halálát követŒen
Isten egyházának és földi királyságának a felelŒssége a Tizenkét
Apostol Kvórumára fog szállni.
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1844 júniusában zendüléssel vádolták meg a prófétát. Jóllehet
Nauvooban elejtették ellene ezt a vádat, Illinois kormányzója,
Thomas Ford ragaszkodott hozzá, hogy Joseph vesse alá magát
ugyanannak a vádnak egy bírósági tárgyaláson Illinois állam
Carthage városában, Hancock megye székhelyén. Amikor a próféta
és bátyja, Hyrum megérkeztek Carthage-ba, óvadék ellenében sza-
badlábra helyezték Œket az eredeti vád alól, ezután azonban Illi-
nois állam ellen elkövetett hazaárulás vádjával a helyi börtönbe
zárták Œket.

1844. június 27-e forró és fülledt délutánján a feketére mázolt
arcú csŒcselék beviharzott a börtönben, és meggyilkolta Joseph
és Hyrum Smitht. Három órával késŒbb Willard Richards és
John Taylor, akik a mártírokkal együtt a börtönben tartózkodtak,
a következŒ fájdalmas üzenetet küldték Nauvooba: „Carthage
börtön, 1844. június 27., 20:05 óra. Joseph és Hyrum meghalt…
Pillanatok alatt végeztek velük”23. Harmincnyolc éves korában
Joseph Smith próféta a vérével pecsételte meg a bizonyságát.
Miután a halandóságban elvégzendŒ munkáját befejezte, és
Isten egyházát és királyságát még egyszer utoljára megalapította
a földön, Joseph Smith merénylŒk golyóinak esett áldozatul.
Joseph Smith prófétáról az Úr maga így tett bizonyságot:
„[Joseph Smitht] angyalaim által szólítottam fel, szolgálattevŒ
szolgáim által, valamint saját hangom által a mennyekbŒl, hogy
hozza napvilágra a munkámat; amely alapot lefektetett, és hısé-
ges volt; és én magamhoz vettem Œt. Sokan csodálkoztak halá-
lán; de szükség volt arra, hogy vérével pecsételje meg bizonysá-
gát, hogy tisztességet kaphasson, a gonoszok pedig kárhoztatva
lehessenek” (T&Sz 136:37–39).

Joseph Smith, az utolsó napok nagyszerı prófétája, látnoka és
kinyilatkoztatója, a Magasságos bátor és engedelmes szolgája
volt. Brigham Young elnök így tanúskodott: „Nem hiszem, hogy
él még egy olyan ember a földön, aki jobban ismerte volna Œt,
mint én; és bátran kijelentem, hogy Jézus Krisztuson kívül nem
élt vagy él nála jobb ember ezen a földön. A tanúja vagyok.”24
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mely fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam.”
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1 .  F E J E Z E T

Az elsŒ látomás:
Az Atya és a Fiú megjelenik

Joseph Smithnek

„Két személyt láttam felettem a levegŒben állni, akiknek
ragyogása és dicsŒsége leírhatatlan volt. EgyikŒjük

hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra
mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ãt hallgasd!”

Joseph Smith életébŒl

Jézus Krisztus halálát és feltámadását követŒen a hitehagyás
egyre nagyobb méreteket öltött. A Szabadító apostolait elvetették
és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvéte-
tett a földrŒl. Az Œsi próféta, Ámós elŒre megjövendölte a hite-
hagyás és lelki sötétség idŒszakát: „Ímé, napok jŒnek, azt mondja
az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér utáni éhsé-
get, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének
hallgatása után. És vándorolni fognak tengertŒl tengerig és
északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak
beszédét, de nem találják meg” (Ámós 8:11–12).

Joseph Smith, egy fiatalember, aki 1820-ban a New York állam-
beli Palmyra járásban élt, egyike volt azon embereknek, akik az
Úr beszéde után kutattak, amely elveszett a földrŒl. Joseph erŒs
és aktív fiatalember volt, fehér bŒrı, világosbarna hajú és kék
szemı, id. Joseph Smith és Lucy Mack Smith tizenegy gyermekes
családjából az ötödik. Hosszú órákat dolgozott édesapjával és
bátyjaival; fát vágtak és gabonát ültettek a család negyven és fél
hektáros erdŒvel borított farmján. Édesanyja beszámolója szerint
„rendkívül csendes és jó magaviseletı gyermek”1 volt, aki bár-
melyik más testvérénél „sokkal többet töprengett és elmélke-
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dett”2. Az ifjú Joseph a család fenntartásában segédkezett, ezért
éppen csak annyi hivatalos oktatásban volt része, hogy megta-
nulja az írás, olvasás és számtan alapjait.

Ez idŒ tájt vallási felbuzdulás lelkülete söpört végig New York
nyugati részén, ahol a Smith család élt. Smithék, másokhoz
hasonlóan, részt vettek a környék keresztény felekezeteinek a fel-
éledésében. Míg családjának néhány tagja csatlakozott az egyik
egyházhoz, Joseph nem. KésŒbb így írt errŒl az idŒrŒl:

„A halhatatlan lelkem boldogulásához szükséges fontos
tények elmémre komoly benyomást tettek, ami a szentírásokhoz
vezetett engem, hivén azt, ahogyan megtanították nekem, hogy
az Isten szavát tartalmazza. Ahogy azokat magamra vonatkoztat-
tam, és közelebbrŒl megismerkedtem a különbözŒ felekezetek-
kel, nagyon elcsodálkoztam, mert rájöttem, hogy hitvallásukat
nem ékesítették azzal a szentséges élettel és isteni beszéddel,
amely megegyezett volna mindazzal, amit a szent gyıjteményben
találtam. Ez elszomorította lelkemet. […]

Szívemben sok mindenrŒl eltınŒdtem az emberiség világá-
nak helyzetével kapcsolatban – a szócsatákról és viszályokról, a
gonoszságról és förtelemrŒl, és az emberiség elméjét átjáró
sötétségrŒl. Értelmem rendkívül gyötrŒdött, mert bıneim bebi-
zonyosodtak, és a szentírásokat kutatva rájöttem, hogy az embe-
riség nem tért meg az Úrhoz, hanem eltértek az igaz és élŒ hit-
tŒl, és nem létezett olyan társaság vagy felekezet, amely Jézus
Krisztus evangéliumára épült volna, ahogy az az Újszövetségben
fel van jegyezve, és gyászoltam a saját bıneim és a világ bınei
miatt”3.

Az ifjú Joseph Smith igazság utáni kutatása egy fás ligetbe
vezette Œt, hogy IstentŒl kérjen bölcsességet, amire szüksége
volt. Imájára való válaszként Mennyei Atya és Jézus Krisztus meg-
jelentek neki, megnyitva az utat az evangélium utolsó napokban
történŒ visszaállítása elŒtt. Ezt a csodálatos eseményt Joseph
Smith egyszerı, mégis ékesszóló szavakkal mondja el.
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Joseph Smith tanításai

Joseph Smith igazság utáni kutatása azt tanítja,
hogy a szentírás-tanulmányozás és az Œszinte 

ima kinyilatkoztatást eredményez

Joseph Smith története 1:5, 7–13: „Lakóhelyünkön szokatlan
vallási nyugtalanság tört ki. A metodistáknál kezdŒdött, majd
hamarosan átterjedt a vidék minden szektájára. Valóban úgy lát-
szott, hogy az egész vidéket magával ragadta, mivel nagy töme-
gek csatlakoztak a különbözŒ vallásfelekezetekhez, ami nem kis
zavart és széthúzást okozott a lakosság között, amikor egyesek
így kiabáltak, hogy: »Ide figyeljetek!« mások meg úgy, hogy: »Oda
figyeljetek!« Egyesek a metodista, mások a presbiteriánus,
megint mások a baptista hit mellett szálltak síkra. […]

Én akkor a tizenötödik évemben voltam. Atyám családját a
presbiteriánus hitre térítették, és négyen közülük, név szerint
anyám, Lucy, fivéreim, Hyrum és Samuel Harrison, és nŒvérem,
Sophronia, be is léptek abba az egyházba.

A nagy nyugtalanság ezen idŒszakában elmémet komoly mér-
legelés és nagy szorongás járta át; de bár érzéseim mélyek és
gyakran kínzóak voltak, mégis távol tartottam magamat minde-
zen felekezetektŒl, habár amikor csak alkalmam volt rá, elmen-
tem különbözŒ gyıléseikre. KésŒbb szívem bizonyos mértékben
a metodista szektához húzott, és szerettem volna hozzájuk csat-
lakozni; de oly nagy volt a zırzavar és az ellentét a különbözŒ
felekezetek között, hogy lehetetlen volt egy olyan fiatal és a világ
és az emberek dolgaiban annyira járatlan egyénnek, mint ami-
lyen akkor én voltam, biztos elhatározásra jutni arra nézve, hogy
kinek van igaza, és ki téved.

Elmém idŒnként nagyon nyugtalan volt, oly nagy és szüntelen
volt a vitatkozás és a zırzavar. A presbiteriánusok nagyon eltö-
kéltek voltak a baptisták és a metodisták ellenében, és mind
érvelés, mind álokoskodás tekintetében bevetették hatalmukat,
hogy bebizonyítsák azok tévedéseit, vagy legalábbis elhitessék az
emberekkel, hogy tévedésben vannak. MásrészrŒl a baptisták és
a metodisták is ugyanolyan buzgón igyekeztek megalapozni saját
dogmáikat és meghazudtolni mindenki mást.
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E szócsaták és a vélemények vihara közepette gyakran azt
kérdeztem magamtól: Mit tegyek? E sok felekezet közül vajon
melyiknek van igaza; vagy talán mindannyian tévednek? Ha bár-
melyiküknek igaza van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg?

Miközben a hitbuzgó felekezetek versengése által okozott
rendkívüli nehézségek miatt gyötrŒdtem, egy nap Jakab apostol
levelét olvastam, az elsŒ fejezet ötödik versét, amely így szól:
Ha pedig valaki közületek híján van a bölcsességnek, kérjen
IstentŒl, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül
ad; és megadatik néki.

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

IdŒvel arra a megállapításra jutottam, hogy vagy sötétségben
és zavarban kell maradnom, vagy pedig úgy kell tennem, amint
Jakab utasít, vagyis IstentŒl kérni. Végül arra az elhatározásra
jutottam, hogy »IstentŒl kérek«, gondolván, hogy ha bölcsességet
ad azoknak, akik híján vannak annak, és szabadon, szemrehányás
nélkül ad, akkor megpróbálhatom”4.

Joseph Smith kiszabadíttatott minden 
igazlelkıség ellenségének a hatalmából

Joseph Smith története 1:14–16: „Ezen elhatározásommal össz-
hangban, hogy IstentŒl kérjek, félrevonultam az erdŒbe, hogy a
próbát megtegyem. Egy csodálatos, tiszta nap reggelén volt ez,
ezernyolcszázhúsz kora tavaszán. Ez volt az elsŒ alkalom az éle-
temben, hogy ilyen próbát tettem, mert minden aggodalmam
közepette addig még soha nem próbáltam hangosan imádkozni.

Miután félrevonultam arra a helyre, melyre korábban menni
szándékoztam, amikor körbenéztem magam körül, és magamat
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„Soha egyetlen szentírásrész sem szólt nagyobb erŒvel 
az ember szívéhez, mint akkor ez az enyémhez.”

egyedül találtam, letérdeltem, és elkezdtem Isten elŒtt feltárni
szívem vágyait. Alighogy elkezdtem, amikor nyomban megraga-
dott valamilyen hatalom, mely teljesen erŒt vett rajtam, és olyan
megdöbbentŒ hatással volt rám, hogy nyelvem megbénította,
és nem tudtam beszélni. Sırı sötétség gyılt körém, és egy
ideig úgy tınt számomra, mintha azonnali pusztulásra lettem
volna ítélve.

Azonban összeszedtem minden erŒmet, hogy Istent szólítsam,
hogy szabadítson ki engem ennek az ellenségnek a hatalmából,
amely engem megragadott. Abban a pillanatban, amikor kész
voltam kétségbeesni és átadni magamat a pusztulásnak – nem
egy képzeletbeli pusztulásnak, hanem a láthatatlan világból vala-
mely tényleges lény hatalmának, akinek olyan bámulatos
hatalma volt, amilyet soha semmilyen lényben addig nem érez-
tem – a nagy ijedtségnek ebben a pillanatában egy fényoszlopot
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láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely
fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam”5.

Alázatos imájára adott válaszként Mennyei Atya
és Jézus Krisztus megjelentek Josephnek

Joseph Smith története 1:17–20: „Amint megjelent, észrevet-
tem, hogy megszabadultam az ellenségtŒl, mely fogva tartott.
Amikor a fény megpihent rajtam, két Személyt láttam felettem
a levegŒben állni, akiknek ragyogása és dicsŒsége leírhatatlan
volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta
a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ãt hallgasd!

Azzal, hogy az Úrhoz forduljak a kérésemmel, az volt a célom,
hogy megtudjam, az összes szekta közül melyiknek van igaza,
hogy tudhassam, melyikhez csatlakozzak. Ezért, amint magam-
hoz tértem, hogy beszélni tudjak, megkérdeztem a felettem a
fényben álló Személyeket, hogy az összes szekta közül melyiknek
van igaza (mert addig még soha nem jutott eszembe, hogy mind-
egyik téved) – és melyikhez csatlakozzak.

Azt a választ kaptam, hogy egyikhez sem szabad csatlakoznom,
mert mind tévednek; és a hozzám beszélŒ Személy azt mondta,
hogy minden hitvallásuk utálatos az Œ szemében; hogy azok a
hívŒk mind romlottak; hogy: »ajkaikkal közelednek hozzám, de
szívük távol van tŒlem, az emberek parancsolatait pedig tanok-
ként tanítják, kiknél megvan az isteniség látszata, ám annak
hatalmát megtagadják«.

Ismét megtiltotta nekem, hogy bármelyikükhöz is csatlakoz-
zak; és sok más dolgot is mondott nekem, melyeket most nem
tudok leírni. Amikor ismét magamhoz tértem, hanyatt fekve talál-
tam magam, amint feltekintek az égre. Amikor a fény eltınt, nem
volt erŒm; de miután hamar rendbe jöttem valamennyire, haza-
mentem. Amint a tızhelynek támaszkodtam, édesanyám meg-
kérdezte, mi baj van. Azt feleltem: »Ne gondolj vele, minden
rendben van – elég jól vagyok«. Aztán azt mondtam anyámnak:
»Megtudtam, hogy a presbiterianizmus nem igaz«. Úgy tınik,
hogy az ellenség már életem igen korai szakaszában is tudatában
volt annak, hogy rendeltetésem szerint zavarni és zaklatni fogom
a királyságát; különben miért esküdtek volna össze ellenem a
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sötétség erŒi? Miért van az, hogy reám támadt az ellenkezés és az
üldöztetés, már egészen kisgyermekkoromban?” 6

Amikor bizonyságunk erŒs, az üldöztetés 
nem kényszeríthet minket arra, hogy 

megtagadjuk azt, amirŒl tudjuk, hogy igaz

Joseph Smith története 1:21–26: „Néhány nappal e látomásom
után az egyik metodista prédikátor társaságában találtam
magam, aki nagyon aktív részt vállalt az elŒbb említett vallási fel-
buzdulásban; és mivel vallásról beszélgettünk, megragadtam az
alkalmat, hogy beszámoljak neki a látomásról, amiben részem
volt. Nagyon meglepŒdtem a viselkedésén; nemcsak könnyedén
vette az általam elmondottakat, hanem nagy megvetéssel is,
mondván, hogy mindez az ördögtŒl való, és ezekben a napokban
nincsenek olyan dolgok, mint látomások vagy kinyilatkoztatások;
hogy mindezen dolgok véget értek az apostolokkal, és soha nem
lesz belŒlük több.

Viszont hamarosan úgy találtam, hogy a történetem elmon-
dása elég nagy elŒítéletet vált ki irántam a vallás hitvallói között.
És ez volt a nagy üldöztetés oka, amely tovább növekedett. Egy
alacsony származású fiú voltam, csak tizennégy-tizenöt éves. Az
életkörülményeim olyanok voltak, hogy lényegtelen fiú voltam a
világban. Ennek ellenére magas rangú emberek eléggé odafi-
gyeltek, hogy felkavarják ellenem a köztudatot, és keserı üldöz-
tetést teremtsenek; és ez általános volt az összes szekta között –
mind egyesültek, hogy engem üldözzenek.

Ez akkor komoly mérlegelésre késztetett engem, és azóta is
gyakran, hogy mennyire furcsa az, hogy egy alacsony származású,
tizennégy évesnél kicsit idŒsebb fiút, és olyat is, aki arra kény-
szerül, hogy szıkös megélhetését napi munkájával teremtse elŒ,
eléggé fontos személynek tartsanak ahhoz, hogy magára vonja az
az idŒ tájt legnépszerıbb szekták fontos embereinek figyelmét.
Ezt pedig oly módon, hogy a legkeserıbb üldözés és becsmérlés
szellemét váltsa ki belŒlük. De akár furcsa, akár nem, így történt,
és számomra gyakran nagy bánat okát jelentette.

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

Így volt ez velem is. Tényleg fényt láttam, és annak a fénynek
a közepében láttam két Személyt, és Œk valóságosan beszéltek
hozzám; és bár utáltak és üldöztek engem azért, mert azt mond-
tam, hogy látomást láttam, az mégis igaz volt; és miközben ezen
állításomért üldöztek engem, becsméreltek engem, és minden-
féle hamis gonoszságot szóltak ellenem, a szívemben ezt éreztem:
Miért üldöznek engem az igazság elmondása miatt? Valóban lát-
tam egy látomást; és ki vagyok én, hogy ellenálljak Istennek, vagy
miért akarja a világ, hogy megtagadjam azt, amit valóban láttam?
Mert látomást láttam; tudtam ezt, és tudtam, hogy Isten is tudja,
és nem tudtam és nem is mertem megtagadni; legalábbis tudtam,
hogy azzal megsérteném Istent, és kárhoztatás alá kerülnék.

Most már megelégedett az elmém azzal, már ami a vallásos
világot illeti – hogy nem feladatom bármelyikhez csatlakozni,
a további utasításig maradjak a jelenlegi helyzetemben. Jakab
bizonyságát igaznak találtam – miszerint az, aki híján van a böl-
csességnek, kérhet IstentŒl, és szemrehányás nélkül kap”7.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra. További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat.

• Tekintsd át a 29–34. oldalakat! Gondold át, hogy Joseph Smith
milyen példát mutat számunkra, amikor válaszokat keresünk a
kérdéseinkre! Miközben az elsŒ látomásról szóló beszámolót
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tanulmányozod, mit tanulsz a szentírásolvasásról? Az elmélke-
désrŒl? Az imáról?

• Tekintsd át a 34. oldalt! Gondold át azokat az igazságokat,
amelyeket Joseph Smith az AtyaistenrŒl és Jézus Krisztusról
tanult, amikor megkapta az elsŒ látomást! Miért kell mind-
annyiunknak bizonysággal rendelkeznünk az elsŒ látomásról?

• Amikor Joseph megemlítette másoknak az elsŒ látomását, sok
embernek elŒítélete támadt iránta, és üldözték Œt (35–36.o.).
Szerinted az emberek miért reagáltak így? Gondolkozz el
azon, hogy Joseph miként reagált az üldöztetésekre (35–36.
o.)! Hogyan követhetjük az Œ példáját, amikor üldöztetésnek
vagy más megpróbáltatásnak vagyunk kitéve?

• Amikor elŒször hallottál az elsŒ látomásról, milyen hatással
volt rád a beszámoló? Milyen hatással volt ez rád azóta?
Hogyan erŒsített meg téged ennek a beszámolónak az újrata-
nulmányozása ebben a fejezetben?

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás 29:13–14; Jóel 2:28–29; Ámós
3:7; Mormon 9:7–9
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Az elsŒ látomásban Joseph Smith megtanulta, hogy az Atya és a Fiú külön lények,
és hogy az ember Isten képmására teremtetett – olyan igazságokat, amelyek
elengedhetetlenek Mennyei Atyánkhoz fızŒdŒ kapcsolatunk megértéséhez.



Isten, az Örökkévaló Atya

„Isten céljai nagyszerıek, szeretete mérhetetlenül mély,
bölcsessége végtelen, hatalma pedig korlátlan; ezért a

szenteknek okuk van az örvendezésre és a boldogságra.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith Œsei közül sokan kutatták napjaikban Isten isme-
retét. Joseph szülei mélyen lelki beállítottságúak voltak, és jólle-
het a körülöttük lévŒ egyházakban nem találták meg a teljes igaz-
ságot IstenrŒl, a Bibliát Isten szavaként tisztelték, és az ima
mindennapi életük része volt. A próféta öccse, William így emlék-
szik vissza: „Apám vallásos szokásai szigorúan áhítatosak és
erkölcsösek voltak… Felszólítottak, hogy este és reggel hallgas-
sam meg az imákat… Szüleim, apám és anyám, kiöntötték lelkü-
ket Istennek, aki minden áldások adományozója, hogy megŒ-
rizze és Œrködjön gyermekeik felett, és tartsa távol Œket a bıntŒl
és minden gonosz cselekedettŒl. Ilyen volt szüleim szigorú áhí-
tatossága” 1. William azt is mondta: „Mióta az eszemet tudom,
mindig is tartottunk családi imát. Jól emlékszem arra, hogy apám
a mellényzsebében tartotta a szemüvegét, … és amikor mi, fiúk,
láttuk, hogy nyúl a szemüvege felé, tudtuk, hogy az jelzés volt,
hogy készüljünk az imához, és ha nem vettük észre, akkor anyám
szólt: »William«, – vagy annak, aki épp akkor nem figyelt –,
»készülj az imához«. Az imát követŒen volt egy ének, amit eléne-
keltünk; egy részére még mindig emlékszem: »Még egy nap
elmúlt és eltelt, letesszük öltözékünket.«”2

Ez a korai lelki nevelés mélyen beleivódott Joseph Smith lel-
kébe. Amikor elkezdett örökkévaló boldogulása miatt aggódni,
és próbálta megtudni, hogy melyik egyházhoz csatlakozzék,
tudta, hogy Istenhez fordulhat a válaszért:

„A szentírásokból megtanultam, hogy Isten ugyanaz volt teg-
nap, mint ma és mindörökké, hogy nem személyválogató, mert
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Ã Isten. Mert felnéztem a napra, a föld dicsŒséges világító égi-
testére, és a holdra, ahogy az egeken keresztülhalad a [maga]
fenségében, és a csillagokra, amelyek pályáikon ragyognak; és a
földre, amelyen álltam, és a mezŒ vadjaira, és az ég madaraira, és
a vizek halaira; és a föld színén fenségesen és a szépség erŒssé-
gében járó emberre, aki erŒvel és intelligenciával kormányoz
mindent, ami oly rendkívül nagy és csodálatos, méghozzá annak
a hasonlatosságában, aki teremtette Œt.

És amikor elgondolkoztam ezeken, szívem felkiáltott: Jól
mondta a bölcs ember, hogy balgatag az, aki a szívében azt
mondja, hogy nincs Isten [lásd Zsoltárok 53:2]. Szívem felkiál-
tott: Mindez egy mindenható és mindenütt jelenlévŒ hatalomról
tesz bizonyságot, és árulkodik egy olyan LényrŒl, aki törvényeket
hoz, elrendel, és minden dolgot a határaik közé szorít, aki betölti
az örökkévalóságot, aki volt, aki van, és aki öröktŒl fogva örökké
lesz. És amikor mindezt figyelembe vettem, és azt, hogy ez a Lény
olyanok hódolatát keresi, akik lélekben és igazságban hódolnak
neki [lásd János 4:23], irgalomért kiáltottam az Úrhoz, mert nem
volt más, akihez irgalomért járulhattam volna” 3.

Joseph irgalomért és bölcsességért esedezŒ hithı imája az elsŒ
látomásban válaszra talált. Az a látomás messze nagyobb tudást
adott az ifjú prófétának IstenrŒl, mint amivel napjai bármelyik
egyháza rendelkezett; olyan tudást, amely évszázadokon keresz-
tül el volt veszve a világ számára. Az elsŒ látomásban Joseph meg-
tanulta, hogy az Atya és a Fiú külön lények, hogy az Ã hatalmuk
nagyobb, mint az ördög hatalma, és hogy az ember valóban Isten
képmására teremtetett – olyan igazságokat, amelyek elengedhe-
tetlenek Mennyei Atyánkhoz fızŒdŒ kapcsolatunk megértéséhez.

Ezt több Isten természetérŒl szóló kinyilatkoztatás követte, ame-
lyekbŒl most sok megtalálható az utolsó napi szentírásainkban.
Isten választott eszközeként, mely által az evangéliumi igazság
visszaállíttatik a világra, a próféta egész szolgálata alatt IstenrŒl tett
bizonyságot. „Isten iránt fogok tudakozódni – jelentette ki –, mert
azt szeretném, hogy mindannyian megismerjétek Ãt, és ismerŒs
legyen számotokra… Akkor tudni fogjátok, hogy én a szolgája
vagyok, mert úgy beszélek, mint akinek felhatalmazása van” 4.
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Joseph Smith tanításai

Isten az egész emberiség szeretŒ Atyja,
és minden jónak a forrása

„Míg az emberi faj egy része ítélkezik, és a másikat irgalom nél-
kül kárhoztatja, a világegyetem Nagy SzülŒje atyai gondoskodás-
sal és szülŒi figyelemmel tekint az egész emberi családra; utóda-
inak tekinti Œket, és minden olyan szıklátókörıség nélkül,
amelyek az emberek fiait befolyásolják, »felhozza az Œ napját
mind a gonoszokra, mind a jókra, és esŒt ád mind az igazaknak,
mind a hamisaknak« [Máté 5:45].” 5

„Elismerjük, hogy Isten az a nagyszerı forrás és kút, amelybŒl
minden jó származik; hogy Ã tökéletes intelligencia, és hogy az
Ã bölcsessége maga elegendŒ ahhoz, hogy a hatalmas teremté-
seit és világait fenntartsa, amelyek olyan pompával és ragyogás-
sal fénylenek és csillognak a fejünk felett, mintha az ujjával meg-
érintené Œket, és a Mindenható szava által mozognának… Az
egek kinyilvánítják egy Isten dicsŒségét, és az égbolt az Ã keze
munkáját mutatja [lásd Zsoltárok 19:1]; és egy pillanatnyi elmél-
kedés elegendŒ ahhoz, hogy minden embernek egyszerı intelli-
genciát tanítson, hogy mindez nem csupán a véletlen mıve,
és egy Mindenható karjánál kisebb hatalom sem tudná Œket
fenntartani”6.

„Isten látja az emberi cselekedet titkos mozgatórugóit, és
ismeri minden élŒ szívét”7.

„Isten céljai nagyszerıek, szeretete mérhetetlenül mély, böl-
csessége végtelen, hatalma pedig korlátlan; ezért a szenteknek
okuk van az örvendezésre és a boldogságra, tudván, hogy »ez az
Isten a mi Istenünk öröktŒl fogva mindörökké, és Ã lesz a Veze-
tŒnk mindhalálig« [Zsoltárok 48:14].” 8

Amikor megértjük Isten jellemét, megértjük saját
magunkat, és tudjuk, hogyan járulhatunk Ãhozzá

„Nagyon kevesen vannak a világon, akik jól megértik Isten jel-
lemét. Az emberiség nagy része semmit nem fog fel, sem azt, ami
a múltban történt, sem az eljövendŒ dolgokat, amelyek Istennel
való kapcsolatukat érintik. Nem ismerik, és nem értik ennek a
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„Isten ismerete által kezdjük megtanulni, miként fordulhatunk Ãhozzá,
és hogyan kérdezhetünk TŒle úgy, hogy választ kapjunk.”

kapcsolatnak a természetét, következésképp vajmi kevéssé érte-
nek többet a vadállatnál, vagyis annál, hogy egyenek, igyanak és
aludjanak. Csupán ennyit tud az ember IstenrŒl, vagy az Ã léte-
zésérŒl, hacsak sugalmazást nem kap a Mindenhatótól.

Ha az ember semmi mást nem tanul meg, mint enni, inni és
aludni, és nem fogja fel Isten egyetlenegy tervét sem, az állat
ugyanennyit tud. Eszik, iszik és alszik; ennél többet nem tud Isten-
rŒl; bár ugyanannyit tud, mint mi, hacsak nem vagyunk képesek
felfogni dolgokat a Mindenható sugalmazásán keresztül. Amennyi-
ben az emberek nem fogják fel Isten jellemét, akkor önmagukat
sem értik. Visszamegyek a kezdetek kezdetére, hogy felemeljem
értelmeteket egy annál emelkedettebb szférába és mélyebb isme-
rethez, mint amelyre az emberi értelem általában törekszik.

[…] A szentírások azt mondják: »Az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél,
a Jézus Krisztust« [ János 17:3].
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Ha valaki nem ismeri Istent, és megkérdezi, hogy milyen lény
is Ã – ha szorgalmasan megvizsgálja a saját szívét –, és ha Jézus
és az apostolok kijelentése igaz, akkor rá kell jönnie, hogy nem
rendelkezik örök élettel; mert az örök élet csak ez által a tantétel
által nyerhetŒ el.

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

Isten maga egyszer olyan volt, mint amilyenek mi most
vagyunk, és Ã most egy felmagasztosult ember, aki ama mennyek-
ben trónusán ül! Ez az a hatalmas titok. Ha a fátyol ma megsza-
kadna, és az a hatalmas Isten, aki ezt a világot a pályáján tartja, és
aki minden világot és minden dolgot hatalmával fenntart, látha-
tóvá tenné Önmagát – azt mondom, hogy ha most megpillanthat-
nátok Ãt, emberi formában látnátok – magatokhoz hasonlóan az
ember személyében, képmásában és pontos alakjában; mert
Ádám Isten pontos alakjára, képmására és hasonlatosságára
teremtetett, és utasítást kapott ÃtŒle, vele járt és beszélgetett,
mint ahogy egyik ember a másikkal beszélget és társalog. […]

Isten ismerete által kezdjük megtanulni, miként fordulhatunk
Ãhozzá, és hogyan kérdezhetünk TŒle úgy, hogy választ kapjunk.
Amikor megértjük Isten jellemét, és tudjuk, hogyan térhetünk
Ãhozzá, Ã elkezdi megnyitni elŒttünk a mennyeket, és mindent
elmond nekünk róla. Amikor felkészültünk arra, hogy Hozzá tér-
jünk, akkor Ã is kész arra, hogy hozzánk jöjjön”9.

Az Istenség három különálló és különbözŒ személybŒl áll

Hittételek 1:1: „Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában, és
az Ã Fiában, Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben”10.

1843 áprilisában Joseph Smith a következŒket tanította,
amelyeket késŒbb a Tan és a szövetségek 130:22-ben jegyeztek
fel: „Az Atyának húsból és csontból való teste van, tapintható,
akár az emberé; a Fiúnak is; a Szentléleknek azonban nincs hús-
ból és csontból való teste, hanem Œ Lélek személy. Ha ez nem így
lenne, a Szentlélek nem lakhatna bennünk”11.

„Mindig is úgy nyilatkoztam, hogy Isten külön személy, Jézus
Krisztus az Atyától különálló és különbözŒ személy, és hogy a
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Szentlélek külön személy és Œ Lélek: és Œk hárman három külön
személyt és három Istent alkotnak”12.

„Az, aminek nincs teste, illetve nincsenek alkotórészei, semmi.
Nincs még egy másik Isten a mennyben, csak az az Isten, aki hús-
ból és csontból való testtel rendelkezik”13.

Az Istenség tökéletes egységet alkot, és az Atyaisten elnököl

„Sok mindent mondanak IstenrŒl és az IstenségrŒl… Napjaink
tanítói azt mondják, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten, és a Szentlé-
lek Isten, és Œk mind egy test és egy Isten. Jézus azért imádkozott,
hogy azok, akiket az Atya neki adott a világból, eggyé válhassanak
bennük, amiképpen Œk is egyek [lásd János 17:11–23]. […]

Péter és István bizonyságot tettek arról, hogy látták az Ember
Fiát Isten jobbján állni. Bárki, aki már látta a mennyeket meg-
nyílni, tudja, hogy három személy van a mennyekben, akik a
hatalom kulcsait hordozzák, és az egyikŒjük elnököl mindenek
felett”14.

„A föld megszervezése elŒtt egy örökkévaló szövetség jött létre
három személy között, amely kapcsolódik a földön élŒ emberek
javára adatott adományozási korszakokhoz. E három személyt…
az elsŒt Istennek, a TeremtŒnek; a másodikat Istennek, a Meg-
váltónak; és a harmadikat Istennek, a Tanúnak vagy Bizonyságot
TévŒnek hívják”15.

„Az Atya hatáskörébe tartozik, hogy VezetŒként vagy Elnök-
ként elnököljön, Jézus hatásköre az, hogy Ã a Közbenjáró,
a Szentléleké pedig az, hogy Ã a Bizonyságot TevŒ vagy Tanú.
A Fiúnak teste van, az Atyának hasonlóképpen, de a Szentlélek
lélek személy, test nélkül”16.

„A szentírás azt mondja: »Én és az Atya egy vagyunk« [János
10:30], és azt is, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek, és Œk hár-
man megegyeznek ugyanabban a dologban [lásd 1 János 5:7–8].
A Szabadító így imádkozott az Atyához: »Nem a világért könyörgök,
hanem azokért, a kiket nékem adtál a világból, hogy mi egyek
legyünk«, más szóval, hogy egy legyen az értelmünk a hitnek egy-
ségében [lásd János 17:9, 11]. De mivel mindenki különbözŒ vagy
különálló személy, ugyanígy Isten és Jézus Krisztus és a Szentlélek
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különálló személyek, de mindannyian egyetértenek egy vagy
ugyanazon dologban”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 a VII–XI. oldalakat! 

• Tekintsd át a 39–40. oldalakat, és figyeld meg, hogy az ifjú
Joseph Smith hogyan ismerte fel a körülötte lévŒ világban egy
„mindenható és mindenütt jelenlévŒ hatalom” bizonyítékát!
Ahogy megfigyelted a körülötted lévŒ világot, mit láttál, ami
IstenrŒl tesz bizonyságot?

• Tekintsd át a fejezet elsŒ szakaszát (40. o.), és keresd meg azo-
kat a tanításokat, amelyek Isten jellemére világítanak rá! Ezek
a tanítások hogyan segíthetnek nekünk „örvendezni és bol-
dognak érezni magunkat”?

• Joseph Smith ezt tanította: „A világegyetem Nagy SzülŒje atyai
gondoskodással és szülŒi figyelemmel tekint az egész emberi
családra” (41. o.). Miközben elgondolkozol ezen a kijelenté-
sen, milyen gondolatok és érzések támadnak benned?

• Olvasd el a 41. oldal alján kezdŒdŒ, illetve az azt következŒ
bekezdést! Miért lehetetlen megértenünk önmagunkat, ha
nem fogjuk fel Isten jellemét?

• Joseph Smith próféta bizonyságot tett arról, hogy az Atyaisten,
Jézus Krisztus és a Szentlélek „három különálló személy”. Azt
is tanította, hogy Ãk egyek (44–45. o.). Hogyan egyek az Isten-
ség tagjai? (Példákért lapozz a 44–45. oldalra!)

• A szülŒk hogyan táplálhatják a gyermekek Mennyei Atyjuk
iránt érzett szeretetét? (Példákért lapozz a 39. oldalra!)

Kapcsolódó szentírások: János 8:17–19; Zsidók 1:1–3; 12:9;
Mózes 1:3–6, 39
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Jézus Krisztus, a világ
isteni Megváltója

„Nem létezne szabadulás a világ számára
Jézus Krisztus közbenjárása nélkül.”

Joseph Smith életébŒl

Évekkel Joseph Smith születése elŒtt, apai nagyapja sugalma-
zást kapott arra vonatkozóan, hogy a családjában történni fog
valami, ami „gyökeresen megváltoztatja a világot” 1. Joseph Smith
történetében ez van feljegyezve: „Nagyapám, Asael Smith, hosszú
évekkel ezelŒtt megjósolta, hogy a családjából próféta fog
támadni, és a nagymamám teljesen bizonyos volt abban, hogy ez
énbennem beteljesült. Asael nagyapám New York állam St. Law-
rence megyéjének East Stockholm városában halt meg, miután
megkapta a Mormon könyvét, amelyet majdnem a végéig elolva-
sott; és kijelentette, hogy én vagyok az a próféta, akirŒl régóta
tudomása volt, hogy a családjába fog megszületni”2.

A visszaállítás prófétájaként Joseph Smith egyik legfontosabb
feladata az volt, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyen.
Abban az áldásban volt része, hogy egyéni tudással rendelkezett
Jézus Krisztus istenségérŒl, és megértette a világ Megváltójaként
játszott szerepét. Ez a tudás az elsŒ látomással kezdŒdött, amely-
ben az ifjú Joseph látta Mennyei Atyát és Jézus Krisztust, és hal-
lotta, ahogy az Atya kijelenti: „Ez az én Szeretett Fiam. Ãt hall-
gasd!” ( Joseph Smith története 1:17) Ezen szent alkalomkor
Josephnek kiváltsága volt a világ Szabadítójától utasítást kapni.

Közel tizenkét évvel késŒbb, 1832. február 16-án a próféta a
Bibliát fordította John Johnson házában, az Ohio állambeli
Hiramben, melynek során Sidney Rigdon volt az írnoka. Miután
a próféta lefordította János 5:29-et, amely leírja azoknak a feltá-
madását, akik jók, illetve gonoszak voltak, egy látomás nyílt meg
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A Szabadító megjelent Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek a Kirtland
templomban. „A fátyol elvétetett elménkrŒl – mondta Joseph –, és értelmünk
szemei megnyíltak. Láttuk az Urat, a szószék könyöklŒjén állva elŒttünk.”
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Joseph és Sidney elŒtt, amelyben látták a Szabadítót, és beszél-
gettek vele:

„A Lélek hatalma által szemeink megnyíltak és értelmünk meg-
világosodott, hogy láthassuk és megérthessük Isten dolgait –
méghozzá azon dolgokat, amik kezdettŒl fogva vannak, mielŒtt
lett volna a világ, amelyeket az Atya rendelt el, az Ã Egyszülött
Fia által, aki az Atya kebelén volt, méghozzá a kezdettŒl fogva.
AkirŒl bizonyságot teszünk; és az általunk tett bizonyság Jézus
Krisztus evangéliumának teljessége, aki a Fiú, akit láttunk, és aki-
vel a mennyei látomásban beszélgettünk. […]

És láttuk a Fiú dicsŒségét, az Atya jobb kezénél, és elnyertük
az Œ teljességét; és trónja elŒtt láttuk a szent angyalokat és a meg-
szentelteket, amint hódolnak Istennek, valamint a Báránynak,
azokat, akik örökkön örökké hódolnak neki.

És most, a sok tanúbizonyság után, amely Œróla adatott, ez a
legutolsó tanúbizonyság, amelyet mi adunk róla: Hogy Ã él!

Mert láttuk Ãt, méghozzá Isten jobb kezénél; és hallottuk a
hangot, amely bizonyságot tett arról, hogy Œ az Atya Egyszülöttje
– hogy általa, rajta keresztül és ŒtŒle teremtetnek és teremtettek
a világok, és azok lakói Istennek született fiak és leányok” (T&Sz
76:12–14, 20–24).

1836. április 3-án Joseph Smith ismét látta a Szabadítót. A pró-
féta és Oliver Cowdery a Kirtland templom nyugati szószéke
mögé vonultak. Ünnepélyes imában meghajoltak, minek utána a
Szabadító megjelent elŒttük. A próféta kijelentette:

„A fátyol elvétetett elménkrŒl, és értelmünk szemei megnyíl-
tak. Láttuk az Urat, a szószék könyöklŒjén állva elŒttünk; és lábai
alatt színaranyból készült, borostyánhoz hasonló színı volt a
kövezet. Szemei olyanok voltak, mint a tız lángja; fején a haj
fehér, mint a tiszta hó; arca ragyogott, meghaladva a nap fényes-
ségét; hangja pedig olyan volt, akár a nagy vizek zúgásának hang-
zása, méghozzá Jehova hangja, mondván: Én vagyok az elsŒ és az
utolsó; én vagyok az, aki él, én vagyok az, aki megöletett; én
vagyok a ti szószólótok az Atyánál” (T&Sz 110:1–4).

Az ilyenfajta élmények által a próféta elsŒ kézbŒl nyert tudást,
és a Szabadító istenségének különleges tanúja lett.
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Joseph Smith tanításai

Isten népe minden adományozási korszakban Krisztus
engesztelésére hagyatkozott bınei bocsánatáért

„Nem létezne szabadulás a világ számára Jézus Krisztus köz-
benjárása nélkül”3.

„Isten… áldozatot készített saját Fiának ajándékában, akit
annak idejében el kellett küldenie, hogy elŒkészítse az utat, vagy
kinyissa a kaput, amelyen keresztül az ember beléphet Isten
színe elé, ahonnan engedetlenség miatt ızték ki. IdŒrŒl idŒre
ezen örömhíreket hirdették a világ különbözŒ korszakaiban az
emberek fülébe, egészen a Messiás eljöveteléig.

Az engesztelésbe vagy a megváltás tervébe vetett hit által aján-
lott fel Ábel áldozatot Istennek, ami elfogadtatott, és amely a nyáj
elsŒszülöttje volt. Káin a föld gyümölcsét ajánlotta fel, ami nem
fogadtatott el, mert nem tudta hit által tenni; nem lehetett hite,
vagy nem gyakorolhatta a hitet a menny tervével ellentétben. Az
Egyszülött vérének kiontásával kell az emberért kiengesztelni,
mert ez volt a megváltás terve, és vérontás nélkül nem volt meg-
bocsátás. És mivel az áldozat rendeltetett mintaként, amely által
az ember felfoghatta azt a nagy áldozatot, amelyet Isten elŒkészí-
tett, egy azzal ellentétes áldozat felajánlása által nem lehetett hitet
gyakorolni, mert a megváltást ilyen módon nem lehetett megvá-
sárolni, és az engesztelés ereje sem a szerint a rend szerint ren-
deltetett el, ezért Káinnak nem lehetett hite; és bármi, ami nem
hitbŒl való, az bın. Ábel azonban elfogadható áldozatot ajánlott
fel, amely által bizonyságot kapott arról, hogy Œ igazlelkı, maga
Isten tevén bizonyságot az ajándékairól [lásd Zsidók 11:4].

Természetesen egy állat vérének kiontása senki emberfiának
nem válhatott hasznára, kivéve, ha annak utánzataként, mintája-
ként vagy magyarázataként ajánlották fel, amelyet magának
Istennek az ajándékaként kellett felajánlani. És mindezt elŒrete-
kintéssel kell végrehajtani:  a bınök bocsánatáért meghozott
nagy áldozatnak a hatalmába vetett hittel. […]

Nem hihetjük azt, hogy az Œsi korszakokban élŒ emberek olyan
tudatlanok lettek volna a menny rendszerével kapcsolatban, mint
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azt sokak feltételezik, mert mindazok, akik megszabadultak, a
megváltásnak eme nagyszerı tervének hatalma által szabadíttat-
tak meg, mind Krisztus eljövetele elŒtt, mind pedig azóta; ha ez
nem így lett volna, akkor Istennek különbözŒ tervei lettek volna
mıködésben (ha szabad így kifejezni magunkat) arra, hogy az
embereket visszavigye, hogy vele élhessenek. Ebben azonban
nem hihetünk, mert az ember alkatában bukása óta nem történt
változás; és a véráldozat felajánlásának szertartását vagy intézmé-
nyét csupán addig kellett elvégezni, míg Krisztust felajánlották és
saját vérét ki nem ontották – ahogy korábban említettük –, hogy
az ember hittel tekinthessen elŒre arra az idŒre. […]

Arra, hogy az áldozati felajánlásnak az volt csupán a célja, hogy
az elmét Krisztus felé fordítsa, Jézusnak a zsidók felé intézett
figyelemre méltó szavaiból következtetünk: »Ábrahám a ti atyá-
tok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült«
[János 8:56]. Ezért aztán az, hogy az Œsi korokban élŒ emberek
áldozatot ajánlottak fel, nem akadályozta meg Œket abban, hogy
meghallják az evangéliumot; hanem, mint azt korábban említet-
tük, megnyitotta a szemüket, és lehetŒvé tette számukra, hogy
várják a Szabadító eljövetelének idejét, és örvendezzenek az
Ã megváltásában… Arra következtetünk, hogy bármikor, amikor
az Úr kinyilatkoztatta magát az Œsi idŒkben élŒknek, és megpa-
rancsolta nekik, hogy ajánljanak fel áldozatot Ãneki, mindez
azért történt, hogy hittel várhassák eljövetele napját, és annak az
engesztelésnek a hatalmára hagyatkozzanak bıneik bocsánatá-
ért. És Œk ezt tették, elŒttünk élŒk ezrei, akiknek ruhái makulát-
lanok, és akik Jóbhoz hasonlóan olyan bizonyossággal várnak,
mint amelyet Œ kapott, hogy látni fogják Ãt a földön azon az
utolsó napon, méghozzá a testükben [lásd Jób 19:25–26].

Arra következtethetünk, hogy bár léteztek különbözŒ adomá-
nyozási korszakok, mégis mindazzal, amelyet Isten népének
elmondott, az volt a szándéka, hogy elméjüket a nagyszerı cél
felé irányítsa, és hogy megtanítsa nekik, hogy egyedül Istenre
hagyatkozzanak, aki szabadulásunk szerzŒje, ahogy az az Ã tör-
vényében le van fektetve”4.
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Mivel Jézus Krisztus feltámadt a halálból, 
az egész emberiség fel fog támadni

„Vallásunk alapvetŒ tantételei az apostolok és a próféták
bizonysága Jézus Krisztusról; az, hogy Ã meghalt, eltemették, és
harmadnap feltámadt, és felemelkedett a mennybe; és a vallá-
sunkra vonatkozó minden más dolog ennek csupán függeléke.
Mindezzel kapcsolatban azonban hiszünk a Szentlélek ajándéká-
ban, a hit erejében, a lelki ajándékok birtoklásában Isten akara-
tával megegyezŒleg, Izráel házának visszaállításában, és az igaz-
ság végsŒ gyŒzelmében”5.

„»Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonké-
pen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek«; mindnyá-
jan feltámadnak a halálból [1 Korinthusbeliek 15:22]. Isten Bárá-
nya véghezvitte a feltámadást, hogy mindenki feltámadhasson a
halálból”6.

„Isten megjelölt egy napot, amelyen megítéli a világot, és
ennek bizonyosságát adta azáltal, hogy feltámasztotta az Ã Fiát,
Jézus Krisztust a halálból – ezen a ponton nyugszik minden
olyan embernek a jövŒbeli boldogságába és örömébe vetett
reménye, akik hisznek a sugalmazott feljegyzésnek; mert »Ha
pedig a Krisztus fel nem támadott«, mondta Pál a korinthusbeli-
eknek, »hiábavaló a ti hitetek; még bıneitekben vagytok. A kik a
Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát« [1 Korinthusbeli-
ekhez 15:17–18]. […]

Krisztus maga kétséget kizáróan feltámadt halottaiból; és ha
Ã feltámadt halottaiból, hatalma által minden embert maga elé
fog állítani: mert ha feltámadt halottaiból, a fizikai halál kötelékei
elszakadtak, és a sír nem diadalmaskodik. Ha tehát a sír nem dia-
dalmaskodik, akkor azok, akik megtartják Krisztus beszédét, és
engedelmeskednek tanításainak, nemcsak a halálból való feltá-
madás ígéretével rendelkeznek, hanem azzal a bizonyossággal is,
hogy bebocsáttatást nyernek az Ã dicsŒséges királyságába; mert
Ã maga mondta: »A hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is«
[János 12:26]”7.

„Azok, akik Jézus Krisztusban haltak meg, számíthatnak arra,
hogy amikor elŒjönnek, az örömnek mindabba a megvalósulá-
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„Isten Báránya véghezvitte a feltámadást, 
hogy mindenki feltámadhasson a halálból.”

sába lépnek, amellyel itt rendelkeztek, vagy amelyre itt számítot-
tak… Örülök, hogy kiváltságom van olyan dolgokat elmondani
nektek, amelyek, ha szorosan megragadjátok Œket, segíteni fog-
nak,  amikor földrengések morajlanak, felhŒk gyülekeznek, villá-
mok cikáznak, és a viharok a mennydörgés dörejével törnek
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rátok. Ragadjátok meg ezeket a dolgokat, és ne remegjen a tér-
detek vagy ízületeitek, és a szívetek se gyengüljön el; mert akkor
mit okozhatnak a földrengések, a háborúk vagy a tornádók? Sem-
mit. A feltámadáskor minden veszteségetekért kárpótolva lesz-
tek, amennyiben hithıek maradtok. A Mindenható látomásán
keresztül láttam mindezt. […]

Isten kinyilatkoztatta Fiát a mennyekbŒl, és a feltámadás
tanát is; és tudomásunk van arról, hogy azokat, akiket itt elte-
mettünk, Isten újra fel fogja hozni, és a nagy Isten Lelkével lesz-
nek felruházva és életre keltve; és mit számít az, hogy mi temet-
jük el Œket, vagy együtt halunk meg velük, ha már nem
maradhatnak velünk tovább? Fogadjátok be ezeket az igazságo-
kat a szívetekbe, hogy már itt is elkezdhessük mindazt élvezni,
ami a másvilágon teljessé válik”8.

Krisztus engesztelése és az evangéliumnak való
engedelmesség által Jézus Krisztus örököstársaivá válhatunk

„Hiszek Jézus Krisztus Istenségében, és abban, hogy Ã meg-
halt minden ember bınéért, akik Ádámban elbuktak”9.

Hittételek 1:3: „Hisszük, hogy Krisztus Engesztelése által az
egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskednek az Evan-
gélium törvényeinek és szertartásainak”10.

„Miután Isten megteremtett a mennyeket és a földet, lejött, és
a hatodik napon ezt mondta: »Teremtsünk embert a mi képünkre
és hasonlatosságunkra«. Kinek a képmására? Az Istenek képmá-
sára teremtette Œket, férfinak és nŒnek, ártatlanoknak, ártalmatla-
noknak és szeplŒteleneknek, ugyanazzal a jellemmel és képmás-
sal, mint az Istenek [lásd 1 Mózes 1:26–27]. És amikor az ember
elbukott, nem veszítette el a képmását, hanem jelleme továbbra
is megŒrizte TeremtŒjének képmását. Krisztus, aki az ember kép-
mása, Atyja személyének pontos képmása is [lásd Zsidók 1:3]…
Krisztus engesztelése, a feltámadás és az evangélium iránti enge-
delmesség által újra Fiának, Jézus Krisztusnak a képmására
leszünk formálva [lásd Rómabeliek 8:29]; majd ezután elérjük
Isten képmását, dicsŒségét és jellemét”11.

„Lelkünk Atyja [biztosított] teremtményei számára egy áldoza-
tot, egy megváltás tervét, az engesztelés hatalmát, a szabadulás
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tervét, amelyeknek az a nagy célja, hogy visszavigyék az embere-
ket a menny Királyának színe elé, hogy celesztiális dicsŒséggel
koronáztassanak meg, és a Fiúval együtt örökösei lehessenek egy
olyan örökségnek, amely megronthatatlan, tiszta, és amely nem
enyészik el”12.

„A szentírás azt mondja, hogy azok, akik engedelmeskedni
fognak a parancsolatoknak, Isten örököseivé és Jézus Krisztus
örököstársaivá válnak… »Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lel-
künkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyer-
mekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisz-
tusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is
dicsŒüljünk meg« [lásd Rómabeliek 8:16–17].”13

„Micsoda vigaszt jelent a gyászolóknak, amikor el kell válniuk
egy férjtŒl, feleségtŒl, apától, anyától, gyermektŒl vagy szeretett
rokontól, ha tudják azt, hogy bár ez a földi test letétetett és
elporlad, újra feltámadnak, hogy örökkévaló tızben, halhatatlan
dicsŒségben éljenek, ahol soha többé nem fognak búsulni, szen-
vedni vagy meghalni; hanem Isten örököseivé és Krisztus örö-
köstársaivá válnak.”14.

Jézus Krisztus tökéletes, tiszta és szent, 
és felszólított minket, hogy váljunk olyanná, mint Ã

„Kicsoda az a szentek közül eme utolsó napokban, aki önma-
gát olyan jónak tartja, mint a mi Urunk? Ki olyan tökéletes? Ki
olyan tiszta? Ki olyan szent, mint Ã volt? Van ilyen ember? Soha
nem vétkezett, vagy szegett meg egy mennyei parancsolatot vagy
törvényt sem – nem volt csalárdság az ajkán, sem ravaszság a
szívében… Hol van egy olyan ember, mint Krisztus? Nincs olyan
a földön”15.

„Mert a teremtmény hiúságnak lett alávetve, nem önként,
hanem Krisztus vetette alá azt reménységben [lásd Rómabeliek-
hez 8:20] – mindannyian ki vannak téve a hiúságnak, míg az Œket
körülvevŒ görbe utakon és nehézségeken keresztül haladnak.
Hol van az az ember, akiben nincs hiúság? Soha senki nem volt
tökéletes, csak Jézus, és Ã miért volt tökéletes? Mert Ã Isten Fia
volt, és rendelkezett a Lélek teljességével és bárki másnál
nagyobb hatalommal”16.
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„Amikor eltınŒdünk nagy Mesterünk szentségén és tökéletességén,
…szívünk belül megenyhül az Œ leereszkedése miatt.”

„Amikor [Jézus Krisztus] még kisfiú volt, rendelkezett mindaz-
zal az intelligenciával, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy uralja és
kormányozza a zsidók királyságát, és a legbölcsebb és legjelentŒ-
sebb törvénytudókkal és hitoktatókkal érvelt, és azok elméletei és
gyakorlatai az Ã bölcsessége mellett oktalanságnak tıntek”17.

„Reméljük, hogy Urunk parancsolatai állandóan szívünkben
forognak, amelyek nem csupán evangéliuma hirdetésére vonat-
kozó akaratára tanítanak benneteket, hanem az Ã szelídségére és
mindenek elŒtt való tökéletes életére, még a legsúlyosabb üldöz-
tetések és erŒszak idején is, amelyeket egy gonosz és hitehagyó
nemzedék zúdított Ãrá. Emlékezzetek, fivérek, hogy Ã szentségre
hívott el titeket; és szükséges kihangsúlyoznunk, hogy olyanokká
kell válnunk tisztaságban, mint Ã! Milyen bölcsen, milyen jámbo-
rul; milyen tisztán és milyen tökéletesen kell magatokat viselnetek
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az Ã szemében; és arra is emlékezzetek, hogy szeme állandóan raj-
tatok van”18.

„Amikor eltınŒdünk nagy Mesterünk szentségén és tökéletes-
ségén, aki megnyitotta az utat, amely által megtérhetünk
Ãhozzá, méghozzá saját maga feláldozása révén, szívünk belül
megenyhül az Ã leereszkedése miatt. És amikor azon is eltınŒ-
dünk, hogy felszólított minket arra, hogy mindenben legyünk
tökéletesek, hogy felkészülhessünk arra, hogy vele békében talál-
kozhassunk, amikor eljön dicsŒségében és minden szent angyal
társaságában, úgy érezzük, hogy merészen figyelmeztetnünk kell
a fivéreket arra, hogy legyenek alázatosak és imádságos lelkıek,
hogy valóban a világosság és a nap gyermekeiként járjanak, hogy
kegyelemmel bírhassanak minden kísértés legyŒzésére, és hogy
felülkerekedjenek minden gonoszságon a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus érdemes nevében. Mert bizonyosodjatok meg, fivérek, hogy
az a nap valóban közeledik, amikor a ház Mestere feláll, és
bezárja a kaput, és senki más nem léphet majd be, hogy helyet
foglalhasson az esküvŒi vacsorán, csak azok, akiken mennyegzŒi
ruha lesz! [Lásd Máté 22:1–14.]”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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át Joseph Smith látomásait a Szabadítóról (47–49.
o.)! Milyen gondolatok és érzések támadnak benned, miköz-
ben elgondolkozol ezeken az eseményeken?

• Az Œsi idŒkben az állatáldozatok segítettek az Úr népének
„megnyit[ni] a szemüket, és… vár[ni] a Szabadító eljövetelé-
nek idejét, és örvendez[ni] az Ã megváltásában” (51. o.). Mik
azok a dolgok, amelyek segítenek neked ma a Szabadítóra
tekintened?

• Olvasd el azt a bekezdést, amely az 52. oldal tetején kezdŒdik!
Figyeld meg, hogy ebben a kijelentésben a függelék szó valami
olyasmire utal, amely egy nagyobb fontossággal bíró dologhoz
kapcsolódik, mint ahogy egy faág kapcsolódik a fatörzshöz.
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Szerinted az apostolok és próféták bizonyságai a Szabadító
engesztelésérŒl és feltámadásáról miért „vallásunk alapvetŒ
tantételei”? Hogyan állnál hozzá az otthonodban és az egyház-
ban végzendŒ szolgálatodhoz, ha emlékeznél arra, hogy min-
den más dolog ezeknek a tantételeknek a függeléke?

• Tekintsd át Joseph próféta tanításait a feltámadásról (52–54.
o.)! Hogyan nyújt vigaszt annak ismerete, hogy „minden vesz-
tesége[d]ért kárpótol[tatsz] a feltámadáskor, amennyiben
hithı marad[sz]”? A feltámadásról való tudás hogyan segíthet
nekünk abban, hogy „elkezdhessük mindazt élvezni, amelyek a
másvilágon teljessé válnak”?

• Miközben áttekinted az 54–55. oldalakat, gondolkozz el azon,
hogy mit tett a Szabadító azért, hogy mi az Ã örököstársaivá
válhassunk! Gondolkozz el azon, hogy miként mutathatod ki
neki az Ã engesztelŒ áldozata iránt érzett háládat.

• Az 55–57. oldalakon Joseph Smith próféta említést tesz a
Szabadító néhány tulajdonságáról. Amikor elgondolkozol a
Szabadító életérŒl és küldetésérŒl, milyen más tulajdonságok
jutnak eszedbe? Gondolkozz el azon, mit tehetsz azért, hogy
mindinkább olyanná válj, mint Ã!

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás 53:1–12; 2 Nefi 9:5–26; T&Sz
20:21–29
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Joseph Smith 1827. szeptember 22-én kapta meg az aranylemezeket Morónitól. 
„Megkaptam Œket – tette bizonyságát a próféta –, és velük együtt 

az Urimot és Tummimot, amelyek segítségével lefordítottam 
a lemezeket; és innen származik a Mormon könyve.”
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A Mormon könyve:
vallásunk záróköve

„Megmondtam a testvéreknek, hogy a Mormon könyve a
leginkább hibátlan könyv a földön, és vallásunk záróköve.”

Joseph Smith életébŒl

Több mint három év telt el 1820 ama reggele óta, amikor Joseph
Smith arról imádkozott, hogy melyik egyházhoz csatlakozzék. Az
ifjú próféta most már 17 éves volt, és szerette volna megtudni,
miként áll Isten elŒtt, és bocsánatot szeretett volna nyerni. 1823.
szeptember 21-én Joseph visszavonult családja rönkházának pad-
lásszobájába a New York állambeli Palmyrában, de ébren maradt,
miközben a többiek a szobában elaludtak, és komoly imádkozásba
kezdett, hogy többet megtudhasson Isten vele való céljairól.
„Imádkozni és könyörögni kezdtem a Mindenható Istenhez –
mondta –, minden bınöm és balgaságom bocsánatáért, valamint
egy nekem szóló megnyilatkozásért, hogy megtudhassam, milyen
megbecsülésben és helyzetben állok Isten elŒtt; mert teljesen biz-
tos voltam egy isteni megnyilatkozás elnyerésében, midŒn koráb-
ban már részem volt egyben” ( Joseph Smith története 1:29).

Imájára való válaszként Joseph fényt pillantott meg a szobájá-
ban, amely egyre csak erŒsödött, mígnem a szoba „fényesebb lett,
mint délben”. Egy mennyei hírnök jelent meg az ágya mellett a
levegŒben állva, és „a legragyogóbb fehérségı” köntös volt rajta.
( Joseph Smith története 1:30–31.) A hírnök Moróni volt, az
utolsó nefita próféta, aki évszázadokkal korábban eltemette azo-
kat a lemezeket, amelyekre a Mormon könyvét jegyezték fel és aki
most e szent feljegyzés kulcsait birtokolta (lásd T&Sz 27:5). Azért
küldték, mondja el Josephnek, hogy Isten megbocsátotta bıneit1,
és egy nagy munkát szánt neki. E munka részeként Josephnek egy
közelben fekvŒ dombhoz kellett mennie, ahol az aranylemezekre
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vésett szent feljegyzés volt elrejtve. Ezt a feljegyzést próféták írták,
akik az Œsi idŒkben az amerikai kontinensen éltek. Isten ajándéka
és hatalma által Josephnek le kellett fordítania a feljegyzést, és elŒ
kellett hoznia a világ számára.

Másnap Joseph elment ahhoz a dombhoz, ahol a Mormon
könyve lemezek el voltak ásva. Ott találkozott Morónival, és látta
a lemezeket, de azt mondták neki, hogy még négy évig nem kap-
hatja meg Œket. El kellett kezdenie a felkészülés fontos idŒszakát,
amely által felnŒ a Mormon könyve lefordításának szent felada-
tához. Joseph minden év szeptember 22-én visszatért a domb-
hoz, hogy a következŒ négy évben további utasításokat kapjon
Morónitól. (Lásd Joseph Smith története 1:33–54.) Ezek alatt az
évek alatt „Isten angyalai sokszor meglátogatták, akik feltárták
azoknak az eseményeknek a magasztosságát és dicsŒségét, ame-
lyeknek az utolsó napokban kell megtörténniük”2.

Ez a felkészülési idŒszak a házasság áldását is elhozta a próféta
életébe. 1827 januárjában feleségül vette Emma Hale-t, akivel
Pennsylvania állam Harmony városában találkozott, miközben
ott dolgozott. Emma fontos segítséget jelentett a prófétának
egész szolgálatán keresztül. 1827. szeptember 22-én elment vele
a dombhoz, és a közelben várakozott, míg Moróni átadta a leme-
zeket a prófétának.

Miután a szent feljegyzés a birtokába került, Joseph hamarosan
rájött, hogy Moróni miért figyelmeztette arra, hogy védje meg a
lemezeket (lásd Joseph Smith története 1:59–60). Egy helyi csŒ-
cselék zaklatni kezdte a prófétát, és ismételt erŒfeszítéseket tettek
a lemezek eltulajdonítására. 1827 decemberének egy téli napján,
abban reménykedve, hogy találnak egy helyet, ahol békében dol-
gozhatnak, Joseph és Emma Emma szüleinél kerestek menedéket
Harmonyban. Itt a próféta nekilátott a fordítási munkálatoknak.
A rákövetkezŒ februárban Martin Harris, a Smith család egyik
barátja Palmyrából, sugalmazást kapott arra, hogy menjen Har-
monyba, és segítsen a prófétának. Martinnal az írnokaként Joseph
elŒrehaladt a szent feljegyzés fordításában.

A próféta munkájának eredménye késŒbb a Mormon könyve
címen jelent meg. Ez a figyelemre méltó könyv, amely magába
foglalja az evangélium teljességét, Az Utolsó Napok Szentjeinek



4 .  F E J E Z E T

63

Jézus Krisztus Egyházának igazságáról és Joseph Smith prófétai
küldetésérŒl tesz bizonyságot.

Joseph Smith tanításai

A Mormon könyve Isten ajándéka
és hatalma által fordíttatott le

Arra a kérdésre való válaszként, hogy „hogyan és honnan
szerezte meg a Mormon könyvét?” Joseph Smith így felelt:
„Moróni, aki a lemezeket New York állam Ontario megyéjének
Manchester városában egy dombon elrejtette, aki meghalt, majd
a halálból ismét feltámadt, megjelent nekem, és elmondta, hogy
hol vannak, és útmutatásokat adott arra vonatkozólag, hogy
hogyan kaphatom meg Œket. Megszereztem Œket, és velük együtt
az Urimot és Tummimot, amelyek segítségével lefordítottam a
lemezeket; és innen származik a Mormon könyve”3.

„[Moróni] megmondta nekem, hogy a lemezek hol vannak
elrejtve, amelyekre az Œsi próféták feljegyzéseinek egy kivonata
volt felvésve, akik ezen a kontinensen éltek… Ezek a feljegyzések
aranynak tınŒ lemezekre voltak felvésve; mindegyik lemez
tizenöt centiméter széles és húsz centiméter hosszú volt, és nem
volt vastagabb egy közönséges bádoglemeznél. Tele voltak bevé-
sésekkel, egyiptomi írásjelekkel, és egy kötetbe voltak fızve,
mint egy könyv lapjai, és három gyırı fogta össze az egészet.
A kötet körülbelül tizenöt centiméter vastag volt, és egy része le
volt pecsételve. A lepecsételetlen rész írásjelei kicsik voltak, és
gyönyörıen voltak kivitelezve. Az egész könyv felépítése az antik-
vitás sok jegyét hordozta magán, és nagy jártasságot tanúsított a
vésés mıvészetében. A feljegyzések mellett találtam egy különle-
ges eszközt, amelyet az Œsi idŒkben élŒk »Urimnak és Tummim-
nak« neveztek, amely két áttetszŒ kŒbŒl állt, amelyek egy íves
keretben voltak egy mellvérthez erŒsítve. Az Urim és a Tummim
használatával fordítottam le a feljegyzést Isten ajándéka és
hatalma által”4.

„Isten hatalma által fordítottam le a Mormon könyvét hierog-
lifákról, amelyek ismerete elveszett a világ számára, és ebben a
csodálatos eseményben egyedül voltam, egy tanulatlan ifjú, hogy
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Bal oldalon a Mormon könyve elsŒ kiadásának címlapja.

megküzdjek az ezernyolcszázas évek világi bölcsességével és hal-
mozott tudatlanságával, egy új kinyilatkoztatás segítségével”5.

„Szeretném itt megemlíteni, hogy a Mormon könyve címoldala
szó szerinti fordítás, amelyet a legutolsó lapról vettem a lemez-
gyıjtemény vagy -könyv bal oldaláról, amely a lefordított feljegy-
zést tartalmazta, az egésznek a nyelvezete végig az általános héber
íráshoz hasonlóan haladt [vagyis jobbról balra]; és az említett
címoldal semmiféleképpen nem egy modern fogalmazás tŒlem
vagy bárki mástól, aki ebben a nemzedékben élt vagy él… Az aláb-
biakban leírom a Mormon könyve angol változata címoldalának
egy részét, amely az eredeti és szó szerinti fordítása az eredeti Mor-
mon könyve címoldalának, ahogy az a lemezeken volt feljegyezve:

»A MORMON KÖNYVE.

Mormon keze által lemezekre írt beszámoló,
amelyet Nefi lemezeirŒl vett.

Ez tehát Nefi népe, valamint a lámániták feljegyzésének kivo-
nata – Íratott a lámániták, akik Izráel házának egyik maradéka, de
a zsidók és a nemzsidók számára is – Parancsra íratott, valamint
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a prófétálás és a kinyilatkoztatás lelke által – Megíratott, lepecsé-
teltetett és az Úr számára elrejtetett, hogy el ne pusztítsák – Hogy
Isten ajándéka és hatalma által, annak tolmácsolására elŒkerül-
jön – Moróni keze pecsételte le és rejtette el az Úr számára, hogy
a megfelelŒ idŒben a nemzsidók útján elŒkerüljön – Annak tol-
mácsolása Isten ajándéka által.

Egy Ether könyvébŒl kivett kivonat is, mely Járed népének a fel-
jegyzése, akiket abban az idŒben szórtak szét, amikor az Úr össze-
zavarta az emberek nyelvét, amikor Œk, hogy a mennybe jussanak,
egy tornyot építettek – Célja pedig az, hogy megmutassa Izráel
háza maradékának, milyen nagyszerı dolgokat tett atyáikért
az Úr; és hogy ismerhessék az Úr szövetségeit és tudják, hogy nin-
csenek mindörökre kitaszítva – Azonkívül, hogy meggyŒzzön zsi-
dót és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló
Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát – És most, ha
vannak benne hibák, azok emberek tévedései; ne kárhoztassátok
tehát Isten dolgait, hogy szeplŒtelennek találtathassatok Krisztus
ítélŒszéke elŒtt.«”6

Az Úr bölcsessége nagyobb az ördög ravaszságánál

1828. június 14-re Joseph Smith munkája a Mormon könyve
fordításán 116 oldalas kéziratot eredményezett. Ekkor egy
olyan esemény történt, amely mélyre ható tanítást nyújtott a
prófétának Isten irányító kezérŒl e szent feljegyzés elŒhozatalá-
ban. A próféta így jegyezte fel: „Röviddel azután, hogy Mr. Harris
kezdett el írni nekem, kérlelni kezdett, hogy engedjem meg neki,
hogy hazavihesse magával, és megmutathassa Œket; és azt kérte,
hogy kérdezzem meg az Urat az Urimon és Tummimon keresz-
tül, hogy ezt megtehetné-e. Megkérdeztem, és a válasz az volt,
hogy nem szabad. Ã azonban nem elégedett meg a válasszal, és
megkért, hogy kérdezzem meg újra. Megkérdeztem, és a válasz
ugyanaz volt, mint azelŒtt. Ezzel Œ csak nem elégedett meg,
hanem ragaszkodott hozzá, hogy még egyszer kérdezzem meg.

Miután sokat könyörgött, újra megkérdeztem az Urat, és enge-
délyt kapott arra, hogy bizonyos feltételek mellett magához
vehesse az írásokat; ezek a feltételek a következŒk voltak: kizá-
rólag fivérének, Preserved Harrisnek, a saját feleségének, a saját



4 .  F E J E Z E T

66

apjának és anyjának, és Mrs. Cobbnak, felesége nŒvérének
mutathatja meg. Az utolsó válasznak megfelelŒen megkértem,
hogy kössön velem egy ünnepélyes szövetséget, hogy nem fog az
utasításokkal ellentétesen eljárni. Ã ezt megtette. Kötelezte
magát, ahogy azt kértem, magához vette az írásokat, és hazain-
dult. Azonban e nagy korlátozások ellenére, amelyeknek aláve-
tette magát, és az ünnepélyes szövetség ellenére, amelyet velem
kötött, megmutatta azokat másoknak is, akik cselszövéssel elvet-
ték tŒle, és a mai napig nem kerültek elŒ”7.

A Mormon könyve elsŒ kiadása elŒszavában a próféta kije-
lentette, hogy Isten céljait a 116 oldal elvesztése nem fogja meg-
hiúsítani: „Mivel sok hamis híresztelés kering a [Mormon köny-
vével] kapcsolatban, és gonosz, ármánykodó emberek sok
törvénytelen lépést tettek arra nézve, hogy elpusztítsanak engem
és a mıvet, közölni szeretném Önökkel, hogy Isten ajándéka és
hatalma által lefordítottam és leírattam száztizenhat oldalt, ame-
lyeket Lehi könyvébŒl vettem, amely Lehi lemezeinek Mormon
keze által lerövidített kivonatát tartalmazta, amely beszámolót
néhány ember ellopott tŒlem, és még nem szolgáltatta vissza, bár-
hogy is próbáltam Œket újra visszaszerezni – és mivel az Úr meg-
parancsolta, hogy ne fordítsam le újra, mert sátán a szívükbe
helyezte, hogy kísértsék meg az Urat, az Œ Istenüket azáltal, hogy
megmásítják a szavakat úgy, hogy az mást mondjon, mint amit én
fordítottam és leírattam; és ha újra elŒhoznám ugyanazokat a sza-
vakat, vagy más szóval újra lefordítanám Œket, megjelentetnék azt,
amelyet elloptak tŒlem, és sátán felizgatná ennek a nemzedéknek
a szívét, hogy ne fogadják el ezt a mıvet; de íme, az Úr azt mondta
nekem: Nem engedem, hogy sátán kivitelezhesse gonosz szándé-
kát ezzel a dologgal kapcsolatban; ezért Nefi lemezeirŒl fordíts,
amíg el nem jutsz addig a részig, amelyet korábban már lefordí-
tottál, és amelyet megŒriztél; és íme, Nefi feljegyzéseként add ki
ezt; és így szégyenítem meg azokat, akik megváltoztatták a szava-
imat. Nem engedem meg, hogy elpusztítsák a munkámat; igen,
meg fogom mutatni nekik, hogy bölcsességem nagyobb az ördög
ravaszságánál. [Lásd T&Sz 10:38–43.]

„Ezért, hogy engedelmeskedjek Isten parancsolatainak, az Ã
kegyelme és irgalma által teljesítettem azt, amelyet ezzel a dolog-
gal kapcsolatban megparancsolt nekem”8.
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A Mormon könyve Isten szava

„Megmondtam a testvéreknek, hogy a Mormon könyve a leg-
inkább hibátlan könyv a földön, és vallásunk záróköve, és aki
annak elŒírásai szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely
más könyv által”9.

Hittételek 1:8: „Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyi-
ben fordítása helyes; azt is hisszük, hogy a Mormon könyve Isten
szava”10.

„[A Mormon könyve] elmondja nekünk, hogy feltámadása
után a Szabadító megjelent ezen a kontinensen; elültette itt az
evangéliumot annak teljességében, gazdagságában, hatalmában
és áldásaiban; hogy voltak apostolai, prófétái, pásztorai, tanítói
és evangélistái, ugyanaz a rend, ugyanaz a papság, ugyanazok a
szertartások, ajándékok, hatalmak és áldások, amelyeket a keleti
földrészen élveztek; hogy a nép bınbeesésük következtében
kivágatott; hogy a közöttük élŒ legutolsó prófétának megparan-
csoltatott, hogy próféciáikból, történelmükbŒl stb. írjon egy
kivonatot, és rejtse el a földben, és hogy annak az utolsó napok-
ban elŒ kell jönnie, és egyesülnie kell a Bibliával Isten céljainak
a beteljesedésére”11.

David Osborn jelen volt, amikor Joseph Smith 1837-ben
Missouri állam Far West városában prédikált. Így emlékszik vissza
a próféta szavaira: „A Mormon könyve igaz, és pont az, aminek
állítja magát, és az ítélet napján be kell majd számolnom errŒl a
bizonyságról”12.

A szentírások megörvendeztetnek és megvigasztalnak
minket, és bölcsekké tesznek bennünket a szabadulásra

„A királyság építésével kapcsolatban áll a Mormon könyve,
a Tan és a szövetségek, …és a [Biblia] új fordításának a kinyom-
tatása és terjesztése. Szükségtelen bármit is megemlítenem ezek-
kel a mıvekkel kapcsolatban; azok, akik elolvasták Œket, és akik
ittak a tudásnak ama csermelyébŒl, amelyet átadnak, tudják érté-
kelni Œket; és bár az ostobák kicsúfolhatják Œket, mégis a céljuk
az, hogy az embereket bölccsé tegyék a szabadulásra, és elsö-
pörjék a korszakok babonaságának pókhálóit, fényt vessenek
Jehova munkájára, amely már beteljesedett, és körvonalazzák a
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Az utolsó napi szentírások azért jelennek meg, „hogy az Œszinte szívıek
örvendezhessenek és megvigasztalódhassanak, és örvendezve folytathassák útjukat”.

jövŒt annak félelmetes és dicsŒséges valóságában. Azok, akik
megízlelték azt a jót, amely ezeknek a mıveknek a tanulmányo-
zásából ered, kétségkívül versengeni fognak egymással abban a
lelkesedésben, hogy azokat a világ minden tájára elküldjék,
hogy Ádámnak minden fia élvezhesse ugyanezen kiváltságokat,
és örvendezhessenek ugyanezen igazságokban”13.

„[Az utolsó napi szentírások azért jelennek meg], hogy az
Œszinte szívıek örvendezhessenek és megvigasztalódhassanak,
és örvendezve folytathassák útjukat, ahogy lelkük szabaddá válik,
értelmük pedig megvilágosodik Isten munkájának ismerete által,
a hajdani atyákon keresztül, továbbá azáltal, amit Ã az utolsó
napokban el fog végezni, hogy beteljesítse az atyák szavait”14.

„Kezünkbe vesszük a szent írásokat, és elismerjük, hogy köz-
vetlen sugalmazás által adattak az ember javára. Hisszük, hogy
Isten leereszkedett, hogy a mennyekbŒl beszéljen, és kijelentse
az emberi családdal kapcsolatos akaratát, hogy igazságos és szent
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törvényeket adjon nekik, hogy szabályozza a viselkedésüket,
hogy egyenes úton vezesse Œket, hogy a maga idejében Magához
vegye Œket, és Fiával örököstársakká tegye Œket.

De amikor elismerjük ezt a tényt, hogy a menny közvetlen aka-
rata található a szentírásokban, nem vagyunk-e kötve ahhoz mint
értelmes teremtmények, hogy azok elŒírásai szerint éljünk?
Javunkra válhat-e valaha annak a puszta elismerése, hogy mindez
a menny akarata, ha nem teszünk eleget minden tanításának?
Nem sértjük-e meg a menny LegfŒbb Intelligenciáját azzal, hogy
elismerjük tanításainak igazságát, és mégsem engedelmeske-
dünk nekik? Nem alacsonyodunk-e le saját tudásunk és a jobbik
bölcsesség alá, amellyel a menny felruházott minket, az ilyen
viselkedéssel? EzekbŒl az okokból kifolyólag, amennyiben a
mennybŒl kapott közvetlen kinyilatkoztatással rendelkezünk,
bizonyára soha nem azért adták Œket, hogy felelŒtlenül bánjunk
velük anélkül, hogy az könnyelmıen neheztelést és bosszút ne
hozna a saját fejünkre, ha van igazság a mennyben; és hogy min-
den olyan egyénnek, aki elismeri Isten tanításainak, az Ã áldása-
inak és átkainak igazságát és erejét, ahogy azok a szent kötetben
találhatóak, el kell ismernie ezt is. […]

Az, aki meg tudja látni a Mindenhatóság hatalmát, ahogy az
a mennyekre fel van írva, meg fogja látni Isten saját keze írását a
szent kötetben is: és aki a leggyakrabban olvassa azt, annak fog
a legjobban tetszeni, és az, aki megismeri, felismeri ezt a kezet,
bárhol is látja; és ha egyszer felfedezték, nem csupán elismerést,
hanem engedelmességet is fog kapni annak minden mennyei elŒ-
írása iránt”15.

„Ó, ti, Tizenkettek! És minden szent! Váljon hasznotokra ez
a fontos kulcs – hogy minden megpróbáltatásotokban, gyötrel-
metekben, kísértésetekben, nyomorúságotokban, béklyótokban,
bebörtönzésetekben és halálotokban tegyetek róla, hogy ne árul-
játok el a mennyet; hogy ne áruljátok el Jézus Krisztust; hogy ne
áruljátok el a fivéreket; hogy ne áruljátok el Isten kinyilatkozta-
tásait, legyenek azok a Bibliában, a Mormon könyvében vagy a
Tan és a szövetségekben, vagy másban, ahogy azok a múltban
vagy a jövŒben valaha adatnak, és az embernek kinyilatkoztatnak
ebben vagy az eljövendŒ világban”16.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át Joseph Smith élményeit, amelyekben 1823. szep-
tember 21–e és 1827. szeptember 22–e között része volt
(61–62. o.)! Szerinted ezek az élmények hogyan készítették Œt
fel az aranylemezek lefordítására? Hogyan lettél te felkészítve
az Úrtól kapott elhívásaidra?

• Tekintsd át a 65. oldalon található elsŒ teljes bekezdést, és
figyeld meg, mi a Mormon könyve célja! Hogyan láttad e célo-
kat a saját, illetve mások életében megvalósulni?

• Mit tanulsz meg IstenrŒl, miközben eltınŒdsz a próféta beszá-
molóján az elveszett 116 oldalas kézirattal kapcsolatban
kapott parancsolatról, hogy azt ne fordítsa le még egyszer
65–66. o.)? Ennek a beszámolónak a megértése milyen hatás-
sal lehetne a döntéseinkre?

• Olvasd el a 67. oldalon található elsŒ bekezdést! Vedd figye-
lembe, hogy a kövekbŒl készült boltívben a zárókŒ legfelülre van
helyezve, amely az összes követ a helyén tartja. A Mormon
könyve miért „vallásunk záróköve”? Hogyan segített neked a
Mormon könyve abban, hogy „közelebb kerül[j] Istenhez”?

• Joseph Smith azokról az áldásokról beszélt, amelyeket akkor
kapunk, amikor „ittunk a tudás csermelyébŒl” a szentírásokban,
és „megízleltük azt a jót”, amely Isten igéjébŒl ered (67–68. o.).
Ezek a kifejezések mire utalnak a szentírás-tanulmányozással
kapcsolatban? Mit tehetünk, hogy a szentírás-tanulmányozása-
inkat jelentŒségteljesebbé tegyük?

• Olvasd el a 67. oldal alján kezdŒdŒ bekezdést! Szerinted azok-
ban, akik tanulmányozzák a szentírásokat, miért alakul ki lel-
kesedés, hogy azokat másokkal is megosszák? Mit tehetünk,
hogy megosszuk a Mormon könyvét? Milyen tapasztalataid
vannak a Mormon könyve megosztásával kapcsolatban, vagy
amikor valaki más megosztotta azt veled?
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• Olvasd el a 68. oldal utolsó elŒtti bekezdését! A Mormon köny-
vének mely részei „örvendeztettek és vigasztaltak meg” téged?
A Mormon könyve hogyan világosította meg az értelmedet?

Kapcsolódó szentírások: Ezékiel 37:15–17; Bevezetés a Mormon
könyvéhez; 1 Nefi 13:31–42; 2 Nefi 27:6–26; T&Sz 20:6–15;
Joseph Smith története 1:29–54
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A bınbánat a Szabadító, Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata által 
vált lehetségessé. „Vizsgáljátok meg a szíveteket, és lássátok, 

vajon olyanok vagytok-e, mint Isten – jelentette ki Joseph Smith próféta. – 
Én már megvizsgáltam az enyémet, és szeretném megbánni minden bınömet.”



Bınbánat

„Kezdjük újonnan a mai napot, és mondjuk
azt most, teljes szívünkbŒl, hogy elhagyjuk

bıneinket, és igazlelkıek leszünk.”

Joseph Smith életébŒl

1828. június 14-én Martin Harris elhagyta Pennsylvania állam
Harmony városát, és magával vitte az elsŒ 116 kézirat oldalt az
aranylemezekrŒl, hogy megmutassa Œket néhány családtagjának
New York állam Palmyra városában. Másnap megszületett Joseph
és Emma elsŒ gyermeke, egy fiú, akit Alvinnek neveztek el. A cse-
csemŒ aznap meghalt, és Emma egészsége annyira legyengült,
hogy Œ maga is a halálán volt. A próféta édesanyja késŒbb ezt írta:
„Egy idŒre úgy tınt, hogy [Emma] csecsemŒje hallgatag ottho-
nának peremén remegett. Egy ideig annyira bizonytalannak tınt
a sorsa, hogy két héten keresztül férje egy órát sem aludt nyu-
godt csendben. Mindezek után a kézirat iránt érzett szorongása
annyira megnŒtt, hogy elhatározta, mivel felesége már valamivel
jobban lett, hogy amint az egy kicsit erŒre kap, azonnal New
Yorkba utazik, hogy utánanézzen a dolognak”1.

Júliusban Emma javaslatára a próféta Emmát édesanyja gon-
dozására bízta, és lovaskocsin elindult New York állam Manches-
ter járásába szülei otthonához. A próféta mintegy 200 kilométert
tett meg, ami két vagy három napot vett igénybe. ElsŒszülött fiá-
nak elvesztése miatti zaklatottságában, felesége iránti aggoda-
lommal, és a kézirat miatt érzett nyugtalanságában Joseph sem-
mit nem evett, és az egész út alatt egyáltalán nem aludt. Egy
útitársa, aki rajta kívül a lovaskocsi egyetlen utasa volt, észrevette
a próféta legyengült állapotát, ezért ragaszkodott hozzá, hogy a
lovaskocsi állomástól a Smith otthonig vezetŒ 32 kilométeres
úton elkísérje. Útjuk utolsó hat és fél kilométerére a próféta
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édesanyja így emlékszik vissza: „Az idegennek már a karjánál
fogva kellett vezetnie Josephet, mert annyira ki volt merülve,
hogy nem bírta magát vonszolni, és járás közben már idŒközön-
ként el-elaludt”2. Ahogy elérték szülei otthonát, a próféta azon-
nal elküldetett Martin Harrisért.

Martin kora délután érkezett a Smith házhoz, leverten és két-
ségbeesetten. Nem volt nála a kézirat, és azt mondta, hogy nem
tudja, hol van. Ennek hallatára Joseph felkiáltott: „Ó! Istenem,
Istenem… Minden elveszett! Minden elveszett! Mit tegyek? Bınt
követtem el. Én voltam az, aki megkísértettem Isten haragját
azáltal, hogy olyat kértem tŒle, amihez nem volt jogom… Hogy
álljak most az Úr színe elé? Micsoda dorgálást érdemlek a Magas-
ságos angyalától?”

Ahogy telt az idŒ, a próféta nagy gyötrelmek közepette járkált
föl és alá szülei otthonában, miközben „sírt és búslakodott”. Más-
nap visszatért Harmonyba, ahol elmondása szerint: „Elkezdtem
Œszinte imával megalázkodni az Úr elŒtt…, hogy amennyiben
lehetséges, könyörüljön meg rajtam, és bocsásson meg minda-
zért, amelyet az akarata ellenére tettem”3.

Az Úr szigorúan megfeddte a prófétát, amiért jobban félt ember-
tŒl, mint IstentŒl, de biztosította afelŒl, hogy megbocsáttathat.
„Te Joseph vagy – mondta az Úr –, és kiválasztattál az Úr munká-
jának végzésére, ám vétek miatt, ha nem vigyázol, el fogsz bukni.
De emlékezzél arra, hogy Isten irgalmas; bánd hát meg azt, amit
tettél, ami ellenkezett az általam neked adott parancsolattal, és
akkor még mindig választva vagy, és ismét el vagy hívva a mun-
kára!” (T&Sz 3:9–10)

Az Úr egy idŒre elvette JosephtŒl az Urimot és Tummimot,
illetve a lemezeket. Ezek azonban hamarosan újra visszaadattak
neki. „Az angyal örvendezett, amikor visszadta nekem az Urimot
és Tummimot – emlékezett vissza a próféta –, és azt mondta, hogy
Isten elégedett a hithıségemmel és alázatosságommal, és szeret
engem a bınbánatomért és az imádságban mutatott szorgalma-
mért, amelyeket olyan jól végeztem…, hogy újra képes leszek
nekilátni a fordításnak”4. Ahogy Joseph elŒrehaladt az elŒtte álló
nagyszerı munkában, az Úr bocsánatának édes érzése és akarata
teljesítése iránti megújult eltökéltsége erŒt adott neki.
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Joseph Smith tanításai

Bıneinket megbánva közelebb jutunk Istenhez, 
és egyre inkább hozzá hasonlóvá válunk

Wilford Woodruff, míg a Tizenkettek Kvórumának tagjaként
szolgált, ezt jegyezte fel: „Joseph, a látnok, Isten hatalmában
emelkedett fel; megdorgálta és megfeddte a gonoszságot a nép
elŒtt az Úr Isten nevében. Néhány szót kívánt szólni az egybe-
gyıltek helyzetére vonatkozóan, majd ezt mondta:

»A papság felhatalmazása által fogok szólni az Úr Isten nevé-
ben… Bár ez a gyülekezet szenteknek vallja magát, mégis min-
den[féle] jellemı és rangú ember között állok. Ha oda szeretné-
tek jutni, ahol Isten van, olyannak kell lennetek, mint Isten,
vagyis azokkal a tantételekkel kell bírnotok, amelyekkel Isten bír,
mert ha nem közeledünk Istenhez a tantételeinkben, akkor távo-
lodunk tŒle, és az ördög felé közeledünk. Igen, mindenfajta
ember között állok.

Vizsgáljátok meg a szíveteket, és lássátok, vajon olyanok vagy-
tok-e mint Isten. Én már megvizsgáltam az enyémet, és szeret-
ném megbánni minden bınömet.

Tolvajok, házasságtörŒk, hazugok, álszentek vannak közöt-
tünk. Ha Isten megszólalna a mennybŒl, megparancsolná, hogy
ne lopjatok, ne kövessetek el házasságtörést, ne irigykedjetek, ne
tévesszetek meg másokat, hanem legyetek hıségesek néhány
dolog felett… Isten nem jó? Akkor legyetek ti is jók; amennyiben
Ã hıséges, legyetek ti is hıségesek. Adjatok hitetekhez erényt,
az erényhez pedig tudást, és törekedjetek minden jó dologra.
Az egyházat meg kell tisztítani, én pedig hadat üzenek minden
gonoszság ellen.«”5

„Ártatlannak kell lennetek, vagy nem járulhattok Isten elé: ha
Isten elé szeretnénk járulni, akkor meg kell tartanunk magunkat
tisztának, amiként Ã is tiszta. Az ördögnek hatalmas megtévesztŒ
ereje van; úgy át fog változtatni dolgokat, hogy az emberek száj-
tátva bámulják azokat, akik Isten akaratát végzik… A gonoszságot
ki kell irtani a szentek közül; akkor kettészakad a fátyol, és a
menny áldásai áradni kezdenek – mint a Mississippi folyó, úgy
fognak hömpölyögni”6.
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„Senki ember ne állítsa ki a nyilvánosság elé a saját igazlelkı-
ségét, mert mások azt úgyis meglátják benne; inkább bánja meg
a bıneit minél hamarabb, mert akkor megbocsáttatik, és több
gyümölcsöt terem”7.

„Minden szívnek meg kell bánnia bıneit, és tisztának kell len-
nie, és Isten úgy tekint majd rájuk, és úgy megáldja Œket, aho-
gyan másként nem áldhatná meg Œket”8.

Isten akarata az, hogy hagyjuk el a bıneinket,
és szabaduljunk meg a közöttünk lévŒ gonosztól

„Halljátok meg, ti földnek határai – ti papok, bınösök, és min-
den ember. Bánjátok meg bıneiteket! Bánjátok meg bıneiteket!
Engedelmeskedjetek az evangéliumnak! Forduljatok Istenhez!”9

„Kezdjük újonnan a mai napot, és mondjuk azt most, teljes
szívünkbŒl, hogy elhagyjuk bıneinket, és igazlelkıek leszünk”10.

„A hitetlen minden szalmaszálba belekapaszkodik segítségért,
míg a halál az arcába nem bámul, akkor hitetlensége elillan, mert
az örökkévaló világ valósága hatalmas erŒvel nyugszik rajta, és
amikor minden földi segítsége és támasza cserbenhagyja, akkor
kezdi el megérezni lelke halhatatlanságának örök igazságait.
Ügyelnünk kellene a figyelmeztetésre, és nem a halálos ágyunkra
várni, hogy megbánjuk bıneinket, mert látjuk a csecsemŒt meg-
halni, és az ifjú és a középkorú ugyanúgy elvétetethet, mint
ahogy a csecsemŒ hirtelen elszólíttatik az örökkévalóságba. Szol-
gáljon ez mindenkinek figyelmeztetésül, hogy ne halogassák a
bınbánatot, vagy ne várjanak a halálos ágyukig, mert Isten azt
akarja, hogy az ember megbánja bıneit, és egészségben, vala-
mint értelmének erejében és hatalmában szolgálja Ãt, hogy biz-
tosíthassák az Ã áldásait, és ne várjanak addig, amíg haláluk
eljön”11.

„[1835. március 1-jén] kiszolgálták az úrvacsorát az egyház-
nak. Ezt megelŒzŒen ennek az egyházban lévŒ szokásnak az
illendŒségérŒl beszéltem, és kiemeltem annak fontosságát, hogy
mindezt az Úr elŒtti elfogadhatósággal tegyük, majd megkérdez-
tem: Mit gondoltok, meddig vehet részt az ember érdemtelenül
ebben a szertartásban anélkül, hogy az Úr vissza ne vonná tŒle a
Lelkét? Meddig bánhat felelŒtlenül szent dolgokkal anélkül, hogy
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Ahogyan a tékozló fiút üdvözölte édesapja otthon, ugyanúgy Mennyei 
Atyánk is készségesen „megbocsátja a bınöket, és ismét pártfogásába veszi

mindazokat, akik készségesen megalázkodnak ÃelŒtte.”

az Úr át ne adná sátán csapásainak a megváltás napjáig! […]
Ezért legyen a szívünk alázatos, mi pedig bánjuk meg bıneinket,
és távolítsuk el a gonoszt magunk közül”12.

„A bınbánat olyan dolog, amellyel nem lehet minden nap
felelŒtlenül bánni. A mindennapos vétkezés és a mindennapos
bınbánat nem tetszŒ Isten szemében”13.

Joseph Smith próféta a következŒket írta öccsének, William
Smithnek, miután William megharagudott rá, és megvetŒen
bánt vele: „Pontosan azért [beszéltem veled], hogy megpróbál-
jalak figyelmeztetni, rábeszélni, inteni és megmenteni téged



5 .  F E J E Z E T

78

attól, hogy nehézségekbe és bánatba essél, amelyet elŒre láttam,
mert utat engedtél annak a gonosz léleknek, amelyet te a kedv-
teléseidnek nevezel, amelyet féken kellene tartanod, le kellene
törnöd, és lábad alatt taposnod; amit ha nem teszel meg, az én
véleményem szerint, soha nem fogsz megszabadulni Isten király-
ságában. Isten elvárja, hogy teremtményei akarata felemésztŒd-
jön az Ã akaratában”14.

Mennyei Atyánk készségesen megbocsát azoknak,
akik megbánják bıneiket, és szívük teljes

kívánságával visszatérnek Ãhozzá

1835-ben Joseph Smith levelet kapott Harvey Whitlocktól, aki
elpártolt az egyháztól, és vissza kívánt térni a közösségbe.
A próféta így válaszolt: „1835. szeptember 28-án kaptam meg a
leveled, és azóta kétszer is elolvastam, és olyan érzésekkel töl-
tött el, amelyeket könnyebb elképzelni, mint leírni; elég legyen,
ha azt mondom, hogy szívem gátjai áttörtek – nem tudtam vissza-
tartani a könnyeket. Köszönöm Istennek, hogy szívedben meg-
fogalmazódott, hogy megpróbálnál visszatérni az Úrhoz és az Ã
népéhez, ha irgalommal lesz irántad. Megkérdeztem az Urat az
ügyeddel kapcsolatban; ezek a szavak jöttek:

Kinyilatkoztatás Harvey Whitlock számára.
»Íme, így szól az Úr hozzád – Volt szolgám, Harvey, térjen vissza

énhozzám és egyházam kebelére, és hagyja el minden bınét,
amellyel megsértett engem, a továbbiakban pedig éljen erényes
és egyenes életet, és maradjon azok irányítása alatt, akiket kije-
löltem egyházam támaszaivá és vezetŒivé. És íme, mondja az Úr,
a te Istened, bınei kitöröltetnek a menny alól és az emberek
közül, és nem jönnek fel többé a fülembe, és nem lesznek felje-
gyezve ellene emlékeztetŒül, mert fel fogom emelni Œt, mint a
mély sárból, és magas helyeken fog felmagasztaltatni, és érde-
mesnek fog találtatni, hogy hercegek között álljon, és a tegezem-
ben csiszolt nyíllá teszem, hogy ledöntse a gonoszság erŒdítmé-
nyeit azok között, akik oly nagyra tartják magukat, hogy az utolsó
napokban ellenem és felkentjeim ellen tanácskoznak. Ezért
készülŒdjék gyorsan, és jöjjön hozzád, mégpedig Kirtlandbe.
És amennyiben mostantól fogva minden tanácsodra hallgat,
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visszaállíttatik korábbi állapotába, és a legutolsókig megszabadít-
tatik, ahogy él az Úr, a te Istened. Ámen.«

EbbŒl tehát látod, kedves testvérem, mennyei Atyánk készsé-
gesen megbocsátja a bınöket, és ismét pártfogásába veszi mind-
azokat, akik készségesen megalázkodnak ÃelŒtte, és megvallják
bıneiket, és elhagyják azokat, és teljes szívvel visszatérnek
Ãhozzá, minden álnokság nélkül, hogy mindvégig Ãt szolgálják
[lásd 2 Nefi 31:13].

Ne csodálkozz azon, hogy az Úr leereszkedett, hogy szóljon a
mennyekbŒl, és utasításokat adjon neked, amelyek által megta-
nulhatod a feladatodat. Hallotta imáidat, és látta alázatosságodat,
és atyai szeretettel kinyújtja karját, hogy visszatérj hozzá; az
angyalok örvendeznek miattad, miközben a szentek készségesen
visszafogadnak a közösségbe”15.

„A lélek soha nem lesz túl idŒs ahhoz, hogy megtérjen Isten-
hez. Mindenki megbocsátó irgalma határain belülre esik, aki
nem követte el a megbocsáthatatlan bınt”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 a VII–XI. oldalakat!

• Mit tanulsz Joseph SmithrŒl, miközben olvasod a próféta
beszámolóját a 116 oldal elvesztésérŒl (72–74. o.)? Mit tanulsz
a bınbánatról a példája által?

• Tekintsd át a 75. oldalon kezdŒdŒ szakaszt! Miközben ennek a
fejezetnek a tanításairól elmélkedsz, szakíts idŒt arra, hogy
megvizsgáld a szívedet, ahogy a próféta tanácsolta! Gondol-
kozz el azon, mit kell tenned – és mit kell abbahagynod –
ahhoz, hogy mindinkább olyanná válj, mint Isten!

• TınŒdj el Joseph Smith bınbánatunk halogatása ellen szóló
figyelmeztetésérŒl (76–78. o.)! Mik lehetnek a bınbánat halo-
gatásának lehetséges következményei?

• Tanulmányozd Joseph próféta tanácsát arról, hogy forduljunk
Istenhez, és alázkodjunk meg elŒtte (76–79. o.)! A bınbánat
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miért nem lenne teljes alázat nélkül? Szerinted mit jelent „tel-
jes szívvel” visszatérni Istenhez? (79. o.).

• Olvasd el azt a kinyilatkoztatást, amelyet Joseph Smith kapott
Harvey Whitlock részére, és figyeld meg az Úr ígéreteit arra az
esetre, ha Whitlock testvér Œszintén megbánja bıneit (78. o.)!
Milyen gondolataid vagy érzéseid támadnak, ahogy eltınŒdsz
azon, hogy „mennyei Atyánk [mennyire] készségesen megbo-
csátja a bınöket, és és ismét pártfogásába vesz [minket]”?

Kapcsolódó szentírások: 2 Korinthusbeliekhez 7:9–10; Móziás
4:10–12; Alma 34:31–38; T&Sz 1:31–33; 58:42–43
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KeresztelŒ János küldetése

„[KeresztelŒ] János rendelkezett az ároni papsággal,
Krisztus törvényes szolgája és elŒhírnöke volt, 

és azért jött, hogy elŒkészítse számára az utat.”

Joseph Smith életébŒl

1828–29 telén Joseph folytatta a Mormon könyve fordítási mun-
kálatait Pennsylvania állam Harmony városában, de a munka las-
san haladt. Josephnek nem csak a farmon kellett dolgoznia, hogy
eltartsa a családját, de nem volt teljes idejı írnoka sem, aki segí-
tett volna neki. A szükség eme napjaira így emlékezett vissza: „Az
Úrhoz kiáltottam, hogy gondoskodjék rólam, hogy be tudjam
fejezni azt a munkát, amelyet megparancsolt nekem”1. Az Úr
megígérte neki, hogy gondoskodni fog arról a segítségrŒl,
amelyre Joseph Smithnek szüksége van a fordítási munkához
(lásd T&Sz 5:34). 1829. április 5-én egy Oliver Cowdery nevezetı
fiatal tanító elkísérte a próféta öccsét, Samuelt Harmonyba, hogy
találkozzék Josephfel. Oliver hallott a lemezekrŒl, míg a próféta
szüleinek otthonában volt elszállásolva, és miután imádkozott
róla, személyes kinyilatkoztatást kapott arra vonatkozólag, hogy
írjon a próféta számára. Április 7-én a két férfi nekilátott a fordí-
tási munkának, melynek során Oliver volt az írnok.

Miközben Joseph és Oliver a lemezekrŒl fordított, elolvasták a
Szabadító, nefitáknak adott utasításait a bınök bocsánatára való
kereszteléssel kapcsolatban2. Május 15-én kimentek a próféta
házához közeli erdŒs területre, hogy megkérjék az Urat, hogy
segítsen nekik jobban megérteni ezt a fontos szertartást. „Kiön-
töttük lelkünket Œszinte imában – emlékezett vissza Oliver
Cowdery –, hogy megtudjuk, hogyan nyerhetnénk el a kereszte-
lés és a Szentlélek áldásait Isten rendje szerint, és szorgalmasan
érdeklŒdtünk az atyák jogai, a szent papság felhatalmazása és
azok kiszolgálásának a hatalma iránt”3.
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KeresztelŒ János 1829. május 15-én visszaállította az ároni papságot 
Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek, mondván: „Szolgatársaim, 

a Messiás nevében rátok ruházom Áron papságát.”
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Joseph Smith így jegyezte fel, hogy mi történt imájukra kapott
válaszként: „Miközben ezzel voltunk elfoglalva, imádkozva és az
Urat szólítva, a mennybŒl egy hírnök ereszkedett alá egy fényes
felhŒben, és kezeit a fejünkre helyezve, elrendelt bennünket,
mondván: Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ruházom
Áron papságát, amely rendelkezik az angyalok szolgálattételé-
nek, és a bınbánat evangéliumának, és a bınök bocsánatára
alámerítéssel történŒ keresztelésnek a kulcsaival; és ez soha
többé nem vétetik el ismét a földrŒl, míg Lévi fiai ismét igazlel-
kıségben nem ajánlanak felajánlást az Úrnak.

Azt mondta, hogy ez az ároni papság nem rendelkezik hata-
lommal a Szentlélek ajándékának kézrátétel általi adományozá-
sára, de ez majd késŒbb ránk lesz ruházva…

A hírnök, aki ez alkalommal meglátogatott bennünket, és ránk
ruházta a papságot, azt mondta, hogy a neve János, ugyanaz, akit
az Újszövetségben KeresztelŒ Jánosnak hívnak, és hogy Péter,
Jakab és János irányítása alatt cselekszik, akik Melkisédek papsá-
gának kulcsaival bírnak, mely papság, mondta Œ, a megfelelŒ idŒ-
ben ránk lesz ruházva” ( Joseph Smith története 1:68–70, 72).

KeresztelŒ János eljövetele jelentŒs esemény volt Joseph
Smith próféta életében, és Isten földi királyságának a fejlŒdésé-
ben. Bár Joseph Smith korábban látta az Atyaistent és Jézus
Krisztust, mennyei hírnökök látogatták meg, és megkapta az
aranylemezeket és a fordításukhoz szükséges képességet, még
nem kapta meg a papság felhatalmazását és hatalmát. Most az
ároni papság állíttatott vissza a földre, a melkisédeki papság
hatalma pedig hamarosan visszaállíttatik. Joseph Smith törvényes
szolga lett Isten királyságában.

Joseph Smith tanításai

KeresztelŒ János fontos küldetést 
teljesített azzal, hogy elŒkészítette a Szabadító 

elŒtt az utat, és megkeresztelte Ãt

„[1843. január 29-én] a templomban részt vettem egy gyılé-
sen… Kijelentettem, hogy két kérdést tettek fel nekem az elŒzŒ
sabbaton általam elmondottakkal kapcsolatban, amelyekre meg-
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ígértem, hogy a nyilvánosság elŒtt választ adok, és most megra-
gadnám ezt a lehetŒséget.

A kérdés Jézus következŒ szavaival kapcsolatban vetŒdött fel:
»Azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb pró-
féta KeresztelŒ Jánosnál; de aki a legkisebb az Isten országában,
nagyobb Œnála« [Lukács 7:28]. Hogy lehet az, hogy János az egyik
legnagyobb prófétának számít? Nem a csodái képezhették nagy-
ságát. [Lásd János 10:41.]

ElŒször is, azzal az isteni küldetéssel bízták meg, hogy készítse
elŒ az utat az Úr orczája elŒtt. Kire bíztak még egy ilyen munkát
ŒelŒtte vagy azóta? Senkire.

Másodszor, azzal a fontos küldetéssel bízták meg, és elvárták
tŒle, hogy Œ keresztelje meg az Ember Fiát. Kit ért valaha ekkora
megtiszteltetés? Kinek volt ekkora kiváltsága és dicsŒsége?
Ki vezette be Isten Fiát a keresztelŒvízbe, és kinek volt kiváltsága
azt látni, ahogy a Szentlélek galamb formájában, vagyis a galamb
jelképében leereszkedik ennek a szolgálatnak a tanújaként?
A galamb jelképe a világ teremtése elŒtt rendeltetett el a Szentlélek
tanújaként, és az ördög nem jöhet a galamb jelképében. A Szentlé-
lek személy, és személy formájában létezik. Nem szorítkozik a
galamb formájába, hanem a galamb jelképébe. A Szentlélek nem
alakulhat át galambbá; de a galamb jelképe megadatott Jánosnak,
hogy az kifejezze a cselekedet igazságát, mert a galamb az igazság
és az ártatlanság jelképe vagy jele.

Harmadszor, abban az idŒben János volt a királyság ügyeinek
egyetlen törvényes kiszolgálója akkor a földön, és egyedül Œ
viselte a hatalom kulcsait. A zsidóknak engedelmeskedniük kel-
lett utasításainak, vagy elkárhoznak a saját törvényeik szerint;
és maga Krisztus is beteljesített minden igazságot azáltal, hogy
engedelmeskedett annak a törvénynek, amelyet Ã adott Mózes-
nek a hegyen, és ezáltal felmagasztalta azt, és tisztelendŒvé
tette ahelyett, hogy elpusztította volna. Zakariás fia elragadta
a zsidóktól a kulcsokat, a királyságot, a hatalmat, a dicsŒséget a
menny szent felkenése és határozata által, és ez a három ok teszi
Œt a legnagyobb prófétává, aki asszonytól született.

Második kérdés: Hogyan volt a menny királyságában a legki-
sebb nagyobb, mint Œ? [Lásd Lukács 7:28.]
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Válaszként azt kérdeztem: Kire hivatkozott Jézus mint a legki-
sebbik? Jézusra úgy tekintettek, mint akinek a legkevesebb jogo-
sultsága lehetne Isten királyságában, és [látszólag] a legkevésbé
volt jogosult arra, hogy prófétaként tekintsenek rá; mintha azt
mondta volna: »Akit a legkisebbnek tartanak közöttetek,
nagyobb Jánosnál – és ez én vagyok.«”4

Isten királyságában szükség van egy törvényes szolgára

„Némelyek azt mondják, hogy Isten királysága nem állíttatott
fel a földön pünkösd elŒtt, és hogy [KeresztelŒ] János nem pré-
dikálta a bınök bocsánatáért való bınbánat keresztségét; de én
azt mondom az Úr nevében, hogy Isten királysága Ádám napjai
óta a mai napig fennállt a földön. Bármikor, amikor élt egy igaz-
lelkı férfi a földön, akinek Isten kinyilatkoztatta igéjét, és hatal-
mat és felhatalmazást adott arra, hogy az Ã nevében eljárjon, és
ahol él Istennek egy papja – egy olyan szolga, akinek IstentŒl
kapott hatalma és felhatalmazása van arra, hogy az evangélium
szertartásait kiszolgálja, és Isten papságában szertartást végez-
hessen, ott van Isten királysága; és Jézus Krisztus evangéliumá-
nak, valamint az Isten által elküldött prófétáknak az elvetése
miatt Isten ítéletei nyugodtak népeken, városokon és nemzete-
ken a világ különbözŒ korszakaiban, mint például Szodomában
és Gomorrában, amelyek elpusztultak, mert elvetették a prófé-
tákat…

A János által prédikált evangéliumot és keresztséget illetŒen
azt mondom, hogy János a bınök bocsánatáért jött az evangéli-
umot prédikálni; IstentŒl kapta felhatalmazását, és Isten jóslatai
voltak vele, és úgy tınik, hogy Isten királysága egy ideig egyedül
Jánoson nyugodott. Az Úr megígérte Zakariásnak, hogy fia lesz,
aki Áron leszármazottja, mert az Úr megígérte, hogy a papság
Áronnal és az Œ magvával fog folytatódni nemzedékeiken keresz-
tül. Senki se vegye magára ezt a tisztességet, kivéve ha Isten hívja
el, miként Áront is [lásd Zsidók 5:4]; és Áron az elhívását kinyi-
latkoztatáson keresztül kapta…

De – mondják –, Isten királysága nem lehetett felállítva János
napjaiban, mert János azt mondta, hogy a királyság közeledik.
Én azonban megkérdezném, hogy lehetne-e közelebb hozzájuk,
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mint János kezében. Az embereknek nem kell pünkösd napjaira
várniuk, hogy megtalálják Isten királyságát, mert Jánossal volt,
aki a vadonból elŒjŒve így kiáltott: »Térjetek meg, mert elközelí-
tett a mennyeknek országa« [Máté 3:2], mintha azt mondta
volna: »Idekint megkaptam Isten királyságát, és most jövök utá-
natok; nálam van Isten királysága, és ti is megkaphatjátok, és én
jövök utánatok; és ha nem fogadjátok el, el fogtok kárhozni«; és
a szentírások arról tanúskodnak, hogy egész Jeruzsálem kiment,
hogy megkeresztelkedjék János által [Máté 3:5–6]. Volt egy tör-
vényes szolga, és azok, akik megkeresztelkedtek, egy király alatt-
valóivá váltak; Isten törvényei és jóslatai is ott voltak; ezért Isten
királysága is ott volt; mert senkinek nem lehet jobb felhatalma-
zása a szolgálatra, mint Jánosnak; és a Szabadítónk maga is alá-
vetette magát annak a felhatalmazásnak azzal, hogy megkeresz-
telkedett János által; ezért Isten királysága fel volt állítva a
földön, méghozzá János napjaiban. […]

Krisztus eljött János szavai szerint [lásd Márk 1:7], és Ã
nagyobb volt Jánosnál, mert viselte a melkisédeki papság és Isten
királyságának kulcsait, és korábban kinyilatkoztatta Mózes pap-
ságát, Krisztus mégis megkeresztelkedett János által, hogy betel-
jesítsen minden igazságot [lásd Máté 3:15]. […]

[Jézus] ezt mondja: »Ha valaki nem születik víztŒl és LélektŒl,
nem mehet be az Isten országába«, és »az ég és a föld elmúlnak,
de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak« [ János 3:5;
Máté 24:35]. Ha az ember víztŒl és LélektŒl születik, bejuthat
Isten királyságába. Nyilvánvaló, hogy Isten királysága a földön
volt, és János felkészítette a királyság alattvalóit azáltal, hogy pré-
dikálta nekik az evangéliumot, és megkeresztelte Œket, és elŒké-
szítette az utat a Szabadító elŒtt, vagyis elŒhírnökként szolgált, és
az alattvalókat felkészítette Krisztus prédikálására; és Krisztus
Jeruzsálem-szerte ugyanazokon az alapokon prédikált, mint
János… János… ugyanazt az evangéliumot és keresztséget pré-
dikálta, mint Jézus és az apostolok Œutána…

Bármikor, amikor az ember megtudhatja Isten akaratát, és talál
egy Isten által törvényesen felhatalmazott szolgát, ott van Isten
királysága; de ahol ezek nincsenek, ott Isten királysága sincs jelen.
A földön semmilyen szertartás, rendszer vagy igazgatás nem válik
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A Szabadító elment KeresztelŒ Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen, 
mert János „viselte az ároni papságot, és törvényes szolga volt”.

az emberek gyermekeinek a hasznára, hacsak azokat nem Isten
rendelte el, vagy nem Ãáltala vannak felhatalmazva; mert semmi
nem fogja megszabadítani az embert, csak egy törvényes szolga;
mert Isten vagy az angyalok senki mást nem ismernek el”5.

„[KeresztelŒ] János rendelkezett az ároni papsággal, és Krisz-
tus törvényes szolgája és elŒhírnöke volt, és azért jött, hogy elŒ-
készítse az utat neki… János Krisztus elŒtt Áron rendje szerinti
pap volt…

Az ároni papság kulcsait rábízták, és olyan volt Œ, mint a
vadonban kiáltó szó, mondván: »Készítsétek az Úrnak útját,
és egyengessétek meg az Ã ösvényeit!« [Máté 3:3] …

„A Szabadító azt mondta Jánosnak: Általad kell megkeresztel-
kednem. Miért? Hogy betartsam a határozatomat [lásd Máté
3:15]… Jézusnak nem állt más törvényes szolga a rendelkezé-
sére, [kivéve] Jánost.
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A Biblia két fedele között nem létezik szabadulás egy törvé-
nyes szolga nélkül”6.

Az a személy, akiben megvan Éliás lelke, az Úr által
kijelölt elŒkészítŒ munkával rendelkezik

„Éliás lelkérŒl szeretnék elŒször beszélni, és ahhoz, hogy
eljuthassak ehhez a témához, elŒhozom a szentírások néhány
bizonyságát, és a saját bizonyságomat is teszem.

ElŒször is legyen elég, ha azt mondom, hogy bementem az
erdŒbe, hogy imában megkérdezzem az Urat, hogy mi az akarata
velem kapcsolatban, és egy angyalt [KeresztelŒ Jánost] láttam,
aki kezeit a fejemre helyezte, és pappá rendelt el Áron rendje
szerint, hogy viseljem ennek a papságnak a kulcsait, amely hiva-
talnak a bınbánat és a bınök bocsánatáért való keresztség pré-
dikálása, és a keresztelés a feladata. Közölték azonban velem,
hogy ez a hivatal nem terjed ki a Szentlélek kézrátétel általi ado-
mányozására; hogy az a hivatal egy nagyobb munka, és majd
késŒbb adatik meg; az elrendelésem azonban elŒkészítŒ munka,
vagy elŒtte járás, amely Éliás lelke; mert Éliás lelke azt jelenti,
hogy elŒtte jár, hogy elŒkészítse az utat a nagyobbnak, amint
KeresztelŒ János esetében történt. Átjött a vadonon, azt kiáltván:
»Készítsétek az Úr útját, és egyengessétek meg az Ã ösvényeit«
[Máté 3:3]. És közölték velük, hogy amennyiben elfogadják, Éliás
lelke az [lásd Máté 11:14]; és János nagyon odafigyelt arra, hogy
elmondja az embereknek, hogy Œ nem az a Világosság, hanem
azért küldték, hogy tanúságot tegyen arról a Világosságról [lásd
János 1:8].

Azt mondta a népnek, hogy az Œ küldetése az, hogy bınbá-
natot és vízzel való keresztséget prédikáljon; de hogy az utána
jövŒ lesz az, aki tızzel és Szentlélekkel fog keresztelni [lásd
Máté 3:11].

Ha szélhámos lett volna, elképzelhetŒ, hogy korlátait megha-
ladva munkálkodott volna, és olyan szertartásokat is elvégzett
volna, amelyek Éliás lelke szerint nem tartoznak abba a hivatalba
és azon elhívás alá.

Éliás lelke azt jelenti, hogy elŒkészíti az utat Isten nagyobb
kinyilatkoztatása számára, amely [Éliás lelke] Éliás papsága,
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vagyis az a papság, amelybe Áront elrendelték. És amikor Isten
elküld egy embert a világba, hogy felkészítse azt egy nagyobb
munkára, Éliás hatalmának kulcsait birtokolva, ezt már a világ
legkorábbi korszakaitól kezdve Éliás tanának nevezik.

János küldetése a prédikálásra és keresztelésre korlátozódott;
de amit tett, az törvényes volt; és amikor Jézus Krisztus odament
János bármelyik tanítványához, tızzel és Szentlélekkel keresz-
telte meg Œket… János nem lépte át a határait, hanem hıségesen
elvégezte azt, ami a hivatalába tartozott; és annak a nagy épület-
nek minden részét jól kell elŒkészíteni, és a megfelelŒ helyére
kijelölni; és tudni kell azt, hogy ki birtokolja a hatalom kulcsait,
és ki nem, mert különben könnyen félrevezethetnek bennünket.

Annak a személynek, aki viseli Éliás kulcsait, elŒkészítŒ mun-
kája van… Éliás lelkét kinyilatkoztatták nekem, és én tudom,
hogy az igaz; ezért bátran beszélek, mert bizony tudom, hogy a
tanom igaz”7.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra. További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Olvasd el azt a beszámolót, ahol KeresztelŒ János Joseph Smith-
nek és Oliver Cowderynek adományozza az ároni papságot
(81–83, 88. o.)! Milyen hatással volt ez az esemény Josephre és
Oliverre? Milyen hatással volt ez az esemény a te életedre?

• Olvasd el a 83. oldalon található elsŒ teljes bekezdést, és
figyeld meg, hogy KeresztelŒ János Josephet és Olivert az Œ
„szolgatársainak” nevezte! Hogyan segíthetné ez a kifejezés a
papságviselŒket? Ez a kifejezés milyen hatással lehetne az
azokkal a fiatalemberekkel való kapcsolatunkra, akik viselik az
ároni papságot?

• Tekintsd át a fejezet 83. oldalán kezdŒdŒ szakaszt! Milyen gon-
dolataid és érzéseid támadnak KeresztelŒ Jánosról és arról a
küldetésrŒl, amelyet halandó életében elvégzett?
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• Joseph próféta azt tanította, hogy KeresztelŒ János „törvényes
szolga” volt (85–88. o.). Szerinted mit jelent a „törvényes
szolga” kifejezés a papságot illetŒen? Miért nem létezik „sza-
badulás… törvényes szolga nélkül”? (88. o.)

• Miközben elolvasod a fejezet utolsó szakaszát (88–89. o.), egy-
úttal tekintsd át az „Éliás” kifejezés jelentését a Kalauz a szent-
írásokhoz címı részben (lásd Kalauz a szentírásokhoz, 55–56)!
Mi Éliás lelke? KeresztelŒ János hogyan készítette elŒ az utat a
Szabadító eljöveteléhez?

• Joseph Smith azt mondta, hogy az ároni papság adományozása
„elŒkészítŒ munka”, mert elŒkészíti az utat valami nagyobb
számára (88. o.). Mit tehetnek az ároni papságot viselŒk, hogy
felkészüljenek a melkisédeki papság elnyerésére? Mit tehetnek
a szülŒk, nagyszülŒk, tanítók és vezetŒk, hogy segítsenek nekik
felkészülni?

Kapcsolódó szentírások: Máté 3:1–17; 1 Nefi 10:7–10; Joseph
Smith – Máté 3:43–46
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Keresztelés és a
Szentlélek ajándéka

„A vízzel való keresztség az azt követŒ tızzel és 
Szentlélekkel való keresztség nélkül hasznavehetetlen; 

szükségszerıen és elválaszthatatlanul összekapcsolódnak.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith idejében a Susquehanna folyó hatalmas kígyózó
kanyarokkal folyt keresztül a keményfa- és fenyŒerdŒkön, lankás
dombokkal és gabonamezŒkkel körülvéve. Pennsylvania legna-
gyobb folyójaként, Harmony tájképének központi részét képezte.
Mivel a folyó közel volt otthonához, és csendes, félreesŒ helyet
nyújtott, a próféta néha kiment oda gondolkozni és imádkozni.

Ennek a folyónak a partjára ment a próféta és Oliver Cowdery
1829. május 15-én, hogy imádkozzanak a keresztség fontosságáról.
Imájukra való válaszként KeresztelŒ János jelent meg elŒttük, nekik
adományozta az ároni papságot, és megparancsolta nekik, hogy
kereszteljék meg egymást. Azt az áldást, amelyre törekedtek, mos-
tantól a megfelelŒ módon és Isten hatalmával és felhatalmazásával
lehetett végrehajtani. Lemenvén a folyóhoz, megkeresztelték
egymást: János utasításai szerint elŒször Joseph keresztelte meg
Olivert. Majd Joseph Oliver fejére helyezte a kezét, és elrendelte Œt
az ároni papságba, majd Oliver ugyanezt tette Josephfel. A próféta
így emlékezett vissza:

„Nagy és dicsŒ áldásokat tapasztaltunk meg Mennyei Atyánktól.
Amint megkereszteltem Oliver Cowderyt, a Szentlélek leszállt reá,
és Œ felállt, és sok dolgot prófétált, melyek hamarosan megtör-
ténnek majd. Továbbá, amint megkeresztelt engem, én is meg-
kaptam a prófétálás lelkét, amikor is felállván, ennek az egyház-
nak a felemelkedésérŒl prófétáltam, és sok, ezzel az egyházzal
és az emberek gyermekeinek ezen nemzedékével kapcsolatos
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A próféta édesapja, id. Joseph Smith, 1830. április 6-án keresztelkedett meg. A próféta,
amikor apja kijött a vízbŒl, „arcát apja kebelébe temetve örömében felzokogott”.
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dologról. Elteltünk a Szentlélekkel, és örvendeztünk szabadítá-
sunk Istenében” ( Joseph Smith története 1:73).

A keresztség áldásait hamarosan más hívŒkre is kiterjesztették.
Május vége felé a próféta öccse, Samuel eljött Harmonyba meg-
látogatni Josephet és Olivert. „Azon… munkálkodtunk, hogy
meggyŒzzük Œt Jézus Krisztus evangéliumáról, amely hamarosan
annak teljességében lesz kinyilatkoztatva” – mondta a próféta.
Samuel bizonyságot nyert a munkáról, és Oliver Cowdery meg-
keresztelte, majd ezután Samuel „visszatért apja házába, rendkí-
vül dicsŒítve és felmagasztalva Istent, eltelvén a Szentlélekkel”1.
Júniusban a próféta megkeresztelte bátyját, Hyrumot, aki már
régóta kitartó hívŒje volt a próféta üzenetének. „EttŒl az idŒtŒl
fogva sokan hívŒkké váltak – jegyezte fel Joseph –, és némelyek
megkeresztelkedtek, míg mi folytattuk a tanítást és a meggyŒ-
zést”2.

A próféta különösen azért volt hálás, hogy láthatta édesapját, id.
Joseph Smitht megkeresztelkedni. A próféta mély szeretetet érzett
édesapja iránt, aki Moróni elsŒ látogatását követŒen elsŒként hitt
üzenetében. Id. Joseph Smith 1830. április 6-án, az egyház meg-
szervezése napján keresztelkedett meg. A próféta édesanyja, Lucy
Mack Smith, így emlékezett vissza: „Amikor apja kijött a vízbŒl,
Joseph a parton állva megfogta a kezét, és örömkönnyeken
keresztül így kiáltott fel: »…Megértem, hogy a saját apám megke-
resztelkedjen Jézus Krisztus igaz egyházában«, majd arcát apja
kebelébe temetve örömében felzokogott, mint ahogy az Œsi József,
amikor megpillantotta apját Egyiptom földjére jönni”3.

Az egyház megalakulásának napján sok szent, akik elŒzŒleg
megkeresztelkedtek, megkapták a Szentlélek ajándékát a melki-
sédeki papság hatalma által. Joseph Smith próféta nyomatékosan
tanította a keresztség és a Szentlélek ajándékának kézrátétel által
való elnyerésének szükségességét. „A vízzel való keresztség az azt
követŒ tızzel és Szentlélekkel való keresztség nélkül hasznave-
hetetlen – jelentette ki. – Szükségszerıen és elválaszthatatlanul
összekapcsolódnak. Az embernek víztŒl és lélektŒl kell megszü-
letnie, hogy beléphessen Isten királyságába”4.
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Joseph Smith tanításai

A keresztség szertartása elengedhetetlen 
a felmagasztosuláshoz

„Isten sok jelet tızött ki a földön és a mennyekben; például az
erdŒ tölgyét, a fa gyümölcsét, a mezŒ növényeit – mindegyik azt
a jelet viseli magán, hogy ott magot ültettek el, mert az Úr úgy
határozott, hogy minden fa, növény vagy fı a maga fajtája szerint
hozzon magot, és ez nem történhet más törvény vagy tantétel
szerint.

Ugyanezen tantétel alapján állítom én azt, hogy a keresztség
Isten által elrendelt jel, amelyet a Krisztusban hívŒ vesz magára
ahhoz, hogy beléphessen Isten királyságába, »mert ha nem szü-
lettek víztŒl és LélektŒl, nem mehettek be az Isten országába«,
mondta a Szabadító [lásd János 3:5]. Ez olyan jel és parancsolat,
amelyet Isten jelölt ki az ember számára az Ã királyságába való
belépéshez. Azok, akik valamilyen más módon törekednek
belépni, hiába teszik, mert Isten nem fogadja be Œket, és az angya-
lok sem fogják elfogadni a munkájukat, mert nem engedelmes-
kedtek azoknak a szertartásoknak, és nem ügyeltek azokra a
jelekre, amelyeket Isten az ember megszabadítására elrendelt,
hogy felkészítse a celesztiális dicsŒségre, és jogosultságot adjon
neki ahhoz; és Isten elrendelte, hogy mindazok, akik nem enge-
delmeskednek hangjának, nem menekülnek meg a pokol kárho-
zatától. Mi a pokol kárhozata? Azoknak a társaságába menni, akik
nem engedelmeskedtek a parancsainak.

A keresztség egy jel Istennek, az angyaloknak és a mennynek,
hogy mi Isten akaratát tesszük, és nincs más út a mennyek alatt,
amely által Isten elrendelte, hogy az ember Ãhozzá térjen, hogy
megszabaduljon, és belépjen Isten királyságába, kivéve a Jézus
Krisztusba vetett hit, a bınbánat és a bınök bocsánatáért való
keresztség által, és minden más út hiábavaló; és akkor rendel-
keztek a Szentlélek ajándékának ígéretével”5.

„Ahogy átnézzük a Biblia szent oldalait, és a prófétákat és az
apostolok beszédeit kutatjuk, nem találunk még egy olyan témát,
amely közelebbi kapcsolatban állna a szabadítással, mint a
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keresztség… Értsük meg, hogy a keresztelni szó a görög baptiso
igébŒl származik, és azt jelenti: alámeríteni. […]

Helyénvalónak tınik, ha bemutatjuk magának Jézusnak az
utasításait és parancsait erre a témára vonatkozólag – ezt mondta
a tizenkettŒnek, vagyis akkor éppen tizenegynek: »Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
Œket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván
Œket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek.«
Így jegyezte fel Máté [Máté 28:19–20]. Márkban ezeket a fontos
szavakat olvashatjuk: »Elmenvén e széles világra, hirdessétek az
evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresz-
telkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik« [Márk
16:15–16]. […]

»Nikodémus, a zsidók fŒembere: …Jézushoz [jöve] éjjel, és
monda néki: Mester, tudjuk, hogy IstentŒl jöttél tanítóul; mert
senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten
van vele. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom
néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten
országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az
ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az Œ anyjának méhébe másod-
szor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom
néked: ha valaki nem születik víztŒl és LélektŒl, nem mehet be
az Isten országába« [ János 3:1–5].

Jézusnak ez a szilárd és határozott válasza a vízzel történŒ
keresztséget illetŒen eldönti a kérdést: Ha Isten ugyanaz ma, teg-
nap és mindörökre, akkor nem csoda, hogy ennyire határozott
ebben a nagyszerı kijelentésében: »A ki hiszen és megkeresztel-
kedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik!« [Márk 16:16]
Nem adatott más név a menny alatt, és nem lett más szertartás
elismerve, amely által az emberek megszabadulhatnak: Nem
csoda, hogy az apostol ezt mondta: »eltemettetvén Ã vele együtt
a keresztségben«, …fel is fogtok támadni! [Kolossébeliek 2:12]
Nem csoda tehát, hogy Pálnak fel kellett kelnie és meg kellett
keresztelkednie, hogy elmossa a bıneit [lásd Cselekedetek
9:17–18]”6.
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Minden adományozási korszakban Jézus Krisztus
nevében keresztelték meg a szenteket

„Az Œsi idŒkben élŒk, akik a különbözŒ korokban, amikor
az egyház virágzott a földön, ténylegesen az egyház atyái voltak,
…a királyságba keresztség által voltak beavatva, mert a szentírás-
ból nyilvánvalóan kitınik: Isten nem változik. Az apostol azt
mondja, hogy az evangélium Isten hatalma mindazok szabadulá-
sára, akik hisznek, és azt is közli velünk, hogy az élet és a halha-
tatlanság az evangélium által került napvilágra [lásd Rómabeliek
1:16; 2 Timótheus 1:10]. […]

Most természetesnek véve azt, hogy a szentírások azt mondják,
amit jelentenek, és azt jelentik, amit mondanak, elegendŒ okunk
van továbbmenni és bebizonyítani a Bibliából, hogy az evangé-
lium mindig ugyanaz volt: ugyanazok voltak a szertartások, hogy
teljesítsék a követelményeket, ugyanazok voltak a szertartásokat
végzŒk, és ugyanazok voltak az ígéretekbŒl származó jelek és gyü-
mölcsök is; ezért, mivel Noé az igazlelkıség hirdetŒje volt, meg
kellett keresztelkednie, és kézrátétellel el kellett rendeltetnie a
papságba, stb. Mert senki nem veszi magának ezt a tisztességet,
hanem akit Isten hív el, miként Áront is [lásd Zsidók 5:4]. […]

Belátható és elismert tény tehát az, hogy ha létezett bın az
emberek között, a bınbánatra ugyanúgy szükség volt a világ
egyik korszakában, mint a másikban, és hogy az ember nem
tehet le más alapokat, mint amely már le volt fektetve, aki pedig
Jézus Krisztus. Akkor tehát, ha Ábel igazlelkı férfi volt, a paran-
csolatok betartása által vált olyanná; ha Énók olyannyira igaz-
lelkı volt, hogy Isten színe elé járulhatott, és vele járhatott, a
parancsolatok betartása által kellett azzá válnia, és ez így volt
minden igazlelkı emberrel, legyen az Noé, az igazlelkıség hir-
detŒje; Ábrahám, a hithıek atyja; Jákób, az Istennél gyŒzedel-
meskedŒ; Mózes, a férfi, aki Krisztusról írt, és parancsra tanító-
mesterként elŒhozta a törvényt, hogy az embert Krisztushoz
vigye; vagy legyen az maga Jézus Krisztus, akinek nem volt szük-
sége bınbánatra, mivel nem követett el bınt; Jánosnak tett
ünnepélyes kijelentése szerint: engedd, hogy megkeresztelked-
jek, mert senki nem léphet be a királyságba anélkül, hogy enge-



7 .  F E J E Z E T

97

Alma Mormon vizében keresztel. Joseph Smith ezt tanította: „MielŒtt a Szabadító 
testben eljött volna, »a szentek« az eljövendŒ Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek
meg, mert soha nem volt más név, amely által az emberek megszabadulhatnának.”

delmeskedne ennek a szertartásnak; mert így illik nekünk min-
den igazlelkıséget betöltenünk [lásd Joseph Smith fordítás, Máté
3:43]. Bizonyára tehát, ha Jánosnak és Jézus Krisztusnak, a Sza-
badítónak meg kellett keresztelkednie ahhoz, hogy minden igaz-
lelkıséget betöltsenek, akkor minden olyan embernek, aki a
menny királyságára törekszik, ugyanúgy kell cselekednie; mert Ã
az ajtó, és ha az ember máshonnan hág be, tolvaj az, és rabló!
[Lásd János 10:1–2.]

A világ korábbi korszakaiban, mielŒtt a Szabadító testben eljött
volna, »a szentek« az eljövendŒ Jézus Krisztus nevében keresz-
telkedtek meg, mert soha nem volt más név, amely által az embe-
rek megszabadulhatnának; és miután eljött a testben és keresztre
feszítették, a szentek a megfeszített, feltámadt és mennybe szállt
Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg, hogy hozzá hason-
lóan eltemettessenek a keresztségben, és hozzá hasonlóan dicsŒ-
ségben támadjanak fel, mert amiképp egy volt az Úr, a hit, a
keresztség és az Isten, mindeneknek Atyja [lásd Efézusbeliek
4:5–6], úgy egy volt az üdvösség palotáihoz vezetŒ ajtó is”7.
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Azoknak a gyermekeknek, akik a felelŒsségre
vonhatóság korának elérése elŒtt halnak meg,

nem kell megkeresztelkedniük; megváltást
nyernek Jézus Krisztus engesztelése által

„A keresztség a bınök bocsánatára van. A gyermekeknek nincs
bınük. Jézus megáldotta Œket, és azt mondta: »Azt tegyétek, amit
engem láttatok cselekedni.« A gyermekek mind Krisztusban
élnek, az érettebb korúak pedig hit és bınbánat által”8.

„Az a tan, miszerint a gyermekeket meg kell keresztelni vagy le
kell spriccelni, különben a pokolban kell hánykolódniuk, nem
igaz tan, a szentírás nem támasztja alá, és nem egyezik meg Isten
jellemével. Minden gyermek megváltatik Jézus Krisztus vére által,
és abban a pillanatban, hogy a gyermekek elhagyják ezt a földet,
visszavétetnek Ábrahám keblére”9.

Joseph Smith próféta az 1836. január 21-én kapott látomás
részeként a következŒt írta, amelyet késŒbb a Tan és a szövet-
ségek 137:1. és 10. verseként jegyeztek fel: „Feltárultak elŒttünk
az egek, és láttam Isten celesztiális királyságát, valamint annak
dicsŒségét… És azt is láttam, hogy minden olyan gyermek, aki a
felelŒsségre vonhatóság éveinek elérése elŒtt hal meg, megsza-
badul a menny celesztiális királyságában”10.

A vízzel történŒ keresztség után megkapjuk 
a Szentlelket kézrátétel által

„Az evangélium megköveteli az alámerítéssel történŒ kereszt-
séget a bınök bocsánatára, amely az eredeti nyelvben a szó igazi
jelentése is egyben – vagyis azt jelenti, hogy eltemetni vagy alá-
meríteni… Továbbá hiszek a kézrátétellel történŒ Szentlélek
ajándékának elnyerésében is, [amelynek bizonyítéka] Péter pré-
dikálása pünkösd napján, Cselekedetek 2:38. Megkeresztelhet-
nek egy zsák homokot is az ember helyett, ha nem a bınök
bocsánatára teszik, és nem a Szentlélek elnyerése végett. A vízzel
történŒ keresztség csupán félkeresztség, és a másik fél nélkül
semmire nem jó – vagyis a Szentlélek általi keresztség nélkül. A
Szabadító ezt mondja: »Ha valaki nem születik víztŒl és LélektŒl,
nem mehet be az Isten országába.« [ János 3:5]”11
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Daniel Tyler így emlékszik vissza egy beszédre, amelyet a pró-
féta 1833-ban adott Pennsylvania állam Springfield városá-
ban: „Rövid itt-tartózkodása alatt édesapám otthonában, egy sze-
rény fakunyhóban prédikált. Felolvasta János 3. fejezetét… Az 5.
vers magyarázataként ezt mondta: »A vízzel és Lélekkel történŒ
keresztség« a vízben való alámerítést jelenti a bınök bocsána-
tára, és az azt követŒ Szentlélek ajándékának elnyerését. Ezt kéz-
rátétellel adja olyasvalaki, akinek IstentŒl kapott felhatalmazása
van”12.

„Az újjászületés Isten Lelke által történik szertartásokon
keresztül”13.

„A keresztség a Szentlélek elnyerését megelŒzŒ szent szertar-
tás; ez egy csatorna és kulcs, amely által a Szentlelket kiszolgál-
ják. A Szentlélek ajándéka kézrátétel által az igazlelkıség tanté-
telén kívül más tantételen keresztül nem kapható meg”14.

„Mi történne, ha a Szentlélek ajándékát az Isten által megálla-
pított jelek vagy módok helyett más eszközökkel próbálnánk
elnyerni – megkapnánk? Természetesen nem; minden más
eszköz megbukna. Az Úr azt mondja, hogy tégy így és így, és
megáldalak.

Léteznek bizonyos kulcsszavak és -jelek, amelyek a papsághoz
tartoznak, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy megkapjuk az
áldást. A Péter [által tanított] jel a bınbánat és a bınök bocsá-
natáért történŒ keresztség volt, a Szentlélek ajándékának ígére-
tével; más módon nem lehet elnyerni a Szentlélek ajándékát
[lásd Cselekedetek 2:38].

Különbség van a Szentlélek és a Szentlélek ajándéka között.
Kornéliusz elnyerte a Szentlelket, még mielŒtt megkeresztelke-
dett volna, amely Isten meggyŒzŒ ereje volt számára az evangé-
lium igazságáról, de nem nyerhette el a Szentlélek ajándékát,
míg meg nem keresztelkedett. Ha nem vette volna magára ezt a
jelet vagy szertartást, a Szentlélek, amely meggyŒzte Œt Isten igaz-
ságáról, elhagyta volna. [Lásd Cselekedetek 10:1–48.] Mindad-
dig, amíg nem engedelmeskedett ezeknek a szertartásoknak,
és el nem nyerte a Szentlélek ajándékát kézrátétel által Isten
rendje szerint, nem gyógyíthatta volna meg a betegeket vagy
nem parancsolhatta volna ki a gonosz lelket az emberbŒl, hogy
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A Szentlelket „kézrátétellel adja olyasvalaki, 
akinek IstentŒl kapott felhatalmazása van”.

az engedelmeskedjék neki; mert a lelkek azt mondhatnák neki,
mint ahogy azt Skéva fiainak mondták: »Pálról tudunk, és Jézust
is ismerjük, de te kicsoda vagy?« [Lásd Cselekedetek 19:13–15]”15

1839 decemberében, miközben Washington, D.C.-ben jártak,
hogy kártérítést kérjenek mindazokért a sérelmekért, amelye-
ket a missouri szentek elszenvedtek, Joseph Smith és Elias Hig-
bee a következŒt írta Hyrum Smithnek: „Az [Egyesült Államok]
elnök[ével] folytatott beszélgetésünk során kikérdezett minket
arról, hogy a mi vallásunk miben különbözött napjaink más val-
lásaitól. Joseph testvér azt mondta, hogy a keresztség módjában
és a kézrátétellel történŒ Szentlélek ajándékának elnyerésében
különbözünk. Minden más szempontot úgy tekintünk, hogy
azok a Szentlélek ajándékához kapcsolódnak”16.
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A Szentlélek ajándéka békét, örömet, 
isteni irányítást és egyéb ajándékokat hoz az életünkbe

„Hisszük azt, hogy a Szentlélek ajándékát ugyanúgy lehet
élvezni ma, mint az apostolok napjaiban; hisszük azt, hogy
[a Szentlélek ajándéka] szükséges a papság létrehozásában és
megszervezésében, hogy senki nem hívható el a szolgálat bár-
mely hivatalának betöltésére enélkül; továbbá hiszünk a próféci-
ában, a nyelvekben, a látomásokban és kinyilatkoztatásokban,
ajándékokban és gyógyításokban, és abban, hogy ezeket a dol-
gokat nem lehet a Szentlélek ajándéka nélkül élvezni. Hisszük,
hogy a régi idŒk szent emberei a Szentlélek sugalmazásával
beszéltek, és hogy ezekben a napokban szent emberek ugyana-
zon tantétel által szólnak; hisszük, hogy Œ vigasztaló és tanúság
tevŒ, hogy múltbéli dolgokat emlékezetünkbe juttat, elvezet
minden igazsághoz, és megmutatja nekünk az eljövendŒ dolgo-
kat; hisszük azt, hogy »senki sem mondhatja Úrnak Jézust,
hanem csak a Szent Lélek által« [lásd 1 Korinthusbeliek 12:3].
Hiszünk benne [a Szentlélek ajándékában] annak minden teljes-
ségében, hatalmában, nagyságában és dicsŒségében”17.

1847 februárjában, közel három évvel azután, hogy Joseph
Smith próféta mártírhalált szenvedett, megjelent Brigham Young
elnöknek, és ezt az üzenetet adta át neki: „Mondd meg a népnek,
hogy legyenek alázatosak és hithıek, és tartsák meg az Úr Lelkét,
mert az a helyes úton fogja Œket vezetni. Legyetek óvatosak, és ne
forduljatok el a kis, csendes hangtól; az megtanítja majd [nektek,
hogy] mit tegyetek, és hová menjetek; meghozza majd a királyság
gyümölcseit. Mondd meg a testvéreknek, hogy tartsák nyitva a szí-
vüket a meggyŒzŒdésre, hogy amikor a Szentlélek meglátogatja
Œket, szívük fel legyen készülve, hogy befogadják azt. Meg tudják
különböztetni az Úr Lelkét minden más lélektŒl. Békét és örömet
fog suttogni a lelküknek, és elveszi a szívükbŒl a rosszindulatot,
a gyılöletet, az irigységet és minden gonoszt; és minden vágyuk
az lesz, hogy jót tegyenek, igazlelkıséget teremtsenek, és felépít-
sék Isten királyságát. Mondd meg a testvéreknek, hogy ha követik
az Úr Lelkét, a helyes úton járnak”18.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 91–93. oldalakat, ahol Joseph Smith próféta kife-
jezte azokat az érzéseit, amelyek akkor töltötték el, amikor Œ
és Oliver Cowdery megkeresztelkedtek, illetve amikor édes-
apja megkeresztelkedett! Milyen emlékeid vannak a kereszte-
lŒdrŒl, vagy családtagjaid és barátaid keresztelŒjérŒl? Ajánlatos
lenne ezeket az emlékeket feljegyezni a naplódban vagy élet-
történetedben.

• A 94–97. oldalakon található kijelentések olyan üzenetekbŒl
származnak, amelyeket Joseph Smith már megkeresztelkedett
embereknek adott. Szerinted miért fontos az egyház megke-
resztelkedett tagjait emlékeztetni ezekre az igazságokra?
Milyen új betekintést nyertél, miközben ezeket a tanításokat
tanulmányoztad?

• Mit mondanál egy olyan barátodnak, aki nem hisz a keresztség
szükségességében? Mit mondanál egy olyan barátodnak, aki
hisz a csecsemŒk megkeresztelésének szükségességében?
(Példákért lapozz a 98. oldalra.)

• Olvasd el a 98. oldalon található második teljes bekezdést! A
keresztség miért „nem jó semmire” a Szentlélek ajándéka nél-
kül? Joseph Smith azt mondta: „Különbség van a Szentlélek és
a Szentlélek ajándéka között” (99. o.). Tapasztalataid szerint
milyen áldásokat kapunk az életünkben, amikor rendelkezünk
a Szentlélek ajándékával?

• Tekintsd át a 100. oldal utolsó bekezdését! A keresztelés
módja miért jelentŒs különbség a visszaállított egyház és más
egyházak között? Miért jelentŒs különbség a Szentlélek aján-
déka? Hogyan van „minden más szempont… benne… a Szent-
lélek ajándékában”?

• Tanulmányozd a fejezet utolsó bekezdését (101. o.)! Gondol-
kozz el azon, hogyan élhetsz érdemesen arra, hogy elnyerd és
felismerd a Szentlélek késztetéseit!
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Péter, Jakab és János Œsi apostolok Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek 
adományozták a melkisédeki papságot. „Bármikor, amikor elküldik az evangéliu-

mot, a [papsági] kulcsokat a mennybŒl kell elhozni” – jelentette ki a próféta.



Az örökkévaló papság

„A melkisédeki papság… az a csatorna, amelyen 
keresztül minden tudás, tan, a szabadulás terve 

és minden fontos ügy kinyilatkoztatik a mennybŒl.”

Joseph Smith életébŒl

Miután megkapták az ároni papságot és a keresztség szertar-
tását, Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek olyan áldásokban
volt részük, amelyekrŒl korábban nem tudtak. A próféta így
jegyezte fel: „Miután megvilágosodott az elménk, kezdtek feltá-
rulni értelmünk elŒtt a szentírások, és oly módon nyilatkozott
meg elŒttünk a rejtelmesebb részek valódi jelentése és szándéka,
ami azt megelŒzŒen soha nem állt rendelkezésünkre, még csak
nem is gondoltunk rá” ( Joseph Smith története 1:74). Ezzel az
észrevétellel folytatták a Mormon könyve fordításának munkáját.
A próféta azonban még nem kapott meg egy fontos áldást – azt,
amelyre szüksége volt ahhoz, hogy megszervezhesse az egyházat,
megalakíthassa a papsági hivatalokat és kvórumokat, és adomá-
nyozhassa a Szentlélek ajándékát. Meg kellett kapnia a melkisé-
deki papságot.

KeresztelŒ János ígérete alapján ezt az áldást Joseph és Oliver
nem sokkal az ároni papság elnyerése után kapta meg. Péter,
Jakab és János Œsi apostolok jelentek meg nekik a Susquehanna
folyóhoz közeli félreesŒ helyen, és rájuk ruházták a melkisédeki
papságot. Joseph késŒbb kijelentette, hogy hallotta „Péter, Jakab
és János hangját a vadonban, a Susquehanna megyében lévŒ
Harmony és a Boome megyében lévŒ Colesville között, a Susqu-
ehanna folyónál, kijelentve magukról, hogy rendelkeznek a
királyság, valamint az idŒk teljessége adományozási korszakának
kulcsaival!” (T&Sz 128:20).
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A rákövetkezŒ években Joseph Smitht sok más, Œsi idŒkben élt
papságviselŒ látogatta meg. Ezek a hírnökök IstentŒl jöttek azért,
hogy visszaállítsák azokat a papsági kulcsokat, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy az evangélium teljes áldásai elérhetŒvé vál-
hassanak Isten gyermekei számára. Továbbá azért jöttek, hogy
tanítsák azt a prófétát, aki az idŒk teljességének adományozási
korszakának az élére fog állni.

John Taylor elnök, az egyház harmadik elnöke ezt mondta:
„Mózes, Illés, Éliás és sok más szentírásban említett vezetŒ
személyiség, akik a különbözŒ adományozási korszakokban mun-
kálkodtak, eljöttek, és Josephnek adományozták azokat a külön-
féle kulcsokat, hatalmakat, jogokat, kiváltságokat és [engedé-
lyeket], amelyeket a maguk idejében élvezhettek… Mindaz a
tudás, intelligencia, papság, hatalom és kinyilatkoztatás, amelye-
ket ezeknek a különbözŒ korszakokban élŒ férfiaknak adomá-
nyoztak, újra visszaállíttatott a földre azoknak a szolgálata és köz-
vetítése által, akik azokban a különféle adományozási
korszakokban, amelyekben éltek, viselték Isten szent papságát”1.

Taylor elnök továbbá kijelentette: „Ha megkérdeznétek Josep-
het, hogy Ádám hogyan nézett ki, rögtön megmondaná; leírná a
magasságát, a megjelenését, és mindent elmondana róla. Azt is
megkérdezhettétek volna tŒle, hogy Péter, Jakab és János milyen
férfiak voltak, és meg tudta volna mondani. Miért? Mert látta
Œket”2.

1842 szeptemberében a próféta levelet írt az egyháznak,
amelyben kifejezte az örömét, miközben arról a tudásról és pap-
sági kulcsokról elmélkedett, amelyek visszaállíttattak a földre:
„Továbbá, mit hallunk? Örvendetes híreket Kumóra felŒl!
Moróni, egy angyal a mennybŒl, kijelenti a próféták beteljesedé-
sét – a könyv felfedését. […] És Mihály, az arkangyal hangját;
Gábriel és Rafael, valamint különbözŒ angyalok hangját, Mihály-
tól, vagyis Ádámtól egészen mostanáig, amint mind kijelentik
adományozási korszakukat, jogaikat, kulcsaikat, megtisztelteté-
seiket, méltóságukat és dicsŒségüket, valamint papságuk hatal-
mát; sort sorra, elŒírást elŒírásra adva; itt egy kicsit és ott egy
kicsit; vigaszt adva nekünk annak felmutatásával, ami el fog
jönni, megerŒsítve a reményünket!” (T&Sz 128:20–21)
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Joseph Smith tanításai

A papság örökkévaló, és a próféták minden 
adományozási korszakban viselték azt

„Létezik a felhatalmazásnak és hatalomnak egy láncolata
Ádámtól egészen napjainkig”3.

„A papság elŒször Ádámnak adatott; elnyerte az ElsŒ Elnöksé-
get, és annak kulcsait nemzedékrŒl nemzedékre viselte. A terem-
téskor kapta meg, mielŒtt a világot megalkották, ahogy az
1 Mózes 1:26, 27 és 28-ban fel van jegyezve. Uralmat kapott min-
den élŒ teremtmény felett. Ã Mihály, az arkangyal, akirŒl a szent-
írásokban beszélnek. Majd Noéig, aki Gábriel; felhatalmazásban
Œ következik Ádám után a papságban; Isten hívta el erre a hiva-
talra, és napjaiban Œ volt minden élŒ atyja, és neki adatott az ura-
lom. Ezek az emberek elŒször a földön viselték a kulcsokat, majd
a mennyben.

A papság örökkévaló tantétel, az örökkévalóság óta Istennel
létezett, és az örökkévalóságig létezni fog, napok kezdete vagy
évek vége nélkül [lásd Joseph Smith fordítás, Zsidók 7:3]. Bár-
mikor, amikor elküldik az evangéliumot, a kulcsokat a mennybŒl
kell elhozni. Amikor a mennybŒl megnyilatkoztatnak, az Ádám
felhatalmazása által történik.

Dániel a hetedik fejezetben beszél az Öregkorúról; ezalatt a
legidŒsebb embert, Ádám atyánkat, Mihályt érti; össze fogja hívni
a gyermekeit, és tanácskozást fog tartani velük, hogy felkészítse
Œket az Ember Fiának eljövetelére [lásd Dániel 7:9–14]. Ã
(Ádám) az emberek családjának az atyja, és minden ember lelke
felett elnököl, és mindazoknak, akik kulcsokat viseltek, ebben a
nagy tanácsban eléje kell majd járulniuk… Az Ember Fia mege-
lŒzi Œt, és ott dicsŒség és uralom adatik neki. Ádám átadja sáfár-
ságát Krisztusnak, azt, ami a világegyetem kulcsainak viselŒje-
ként adatott át neki, de megtartja rangját az emberek családjának
vezetŒjeként.

[...] Az ember teremtésekor az Atya maga elé hívatott minden
lelket, és megszervezte Œket. Ã (Ádám) a vezetŒ, és megmondták
neki, hogy sokasodjon. A kulcsokat elŒször neki adták, rajta
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keresztül pedig másoknak. Be kell számolnia majd a sáfárkodá-
sáról, a többiek pedig neki fognak beszámolni.

A papság örökkévaló. A Szabadító, Mózes és Éliás [Illés] adták
át a kulcsokat Péternek, Jakabnak és Jánosnak a hegyen, amikor
elŒtte átváltoztak. A papság örökkévaló – napok kezdete és évek
vége nélkül; nincs apja, se anyja, stb. Ha a szertartásokban nincs
változás, a papságban sincs változás. Ahol kiszolgálják az evangé-
lium szertartásait, ott van a papság.

Hogyan kaptuk meg a papságot az utolsó napokban? Szabá-
lyos sorban jött le. Péter, Jakab és János megkapták, majd pedig
átadták másoknak. Krisztus a Nagy FŒpap; aztán Ádám. Pál arról
beszél, hogy az egyház angyalok megszámlálhatatlan seregéhez
járult – Istenhez, mindenek Bírájához –, a tökéletessé lett igaz
emberek lelkéhez; Jézushoz, az új szövetség Közbenjárójához
[lásd Zsidókhoz 12:22–24]”4.

Azok a próféták, akik az Œsi idŒkben papsági 
kulcsokat viseltek, összefogtak, hogy elvégezzék 

az utolsó adományozási korszak munkáját

„Láttam Ádámot Ádám-ondi-Ámán völgyében. Összehívta
gyermekeit, és pátriárkai áldást adott nekik. Az Úr megjelent
közöttük, és Œ (Ádám) mindannyiukat megáldotta, és elŒre meg-
mondta, hogy mi fog velük történni, egészen a legutolsó nemze-
dékig.

Ádám azért áldotta meg az utódait, mert Isten színe elé akarta
Œket vinni. Egy várost kerestek stb., [»melynek építŒje és alkotója
az Isten« – Zsidók 11:10]. 11:10]. Mózes arra törekedett, hogy
Izráel gyermekeit a papság hatalma által Isten színe elé vigye, de
nem sikerült neki. A világ elsŒ korszakaiban ugyanezt próbálták
elérni; Éliások jelentek meg, akik pontosan ezeket a dicsŒségeket
próbálták meg visszaállítani, de nem érték el Œket; ehelyett arról
a napról jövendöltek, amikor ez a dicsŒség kinyilatkoztatik majd.
Pál beszélt az idŒk teljességének adományozási korszakáról, ami-
kor Isten minden dolgot egybegyıjt stb. [lásd Efézusbeliek 1:10];
és azoknak a férfiaknak, akiknek ezek a kulcsok adattak, ott kell
lenniük; és Œk nélkülünk nem válhatnak tökéletessé.
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„Láttam Ádámot Ádám-ondi-Ámán völgyében. Összehívta gyermekeit, 
és pátriárkai áldást adott nekik. Az Úr megjelent közöttük.”

Ezek az emberek a mennyben vannak, de gyermekeik itt
vannak a földön. Gyengéd érzésekkel tápláltatnak irántunk. Isten
ezért küld le embereket. »Az embernek Fia elküldi az Œ angyalait,
és az Œ országából összegyıjtik a botránkozásokat mind, és azo-
kat is, a kik gonoszságot cselekesznek« [Máté 13:41]. Mindezek a
felhatalmazott személyek le fognak jönni, és kéz a kézben fogják
véghezvinni ezt a munkát.

A menny királysága olyan, mint egy mustármag. A mustármag
kicsi, de hatalmas fává nŒ, és a madarak fészket raknak az ágain.
[Lásd Márk 4:30–32.] A madarak az angyalok. Tehát az angyalok
lejönnek, összefognak, hogy egybegyıjtsék gyermekeiket, és
összegyıjtik Œket. Nélkülük nem lehetünk tökéletesek, és Œk
sem nélkülünk; amikor ezek a dolgok megtörténnek, az Ember
Fia leereszkedik, az Öregkorú leül; mi pedig az angyalok meg-
számlálhatatlan seregéhez járulhatunk, beszélgethetünk velük,
és tanításokat kaphatunk tŒlük”5.
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A papsági szertartások a kezdetek óta meg voltak állapítva,
és Isten által kijelölt módon kell Œket betartani

„Ádám… volt az elsŒ ember, akit Dániel könyvében az »Öreg-
korúnak« neveznek [Dániel 7:9], vagyis más szóval, mindenek
közül a legelsŒ és legidŒsebb, a nagy és nemes elŒd, akirŒl más-
hol azt olvashatjuk, hogy Œ Mihály, mert Œ volt az elsŒ, és min-
denek atyja, nem csupán nemzetségben, hanem Œ volt az elsŒ,
akinek rendelkezésére álltak a lelki áldások, akivel ismertették a
szertartások tervét utódai szabadulására mindvégig, és akinek
legelŒször nyilatkoztatták ki Krisztust, és aki által Krisztust kinyi-
latkoztatták a mennybŒl, és a továbbiakban is kinyilatkoztatják
majd. Ádám viseli az idŒk teljessége adományozási korszakának
kulcsait; vagyis minden idŒk adományozási korszakai rajta
keresztül voltak és lesznek kinyilatkoztatva, a kezdetektŒl Krisz-
tusig, és Krisztustól minden kinyilatkoztatandó adományozási
korszaknak a végéig. […]

[Isten] a szertartásokat úgy állapította meg, hogy azok öröktŒl
fogva mindörökké ugyanazok legyenek, és Ádámot bízta meg,
hogy felügyelje Œket, hogy azokat a mennybŒl az embernek
kinyilatkoztassa, vagy angyalokat küldjön, hogy kinyilatkoztassák
Œket. »Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgá-
latra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?« [Zsidók 1:14]

Ezek az angyalok Mihály vagy Ádám irányítása alá tartoznak,
aki az Úr irányítása alapján cselekszik. A fenti idézetbŒl azt tanul-
juk, hogy Pál tökéletesen értette Isten céljait az emberrel való
kapcsolatával, és azt a dicsŒséges és tökéletes rendet, amelyet Ã
maga alapított meg, amely által kibocsátotta hatalmát, kinyilat-
koztatásait és dicsŒségét.

Isten nem fogja elismerni azt, akit nem Ã hívott el, nem Ã ren-
delt el, és nem Ã választott. Kezdetben Isten Ádámot a saját
hangján szólította. »Szólítá ugyanis az Úr Isten [Ádámot], és
monda néki: Hol vagy? És monda: Szavadat hallám a kertben, és
megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém«
[1 Mózes 3:9–10]. Ádám parancsolatokat és tanításokat kapott
IstentŒl: kezdettŒl fogva ez volt a rend.
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Az, hogy kezdetben kinyilatkoztatásokat, parancsolatokat és
szertartásokat kapott, vitán felül áll; másképp hogyan kezdtek el
Istennek elfogadható módon áldozatokat felajánlani? És ha áldo-
zatokat ajánlottak fel, akkor felhatalmazásukat elrendelés által
kellett megkapniuk. 1 Mózesben [4:4] azt olvassuk, hogy Ábel a
nyáj zsengéjébŒl és annak kövérségébŒl vitt, és az Úr elfogadta
Ábelt és a felajánlását…

Ez tehát a papság természete; minden férfi a saját adományo-
zási korszaka felett elnököl, felettük pedig egy másik férfi elnö-
köl – méghozzá Ádám; Ádám pedig, bár az elnökségét és felha-
talmazását az Úrtól kapta, addig nem részesülhet a teljességben,
míg Krisztus a királyságot át nem adja az Atyának, amire az utolsó
adományozási korszak végén fog sor kerülni.

A papság hatalma, dicsŒsége és áldásai nem maradhatnának
azokkal, akik elrendeltettek, hacsak igazlelkıek nem maradnak;
mert Káin is fel volt hatalmazva az áldozati felajánlásra, de mivel
nem igazlelkıen tette, ezért megátkozták. Ez azt jelenti, hogy a
szertartásokat Isten kijelölt módján kell elvégezni; különben a
papságuk áldás helyett átoknak bizonyul a számukra”6.

A melkisédeki papság az a csatorna, amelyen 
keresztül Isten kinyilatkoztatja magát és céljait

„A szentírásokban két papságról van szó, azaz a melkisédeki
és az ároni vagy lévita papságról. Jóllehet két papság van, a mel-
kisédeki papság felöleli az ároni vagy lévita papságot is, ez a nagy
irányító, amely a világnak minden korszakában egészen a föld
legutolsó nemzetségéig a papságra vonatkozó legmagasabb fel-
hatalmazást és Isten királyságának kulcsait viseli, és ez az a csa-
torna, amelyen keresztül minden tudás, tan, a szabadulás terve
és minden fontos ügy kinyilatkoztatik a mennybŒl.

Megalapítása megelŒzte »a föld alapjának letételét, a hajnal-
csillagok együttes örvendezését, vagy azt, amikor Isten fiai viga-
dozának« [lásd Jób 38:4–7], és ez a legmagasabb és legszentebb
papság, és Isten Fiának rendje szerint való, és minden más pap-
ság csupán ahhoz tartozó rész, elágazás, hatalom és áldás,
és általa birtokoltatnak, felügyeltetnek és irányíttatnak. Ez az a
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csatorna, amelyen keresztül a Mindenható elkezdte kinyilvání-
tani az Ã dicsŒségét a föld teremtésének kezdetén, és amelyen
keresztül továbbra is kinyilatkoztatja magát az emberek gyerme-
keinek mind a mai napig, és amelyen keresztül az idŒk végeze-
téig ismertetni fogja céljait”7.

„A melkisédeki papság hatalma a »végtelen életek« hatalmának
birtoklása; mert az örökkévaló szövetséget nem lehet meg-
szegni… Mi volt Melkisédek hatalma? Nem Áron papsága volt,
amely a külsŒséges szertartásokat és az áldozati felajánlásokat
szolgálja ki. Azok, akik a melkisédeki papság teljességét viselik, a
Magasságos Isten királyai és papjai, és hatalom és áldások kul-
csait viselik. SŒt, az a papság a papi uralom tökéletes törvénye,
és úgy áll fenn, hogy Isten adja a törvényeket az embereknek,
és Ádám fiainak és leányainak végtelen életeket ad…

»Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjai-
nak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az
Isten Fiához, pap marad örökké« [Zsidók 7:3]. A melkisédeki
papság az örök IstentŒl kapott jogot birtokolja, nem pedig egy
apától vagy anyától való származás alapján; és az a papság ugyan-
úgy örökkévaló, mint Isten, napjainak kezdete vagy élete vége
nélkül. […]

A lévita [ároni] papság, amely a külsŒséges szertartásokat
kiszolgáló papokból áll, eskü nélküli; de a melkisédeki papság
esküvel és szövetséggel lép életbe”8.

„A melkisédeki fŒpapság nem más, mint Isten Fiának papsága;
…vannak bizonyos szertartások, amelyek a papsághoz tartoznak,
amelyekbŒl bizonyos következmények származnak… A papság
egyik nagyszerı kiváltsága az, hogy kinyilatkoztatásokat kapjon
Isten elhatározásáról és akaratáról. A melkisédeki papságnak
ugyanolyan kiváltsága továbbá az, hogy dorgáljon, rendre utasít-
son és figyelmeztessen, mint az, hogy kinyilatkoztatást kapjon”9.

„Minden papság melkisédeki; de különbözŒ részei és foko-
zatai vannak… Mindegyik próféta rendelkezett a melkisédeki
papsággal”10.

„Mindenkinek azt tanácsolom, hogy menjen tovább a tökéle-
tesség felé, és egyre mélyebben kutassa az isteni mivolt rejtel-
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meit. Az ember semmit nem tehet önmagáért, hacsak Isten nem
irányítja a helyes úton; és a papság ezt a célt szolgálja”11.

Az embert Istennek kell felhatalmaznia és elrendelnie a pap-
ságba ahhoz, hogy szolgálhasson a szabadulás szertartásaiban

Hittételek 1:5: „Hisszük, hogy az embert Istennek kell elhív-
nia, prófécia, valamint felhatalmazással rendelkezŒk kézrátétele
által, hogy prédikálhassa az Evangéliumot és szolgálhasson
annak szertartásaiban”12.

„Hisszük azt, hogy senki nem szolgálhat szabadulással az evan-
géliumon keresztül az emberek lelkeinek Jézus Krisztus nevé-
ben, hacsak Isten fel nem hatalmazta kinyilatkoztatás által, vagy
el nem rendelte egy olyan személy révén, akit Isten küldött kinyi-
latkoztatás által, ahogy azt Pál a Rómabeliek 10:14-ben írja:
»Mimódon hisznek pedig abban, a ki felŒl nem hallottak? Mimó-
don hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak
pedig, ha el nem küldetnek?« És azt kérdezem: Hogyan küldet-
hetnek el kinyilatkoztatás nélkül, vagy Isten megnyilatkozásának
bármely más észrevehetŒ megjelenése nélkül? Továbbá pedig,
Zsidók 5:4: »És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a
kit Isten hív el, miként Áront is.« – Én tehát megkérdezem: Áront
hogyan hívták el, ha nem kinyilatkoztatás által?”13

„Az angyal közölte a jó öreg Kornéliusszal, hogy Péterért kell
küldenie, hogy megtanulja, hogyan szabadulhat meg [lásd Cse-
lekedetek 10:21–22]: Péter keresztelhetett, az angyalok pedig
mindaddig nem, amíg törvényes szolgák viselték a királyság kul-
csait vagy a papság felhatalmazását a testben. Van még egy bizo-
nyíték ezzel a dologgal kapcsolatban, méghozzá az, hogy maga
Jézus sem közölte Pállal, amikor megjelent neki a damaszkuszi
úton, hogy miként szabadulhat meg. ElŒször apostolokat,
másodszor pedig prófétákat hívott el az egyházban a szolgálat
munkájára, a szentek tökéletesítésére stb. [lásd Efézusbeliek
4:11–12]; és mivel a menny nagy szabálya az, hogy a földön sem-
mit nem szabad elvégezni anélkül, hogy a titok ki ne lenne nyi-
latkoztatva szolgáinak, a prófétáknak, Ámós 3:7-tel megegye-
zŒen, ezért Pál nem tanulhatott meg annyit az ember általános
szabadulásában való feladatáról az Úrtól, mint amennyit Krisztus



8 .  F E J E Z E T

114

„Hisszük, hogy az embert Istennek kell elhívnia, prófécia, valamint 
felhatalmazással rendelkezŒk kézrátétele által, hogy prédikálhassa 

az evangéliumot, és szolgálhasson annak szertartásaiban.”

egyik követétŒl, akit az Úr ugyanazzal a mennyei elhívással
hívott el, és ugyanazzal a magasságból eredŒ hatalommal ruhá-
zott fel – úgyhogy amit feloldottak a földön, azt a mennyben is fel-
oldották; és amit megkötöttek a földön, azt a mennyben is meg-
kötötték [lásd Máté 16:19]”14.

Nagy kiváltság felmagasztalni a papság bármely hivatalát

„[A] papságot… az emberi test formájával lehetne szemlél-
tetni, amelynek különbözŒ végtagjai vannak, amelyeknek külön-
bözŒ feladatokat kell ellátniuk; mindegyikre szükség van a maga
helyén, és a test nem teljes végtagjai nélkül… Ha egy pap meg-
érti a feladatát, az elhívását és a szolgálatot, és a Szentlélek által
prédikál, öröme ugyanakkora, mintha az elnökség egyik tagja
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lenne; és a szolgálataira a testnek szüksége van, mint ahogy szük-
sége van a tanítók és a diakónusok szolgálatára is”15.

Eliza R. Snow így számol be: „[Joseph Smith] tanított a külön-
bözŒ hivatalokkal kapcsolatban, és minden egyéni cselekedet
szükségességérŒl a számukra kijelölt területen, és a számos hiva-
tal betöltésérŒl, amelybe kinevezték Œket. Beszélt arról, hogy sok
férfi hajlamos az egyház alacsonyabb hivatalait lebecsülni,
és irigy szemekkel tekintenek mások pozíciójára, akiket arra
hívtak el, hogy felettük elnököljenek; hogy az az emberi szív
balgasága és ostobasága, ha egy ember más pozíció betöltésére
törekszik, mint amit Isten kijelölt neki; hogy az emberek inkább
magasztalják fel a saját elhívásaikat… Mindenkinek kizárólag
arra kellene törekednie, hogy a saját hivatalát és elhívását felma-
gasztalja”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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át azt a beszámolót, amely arról szól, hogy Péter,
Jakab és János Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek ado-
mányozza a melkisédeki papságot (105. o.)! Milyen áldások-
ban volt neked és családodnak része a melkisédeki papság
visszaállítása által?

• Ebben a fejezetben Joseph Smith végig az egymás után követ-
kezŒ próféták papsági felhatalmazásainak láncolatáról tesz
bizonyságot. Szerinted miért volt fontos számára, hogy napjai-
ban errŒl a tanról tanítson? Miért kell megértenünk ma ezt a
tant? A Joseph Smith által leírt felhatalmazás láncolata hogyan
kapcsolódik egy ember felhatalmazásának papsági vonalához?

• Miközben ezt a fejezetet olvasod, figyeld meg, Joseph Smith
próféta hogyan használja az örökkévaló, az örök és az örök-
kévalóság szavakat! Ezek a kifejezések mit mondanak neked a
papság természetérŒl és fontosságáról?

• Joseph Smith azt tanította, hogy Isten „a szertartásokat úgy
állapította meg, hogy azok öröktŒl fogva mindörökké ugyana-
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zok legyenek”, és hogy „Isten által kijelölt módon kell Œket
betartani” (110–111. o.). Ezek a tanítások miként segítettek
neked jobban megérteni az evangélium szertartásait?

• Tekintsd át Joseph Smith próféta tanításait a melkisédeki pap-
ságról (111–113. o.)! Gondolkozz el azon, hogy a melkisédeki
papság miért szükséges az evangélium minden területén!
Milyen gondolataid vagy érzéseid támadtak, miközben így
elgondolkoztál a melkisédeki papságról?

• Tekintsd át a fejezet két utolsó bekezdését (114–115. o.)! Sze-
rinted hogyan játszik minden egyháztag fontos szerepet az Úr
munkájában? Mi lehet annak az eredménye, ha „irigy szemek-
kel” tekintünk azokra, akiket az egyházban vezetŒknek hívtak
el? Gondolkozz el azon, mit tehetsz, hogy felmagasztald a saját
elhívásodat?

Kapcsolódó szentírások: Alma 13:1–12; T&Sz 27:5–14;
84:33–44, 109–110; 107:6–20; 120:34–36
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A Mormon könyve eredeti kéziratából származó egyik oldal darabja. 
Ezek a szavak Lehi, az élet fájáról szóló beszámolójának egy 

részét képezik, amint az 1 Nefi 8:11–23-ban található.



A Lélek ajándékai

„Amennyiben Œszinte szívvel engedelmeskedtek az
evangéliumnak, az Úr nevében megígérem nektek, hogy a

Szabadítónk által ígért ajándékok fognak kísérni benneteket.”

Joseph Smith életébŒl

A Mormon könyve címoldala elmagyarázza, hogy ez a figye-
lemre méltó szentíráskötet hogyan válik elérhetŒvé a világ szá-
mára. Az Œsi idŒkben az aranylemezek „megírat[tak], lepecsétel-
tet[tek] és az Úr számára elrejtet[tek], hogy el ne pusztítsák
[Œket]”. Az utolsó napokban kellett „Isten ajándéka és hatalma
által… elŒkerül[niük]”, és „Isten ajándéka által” lefordíttatniuk.
E jövendölések beteljesedéseképpen Isten Joseph Smitht válasz-
totta, hogy lefordítsa a szent feljegyzéseket. Világos, hogy Joseph
azt a képességét, amellyel az Œsi betıket lefordította, nem isko-
lázottsága által nyerte el: csupán elemi szintı tudással rendelke-
zett az olvasásról, az írásról és a számtanról. E feljegyzés lefordí-
tásához szükséges képességet, amelyet évszázadokkal korábban
írtak egy olyan nyelven, amelyrŒl nem volt ismerete, ajándékként
kapta magától IstentŒl.

Emma Smith, aki a kezdetekben írnokként szolgált férje mun-
kájában, bizonyságát tette errŒl az isteni ajándékról: „Senki sem
diktálhatta volna a kézirat leírását, hacsak nem volt inspirálva;
mert amikor írnokaként szolgáltam, [ Joseph] órákon keresztül
diktált nekem, és amikor evés vagy más szünet után visszatértünk
hozzá, rögtön onnan kezdte, ahol abbahagytuk, anélkül, hogy
látta volna a kéziratot, vagy egy részt felolvastam volna belŒle”1.

Az Úr megadta a prófétának mindazt a létfontosságú fizikai
segítséget, amely lehetŒvé tette számára, hogy elŒrehaladjon a
fordítás munkájával. Id. Joseph Knight, a próféta barátja, több
alkalommal adott Josephnek pénzt és élelmet. Egy különösen
reménytelen idŒszakban Knight testvér elment a próféta házához,
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és „egy hordó makrélát és az íráshoz néhány vonalas papírt”
hozott Josephnek és Olivernek, továbbá „kilenc vagy tíz véka
gabonát, és öt vagy hat véka krumplit”. Knight testvér így emléke-
zett vissza: „Joseph és Oliver… hazatértek, és ott találtak engem
az élelemmel, és nagyon örültek neki, mert már mindenbŒl
kifogytak”2.

1829 áprilisában és májusában a próféta fordítói munkáját a
Pennsylvania állambeli Harmonyban lévŒ otthonában egyre
gyakrabban megszakították az üldöztetések. Oliver Cowdery írt
egy barátjának, David Whitmernek, amelyben értesítette Œt a
szent munkáról, és megkérte, engedje meg, hogy a munkát a
Whitmer házban folytathassák New York állam Fayette városá-
ban. 1829 májusának végén vagy júniusának elején a próféta és
Oliver elutaztak David Whitmerrel annak egylovas kocsiján David
édesapjának, id. Peter Whitmernek a farmjára. Június havában a
Whitmer ház egyik emeleti szobájában befejezŒdött a fordítás
Isten ajándéka és hatalma által.

Oliver Cowdery így írta le azt a csodálatos élményt, hogy a
próféta írnokaként szolgálhatott: „Feledhetetlen napok voltak
ezek – ott ülni és hallani a hangot, amit a menny sugalmazása
diktál, e kebel legteljesebb háláját ébresztette fel! Nap nap után
folytattam megszakítás nélkül mindazon dolgok leírását, ami-
ket a száján kiejtett, míg az Urim és Tummim… segítségével
lefordította a Mormon könyvének nevezett történetet, vagyis
feljegyzést”3.

Ez alatt az idŒ alatt Joseph Smith megtanulta, hogy az isteni
ajándék csak akkor volt vele, amikor érdemes volt a Lélek irányí-
tására. David Whitmer errŒl így számol be: „Egyik reggel, amikor
[Joseph Smith] a fordítás folytatásához készülŒdött, valami nem
volt rendben a ház körül, és emiatt megharagudott. Valami miatt,
amit Emma, a felesége tett. Oliver és én felmentünk, Joseph
pedig hamarosan utánunk jött, hogy folytassa a fordítást, de sem-
mihez nem tudott hozzáfogni. Egyetlenegy szótagot nem bírt
lefordítani. Lement, kiment a gyümölcsösbe, és az Úrhoz folya-
modott; úgy egy óráig volt távol – majd visszajött a házba, bocsá-
natot kért Emmától, ezután feljött az emeletre, ahol mi voltunk,
és a fordítás rendben folytatódott. Semmit nem tehetett, hacsak
nem volt alázatos és hithı”4.
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Alázatosan és hithıen használva azt az ajándékot, amelyet
Isten adott neki, a fiatal próféta 1829 kora áprilisa és júniusának
vége között végrehajtotta a Mormon könyve közel egész köteté-
nek, látszólag lehetetlennek tınŒ fordítási munkáját.

Joseph Smith tanításai

Mindannyian rendelkezünk a Lélek ajándékaival; minden
egyes személy ajándékaira szükség van az egyházban

Hittételek 1:7: „Hiszünk a nyelvek, a prófécia, a kinyilatkoz-
tatás, a látomások, a gyógyítás, a nyelvek fordításának ajándéká-
ban és így tovább”5.

„Mi… hiszünk a jövendölésben, a nyelvekben, a látomások-
ban és kinyilatkoztatásokban, az ajándékokban és a gyógyítá-
sokban; és hogy mindezek a dolgok a Szentlélek ajándéka nél-
kül nem élvezhetŒek”6.

Amasa Potter így emlékezett vissza: „Emlékszem, amikor a
próféta felállt, hogy a Nauvoo templomtól nyugatra fekvŒ liget-
ben egy nagyszámú közönségnek prédikáljon. Kijelentette, hogy
a lelki ajándékokról fog prédikálni… Joseph kijelentette, hogy
minden utolsó napi szent rendelkezik egy ajándékkal, és ha igaz-
lelkıen élik az életüket, és kérik, akkor a Szentlélek kinyilatkoz-
tatja azt nekik”7.

„Pál ezt mondja: »Egynek adatik a nyelvek ajándéka, másiknak
a prófétálás ajándéka, megint másiknak a gyógyítás ajándéka«,
továbbá: »Vagy mindnyájan próféták-é? Vagy mindnyájan szólnak-
é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?« Ez nyilvánvalóan
megmutatja, hogy nem mindannyian rendelkeztek e különféle
ajándékokkal; hanem hogy az egyik az egyik ajándékot kapta,
a másik pedig egy másikat – nem mindannyian prófétáltak, nem
mindannyian beszéltek nyelveken, nem mindannyian tettek cso-
dákat; de mindannyiuk megkapta a Szentlélek ajéndékát; néha
beszéltek nyelveken és prófétáltak az apostolok idejében, és volt,
amikor nem…

Az egyház egy szilárd test, amely különbözŒ részekbŒl áll,
és nagyon hasonlít az emberi szervezetre, és Pál, miután a külön-
féle ajándékról beszélt, ezt mondja: »Ti pedig a Krisztus teste
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vagytok, és tagjai rész szerint; és pedig némelyeket rendelt az
Isten az [egyházban] elŒször apostolokul, másodszor prófétákul,
harmadszor tanítókul; azután csodatévŒ erŒket, aztán gyógyítás-
nak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy
mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévŒ erŒk-é? Vagy
mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráz-
nak-é?« Nyilvánvaló, hogy nem, mégis mindannyian egy testnek
a részei. A természetes testnek nem minden része szem, fül, fej
vagy kéz – a szem mégsem mondhatja a fülnek, hogy nincs rád
szükségem, és a fej sem mondhatja a lábnak, hogy nincs rád
szükségem; mindannyian egy tökéletes gépezet alkotórészei – a
testé, és ha egy testrész szenved, az összes testrész szenved vele
együtt, és ha az egyik testrész örül, akkor a többi is együtt örül
vele. [Lásd 1 Korinthusbeliekhez 12:9–10, 18–21, 26–30.]

„Ezek tehát mind ajándékok; IstentŒl származnak; IstentŒl
valók; mind a Szentlélek ajándéka”8.

A Lélek ajándékait engedelmesség és hit által kapjuk meg

„Mivel hiányzik a hit, ezért a gyümölcsei is hiányoznak. Mióta
világ a világ, senki nem rendelkezett úgy hittel, hogy ne járt volna
vele valami. Az Œsi idŒkben élŒk megoltották a tıznek erejét,
megmenekedtek a kard élitŒl, a nŒk visszanyerték halottaikat
stb. A világok hit által lettek. [Lásd Zsidókhoz 11:3, 34–35.]
Annak az embernek, aki nem rendelkezik egyik ajándékkal sem,
nincs hite; becsapja önmagát, ha azt hiszi, hogy van. Hiányzott a
hit nemcsak a pogányok között, hanem az állítólagos keresz-
ténységben is, úgyhogy hiányoztak a nyelvek, a gyógyítások,
a prófétálások, a próféták és az apostolok, és minden ajándék
és áldás”9.

„Ezen a télen [1832–33] az idŒnket a szentírások fordításával,
a Próféták Iskolájában és konferenciákon töltöttük. A felfrissü-
lésnek sok dicsŒséges idŒszakát éltem át. Az ajándékok, melyek
az evangéliumban hívŒket és annak engedelmeskedŒket követik,
az Œsi idŒkhöz hasonlóan közöttünk is annak jeleként kezdtek
kiáradni, hogy az Úr örökre ugyanúgy bánik az igazság alázatos
szerelmeseivel és követŒivel”10.



9 .  F E J E Z E T

123

Edward Stevenson jelen volt, amikor Joseph Smith 1834-ben
Michigan állam Pontiac városában prédikált. Így emlékszik
vissza a próféta szavaira: „Amennyiben Œszinte szívvel enge-
delmeskedtek az evangéliumnak, az Úr nevében megígérem
nektek, hogy a Szabadítónk által ígért ajándékok fognak kísérni
benneteket, és ezáltal bebizonyosodhat számotokra, hogy Isten
igaz szolgája vagyok”11.

A Lélek ajándékait általában csendesen és magunkban
kapjuk meg, minden külsŒ megnyilvánulás nélkül

„Az embereknek sokféle és egymásnak ellentmondó vélemé-
nyük van a Szentlélek ajándékáról. Vannak, akiknek szokásuk
minden természetfölötti megnyilvánulást Isten Lelkének tulajdo-
nítani, míg vannak mások, akik azt gondolják, hogy egyáltalán
semmilyen megnyilvánulással nincs kapcsolatban; és hogy
mindez nem több, mint csupán az elme impulzusa, vagy egy
belsŒ érzés, vagy titkos bizonyság vagy bizonyíték, amellyel
emberek rendelkeznek, és nem létezik semmilyen külsŒ meg-
nyilvánulás.

Nem csoda hát, hogy az emberek nagymértékben tudatlanok a
szabadulás tantételeivel kapcsolatban, és legfŒképp a Szentlélek
ajándékának természetével, hivatalával, hatásával, ajándékaival
és áldásaival kapcsolatban; ha arra gondolunk, hogy az emberi
család az elmúlt évszázadokban sırı sötétségbe és tudatlanságba
volt burkolva, kinyilatkoztatás nélkül, vagy minden olyan jogos
ismérv nélkül, [amely által] megismerhették volna Isten dolgait,
amelyek kizárólag Isten Lelkén keresztül ismerhetŒk meg. Innen-
tŒl fogva nem egy ritka eset az, hogy amikor ennek az egyháznak
az elderei a világ lakosainak prédikálnak, miszerint, ha engedel-
meskednek az evangéliumnak, akkor megkapják a Szentlélek
ajándékát, hogy az emberek valami csodálatos megnyilvánulásra
várnak, a hatalomnak valamilyen nagyszerı megjelenítésére,
vagy valamilyen rendkívüli csodatételre…

Az emberi család nagyon is hajlamos túlzásokba esni, fŒleg val-
lási dolgokban, ennélfogva az emberek általában vagy valamilyen
csodálatos megnyilvánulást akarnak, vagy egyáltalán nem fognak
hinni a Szentlélek ajándékában. Ha egy elder ráhelyezi kezét egy
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emberre, sokan azt gondolják, hogy annak az embernek azonnal
fel kell kelnie, és nyelveken kell szólnia, és prófétálnia kell; ez a
gondolat onnan származik, hogy Pál bizonyos emberekre
helyezte a kezeit, akiket korábban (állításuk szerint) már János
keresztségére kereszteltek meg, és amikor ezt tette, »szólnak vala
nyelveken, és prófétálnak vala«. [Lásd Cselekedetek 19:1–6.] …

Hisszük, hogy a Szentlelket kézrátétellel adományozhatják
olyan személyek, akiknek felhatalmazásuk van rá, és hogy a nyel-
vek ajándéka, továbbá a prófétálás ajándéka a Lélek ajándékai, és
Œáltala lehet azokat elnyerni; de azt állítani, hogy az emberek
kézrátétel után mindig prófétáltak és nyelveken beszéltek, hamis
állítás lenne, az apostolok gyakorlatának ellentmondana, és
eltérne a szentírástól. […]

A Léleknek nem mindegyik ajándéka érzékelhetŒ természetes
szemmel vagy emberi értelemmel; sŒt, nagyon kevés van, amelyik
igen… Az emberek nagy része csak néhányat ismerhet. Péter és
János apostolok voltak, a zsidó bíróság mégis megkorbácsoltatta
Œket mint csalókat. Pál apostol és próféta volt, mégis megkövez-
ték és börtönbe vetették. Az emberek semmit nem tudtak róla,
pedig rendelkezett a Szentlélek ajándékával. A Szabadítónkat »fel-
kent[ék]… örömnek olajával [az Ã] társai felett« [Zsidók 1:9],
mégis ahelyett, hogy ismerték volna, azt mondták rá, hogy Belze-
bubtól van, és csalóként keresztre feszítették. Ki tudott rámutatni
egy pásztorra, egy tanítóra vagy egy evangélistára a kinézete alap-
ján, vagy Œk nem rendelkeztek a Szentlélek ajándékával?

De hogy visszatérjünk az egyház tagjaihoz, és megvizsgáljuk
azokat az ajándékokat, amelyekrŒl Pál beszélt, azt találjuk, hogy
a világ úgy általánosságban semmit nem tud róluk, és hogy csak
egy-kettŒ létezik, amelyet azonnal fel lehetne ismerni, ha azok a
kézrátétel után azonnal kiáradnának. [1 Korinthusbeliek
12:4–11-ben] Pál ezt mondja: »A[z]… ajándékokban pedig
különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különb-
ség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben
is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben. Min-
denkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által;
másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
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egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás aján-
dékai azon egy Lélek által; némelyiknek csodatévŒ erŒknek mun-
kái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek
megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek
magyarázása; de mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi,
osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.«

„Több ajándékról történik itt említés, mégis mindezek közül
melyiket lehet felismerni a kézrátételnél? A bölcsesség beszéde
és a tudás beszéde ugyanúgy ajándékok, mint mindegyik másik,
mégis, ha egy ember mind a kettŒvel rendelkezik, vagy megkapja
Œket a kézrátétel által, ki fog arra rájönni? Egy másik a hit aján-
dékát kaphatja, és ugyanúgy nem lenne róla tudomásuk. Vagy
tegyük fel, hogy egy ember rendelkezik a gyógyítás ajándékával
vagy a csodatevés hatalmával, ezeket sem lehetne akkor felis-
merni; idŒbe telne, és olyan helyzetre lenne szükség, ahol ezeket
az ajándékokat mıködésbe lehetne hozni. Tegyük fel, hogy egy
ember rendelkezik a lelkek megítélésével, ki lenne olyan bölcs,
hogy ezt felismerné? Vagy ha rendelkezne a nyelvek tolmácsolá-
sával, hacsak valaki nem beszél valamilyen ismeretlen nyelven,
akkor természetesen csöndben kellene maradnia; csupán két
olyan ajándék van, amely felismerhetŒvé válhat: a nyelvek aján-
déka és a prófétálás ajándéka. Ezek azok, amelyekrŒl a legtöbbet
beszélnek, és mégis, ha az illetŒ ismeretlen nyelven szólalna
meg, Pál bizonysága szerint idegen lenne mindazok elŒtt, akik
jelen vannak [lásd 1 Korinthusbeliek 14:11]. Azt mondanák,
hogy ez érthetetlen beszéd; és ha prófétálna, badarságnak kiálta-
nák ki. A nyelvek ajándéja talán mind közül a legkisebb ajándék,
mégis leginkább erre törekednek.

Így tehát a szentírás bizonysága és a Léleknek az Œsi idŒkben
való megnyilvánulásai szerint a jelenlévŒ tömeg nagyon keveset
tudhatott meg róla, kivéve néhány rendkívüli alkalomkor, mint
például pünkösd napján. A legnagyobb, a legjobb és a leghasz-
nosabb ajándékokról a megfigyelŒ semmit sem venne észre…

A Szentlélek ajándékának megnyilvánulásai, az angyalok szol-
gálata vagy Isten hatalmának, magasztosságának vagy dicsŒségé-
nek megmutatkozása ritkán nyilvánul meg a nagyközönség elŒtt,
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és az is általában Isten népe számára történik, mint például az
izráelitáknak; de legtöbbször, amikor angyalok jöttek, vagy Isten
kinyilatkoztatta magát, egyéneknek tette, bizalmasan, a kamrá-
jukban; a vadonban vagy mezŒkön, és rendszerint hangzavar és
felfordulás nélkül. Az angyal az éj leple alatt szabadította ki Pétert
a börtönbŒl; úgy jelent meg Pálnak, hogy társai elŒtt észrevétlen
maradt; Máriának és Erzsébetnek mások tudta nélkül jelent meg;
KeresztelŒ Jánoshoz úgy beszélt, hogy a körülötte lévŒk semmit
nem tudtak róla.

Amikor Elizeus meglátta Izráel szekereit és azok lovasait,
mások elŒtt mindez nem tárult fel. Amikor az Úr megjelent Ábra-
hámnak, a sátra ajtajánál tette; amikor az angyalok elmentek Lót-
hoz, rajta kívül senki nem ismerte Œket, amely Ábrahám és fele-
sége esetében is fennállt; amikor az Úr megjelent Mózesnek, az
égŒ bokorban, a tabernákulumban vagy a hegy tetején tette; ami-
kor Illést felvitte a tüzes szekér, a világ ezt nem látta; és amikor a
szikla barlangjában volt, hangos mennydörgés támadt, de az Úr
nem volt a mennydörgésben; földrengés támadt, de az Úr nem
volt a földrengésben; majd egy halk és szelíd hang hallatszott,
amely az Úr hangja volt, mondván: »Mit csinálsz itt Illés?« [Lásd
1 Királyok 19:11–13.]

Az Urat nem lehet mindig felismerni hangjának mennydörgése,
dicsŒségének megjelenítése vagy hatalmának megnyilvánulása
által, és akik a leginkább szeretnék ezeket látni, a legkevésbé van-
nak felkészülve rájuk, és ha az Úr kinyilvánítaná hatalmát, mint
ahogy Izráel gyermekeinek tette, ezek az emberek lennének az
elsŒk, akik azt mondanák: »Isten ne beszéljen velünk, hogy meg
ne haljunk.« [Lásd 2 Mózes 20:19.]”12

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra. További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Az Úr megadta Joseph Smith prófétának az aranylemezek for-
dításához való képesség ajándékát (119–121. o.). Az Úr mikor
adott neked ajándékokat segítségképpen ahhoz, hogy részt
vegyél a munkájában?
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„Isten hatalmának, magasztosságának vagy dicsŒségének megmutatkozása 
ritkán nyilvánul meg a nagyközönség elŒtt… Amikor az Úr 

megjelent Ábrahámnak, a sátra ajtajánál tette [lásd 1 Mózes 18:1].”

• Mit tanulhatunk David Whitmer 120–121. oldalon található
történetébŒl? Életednek milyen élményei tanították meg
neked azt, hogy érdemesnek kell lenned ahhoz, hogy használ-
hasd a lelki ajándékaidat?

• Tekintsd át a 121. oldalon kezdŒdŒ részt! Az egyháznak miként
válik javára az, hogy tagjai a Lélek különbözŒ ajándékaival ren-
delkeznek? Miként vált javadra mások lelki ajándéka? Mikor
láttál különbözŒ ajándékokkal rendelkezŒ embereket együtt
dolgozni azon, hogy egymásnak segítsenek?

• Tanulmányozd a 122. oldalon található részt! Gondolkozz el
olyan lelki ajándékokon, amelyek erŒsítenének téged szemé-
lyesen, vagy segítenének az Úr és mások szolgálatában!
Döntsd el, mit fogsz tenni annak érdekében, hogy „[buzgón]
keres[d] a legjobb ajándékokat” (T&Sz 46:8)!
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• Tekintsd át a 123. oldal tetején kezdŒdŒ részt. Gondolkozz el
rajta, vagy beszéljétek meg azt a tanácsot, amelyet itt találsz
arról, hogy a lelki ajándékok hogyan nyilvánulnak meg! Miért
fontos emlékezni arra, hogy a lelki ajándékok „ritkán nyilvá-
nulnak meg a nagyközönség elŒtt”? (125. o.). Szerinted miért
van az, hogy sok lelki ajándék csendesen és titokban jön?
Miért fontos emlékezni arra, hogy sok ajándék „idŒbe tel[ik],
és olyan helyzetre [van] szükség, ahol [Œket] mıködésbe lehet
hozni”? (125. o.).

• A fejezet elolvasása után mit gondolsz, milyen céljai vannak a
lelki ajándékoknak?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliekhez 12:1–31; 3 Nefi
29:6; Moróni 10:6–23; T&Sz 46:8–33

Jegyzetek

1. Emma Smith, III. Joseph Smith inter-
júja alapján, 1879. febr., Saints’
Herald (Az Újjászervezett Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza, jelenlegi nevén Krisztus
Közössége által megjelentetett folyói-
rat), 1879. okt. 1., 290.

2. Joseph Knight, Reminiscences, 6,
Church Archives, Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza,
Salt Lake City, Utah.

3. Oliver Cowdery, a Joseph Smith tör-
ténete 1:71-ben idézve, lábjegyzet;
Oliver Cowdery William W. Phelps-
nek írt levelébŒl, 1834. szept. 7.,
Norton, Ohio, megjelent a Messenger
and Advocate címı folyóiratban,
1834. okt., 14.

4. David Whitmer, William H. Kelley és
George A. Blakeslee interjúja alapján,
1881. szept. 15., Saints’ Herald,
1882. márc. 1., 68.

5. Hittételek 1:7
6. History of the Church, 5:27; „Gift of

the Holy Ghost”, a Times and Seasons
címı folyóiratban megjelent vezér-
cikk, 1842. június 15, 823, Joseph
Smith a folyóirat szerkesztŒje volt.

7. Amasa Potter, „A Reminiscence of the
Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 1894. febr. 15., 132.

8. History of the Church, 5:28–29;
„Gift of the Holy Ghost”, a Times
and Seasons címı folyóiratban meg-
jelent vezércikk, 1842. június 15.,
823–24; Joseph Smith volt a folyói-
rat szerkesztŒje.

9. History of the Church, 5:218; Joseph
Smith 1843. jan. 2-án adott tanításai-
ból, Springfield, Illinois; Willard
Richard beszámolója alapján.

10. History of the Church, 1:322; a szög-
letes zárójelben található dátumok
eredetiek; „History of the Church”
(kéziratból), A-1 könyv, 270, Egyházi
Levéltár.

11. Edward Stevenson idézete alapján,
Reminiscences of Joseph, the
Prophet, and the Coming Forth
of the Book of Mormon (1893), 4.

12. History of the Church, 5:26–31; a
második bekezdésben található szög-
letes zárójelben lévŒ szavak erede-
tiek; írásjelek és nyelvtan korszerı-
sítve; bekezdés-elválasztások
megváltoztatva; „Gift of the Holy
Ghost”, a Times and Seasons címı
folyóiratban megjelent vezércikk,
1842. június 15., 823–25; Joseph
Smith volt a folyóirat szerkesztŒje.



Ima és személyes
kinyilatkoztatás

„Isten gyermekeinek megvan az a kiváltságuk, 
hogy Isten elé járuljanak, és kinyilatkoztatást kapjanak.”

Joseph Smith életébŒl

1829 júniusára az evangélium folyamatos visszaállításának sok
fontos eseménye már megtörtént. Az elsŒ látomás idején a
mennyek megnyíltak, és Isten újra beszélt az emberekhez a föl-
dön. Joseph Smith próféta megkapta a Mormon könyve lemeze-
ket, és azok szent üzenetét fordította. A szent papság visszaállít-
tatott, és a keresztelés szertartása elérhetŒvé vált Isten gyermekei
számára. Mindezek az események imára való válaszként történ-
tek, miközben a próféta útmutatást kért az Úrtól.

Ahogy a fordítás munkája a végéhez közeledett, a próféta újra
irányítást kért az Úrtól. Mivel Moróni arra utasította Josephet,
hogy senkinek ne mutassa meg a lemezeket, hacsak parancsot
nem kap rá, Joseph nagyon egyedül érezte magát, és felelŒssége
súlyos teherként nehezedett rá, miközben a lemezeket fordí-
totta. A feljegyzésben azonban felfedezte azt, hogy az Úr három
különleges tanút fog biztosítani, akik tanúsítani fogják a világ-
nak, hogy a Mormon könyve igaz (lásd 2 Nefi 11:3; Ether 5:2–4).

„Majdnem rögtön azután, hogy ezt felfedeztük – emlékezett
vissza Joseph Smith –, Oliver Cowderynek, David Whitmernek
és… Martin Harrisnek (aki azért jött, hogy érdeklŒdjék a munka
haladásáról) az a gondolata támadt, hogy megkérnek, kérdezzem
meg az Urat, hogy lehetne-e abban a kiváltságban részük, hogy
Œk lehessenek ez a három különleges tanú”1. A próféta útmuta-
tásért imádkozott, és kinyilatkoztatást kapott, amely kijelentette,
hogy a három férfinek engedélyezik, hogy láthassák a lemezeket
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1829 júniusában Oliver Cowderynek, David Whitmernek és Joseph Smithnek 
abban a kiváltságban volt része, hogy megláthatták Morónit és az aranylemezeket.

Röviddel késŒbb, még aznap, Martin Harris is látta az angyalt és a lemezeket.



Lábán kardjával, az Urimmal és Tummimmal, valamint a Liahó-
nával egyetemben (lásd T&Sz 17).

Néhány nappal késŒbb a próféta és a három férfi kimentek a
Whitmer ház közelében fekvŒ erdŒbe New York állam Fayette
városában, és imádkozni kezdtek azért, hogy megkapják ezt a
kiváltságot. Martin félrevonult, mert érdemtelennek érezte
magát. A próféta így jegyezte fel, hogy mi történt ezután: „Nem
sokáig imádkoztunk, amikor felettünk a levegŒben egy fényt pil-
lantottunk meg, amelynek rendkívüli ragyogása volt; és íme, egy
angyal [Moróni] állt elŒttünk. Kezében tartotta a lemezeket,
amelyekért imádkoztunk, hogy Œk is megláthassák. Egyenként
végiglapozta a lemezeket, úgyhogy láthattuk, és az írásjelek pon-
tosan kivehetŒk voltak”2. A férfiak Isten hangját is hallották, aki a
fordítás igazságáról tett nekik bizonyságot, és megparancsolta
nekik, hogy tanúskodjanak mindarról, amit láttak és hallottak.
Joseph ezután elment megkeresni Martint, aki egy kicsit arrébb
az erdŒben imádkozott. Együtt imádkoztak, és ugyanabban a
látomásban volt részük, és hallották ugyanazt a hangot.

Joseph Smith édesanyja, aki ekkortájt látogatóban volt a pró-
fétánál Fayette-ben, így emlékezett vissza fia örömére és meg-
nyugvására ezután a megnyilatkozás után: „Ahogy Joseph bejött
[a Whitmer házba], levetette magát mellém: »Apám! Anyám! –
mondta. – El sem tudják képzelni, milyen boldog vagyok. Az Úr
megmutatta a lemezeket rajtam kívül három másik embernek is,
és akik egy angyalt is láttak, és bizonyságot kell tenniük arról,
hogy amit mondtam, az igaz, mert most már Œk is tudják, hogy
nem csapom be az embereket. És úgy érzem, hogy egy olyan
szörnyı teher vétetett le a vállamról, amely már kezdett elvisel-
hetetlenné válni a számomra. De most már Œnekik kell ennek
egy részét hordozni, és a lelkem örvendez, mert nem vagyok
többé teljesen egyedül a világon.«”3

Joseph Smith egész életén keresztül Istenhez fordult imában
segítségért és a szükséges irányításért. Egy egyháztag visszaemlé-
kezett arra, ahogy az Ohio állambeli Kirtlandben imádkozni hal-
lotta egy nagy megpróbáltatása idején: „AzelŒtt soha nem hallot-
tam embert a TeremtŒjét úgy megszólítani, mintha az jelen
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lenne, és úgy hallgatná, mint ahogy egy jóságos édesapa hallgatja
szófogadó gyermekének szomorúságát… Nem volt benne sem-
milyen kérkedés, vagy a lelkesedés okozta hangos szó, hanem
egyszerı társalgási hangnemben beszélt, mint ahogy egy ember
a jelenlévŒ barátjával beszélget. Nekem úgy tınt, hogy ha a fátyol
elvétetett volna, láthattam volna az Urat, ahogy a legalázatosabb
szolgája elŒtt áll, akit valaha láttam”4.

Joseph Smith tanításai

Isten meg fogja hallgatni imáinkat, és beszélni fog hoz-
zánk napjainkban, ahogyan az Œsi szentekhez is beszélt

„Felismerve azt, hogy az Úr soha nem adott a világnak korábbi
kinyilatkoztatások által semmi olyan jelzést, hogy örökre meg-
szınt volna a teremtményeihez beszélni, ha azok megfelelŒ
módon fordulnak hozzá, miért lenne hihetetlen, ha a szabadulá-
suk érdekében újra szeretne hozzájuk beszélni ezekben az
utolsó napokban?

Talán meglepŒdik ezen a kijelentésen, hogy teremtményei
megszabadítására teszi ezt az utolsó napokban, mivel már ren-
delkezésünkre áll igéjének egy hatalmas kötete, amelyet koráb-
ban adott. De lássa be, hogy a Noénak adott ige nem volt ele-
gendŒ Ábrahámnak, vagy nem a Noénak adott ige által kérték
Ábrahámtól, hogy hagyja ott a szülŒföldjét, és egy idegen földön
találjon örökséget, hanem Œ maga kapta ezeket az ígéreteket az
Úr kezébŒl, és abban a tökéletességben járt, hogy Isten barátjá-
nak neveztetett. Izsáktól, az ígért magtól, nem kérték, hogy az
apjának, Ábrahámnak tett ígéretekre alapozza a reménységét,
hanem kiváltsága volt az Úr közvetlen hangja által elnyert bizony-
ság, hogy a mennyek elfogadták.

Ha egy ember élhet a másik részére adott kinyilatkoztatás által,
akkor illendŒ megkérdeznem, hogy miért volt szükséges az,
hogy az Úr Izsákkal is beszéljen, ahogy az 1 Mózes 26. fejezeté-
ben fel van jegyezve? Mert az Úr ebben a részben megismétli,
vagyis újra megígéri, hogy be fogja tartani azt az esküt, amelyrŒl
már egyszer megesküdött Ábrahámnak. Tehát miért ismételte el
Izsáknak? Miért nem volt az elsŒ ígéret ugyanolyan bizonyos
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Izsáknak, mint Ábrahámnak? Nem Ábrahám fia volt Izsák? Nem
tudott hát magától értetŒdŒ bizalommal lenni apja, Isten egy
embere igazlelkısége iránt? Felhozhatja érvként, hogy sokkal
különlegesebb ember volt, mint az emberek ezekben az utolsó
napokban; ezért az Úr kegyes volt hozzá, és különleges és eltérŒ
áldásokban részesítette, mivel különbözött a mai kor emberétŒl.
Beismerem, hogy különleges ember volt, és nemcsak különle-
ges, hanem nagyszerı áldásokat is kapott. Mégis csupán annyi
különlegességet találok benne, vagyis csak annyi különbség van
közte és a mai kor embere között, hogy sokkal szentebb és töké-
letesebb volt Isten elŒtt, és tisztább szívvel fordult hozzá, és
nagyobb hite volt, mint a mai kor emberének.

Ugyanezt el lehetne mondani Jákób történetérŒl is. Miért volt
az, hogy az Úr beszélt vele ugyanazzal az ígérettel kapcsolatban,
amelyet egykoron Ábrahámnak tett, és megújított Izsákkal? Miért
nem tudott Jákób megelégedni azzal az igével, amelyet atyái
kaptak?

Amikor közeledett a nap, amikor Izráel gyermekei Egyiptom-
ból kiszabadulnak, miért volt szükség arra, hogy az Úr beszélni
kezdjen hozzájuk? Az Ábrahámnak adott ige vagy ígéret szerint a
magja négyszáz éven keresztül fogságban lesz, és szenvedésnek
lesznek kitéve, majd hatalmas vagyonnal fognak távozni. Miért
nem támaszkodtak erre az ígéretre, és miután négyszáz évig fog-
ságban éltek Egyiptomban, miért nem jöttek el anélkül, hogy
további kinyilatkoztatásra vártak volna, és miért nem követték
teljes egészében az Ábrahámnak adott ígéretet, miszerint el kell
onnan jönniük? …

…Hihetek abban, hogy Énók Istennel járt. Hihetek abban,
hogy Ábrahám Isten társaságát élvezte, és angyalokkal beszélge-
tett. Hihetek abban, hogy Izsák az Úr közvetlen hangja által
elnyerte az Ábrahámnak adott szövetség megújítását. Hihetek
abban, hogy Jákób szent angyalokkal beszélgetett, és hallotta
TeremtŒje szavát, és addig birkózott az angyallal, míg le nem
gyŒzte azt, és áldást nem kapott. Hihetek abban, hogy Illés tüzes
lovak tızszekerén felvitetett a mennybe. Hihetek abban, hogy a
szentek látták az Urat, és a feltámadását követŒen szemtŒl szem-
ben beszélgettek vele. Hihetek abban, hogy a zsidó gyülekezet
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eljutott Sion hegyéhez és az élŒ Isten városához, a mennyei Jeru-
zsálemhez és az angyalok megszámlálhatatlan seregéhez. Hihe-
tek abban, hogy betekintést nyertek az örökkévalóságba, és lát-
ták mindenek Bíráját, és Jézust, az új szövetség Közbenjáróját.

De szerezhetek-e mindezek által a magam számára biztosíté-
kot, és elrepít-e az az örök nap régióiba foltnélküli, tiszta és
fehér öltözetben? Vagy nem kell-e nekem megszereznem a saját
hitem és az Úr parancsolatainak szorgalmas megtartása által a
saját szabadulásom biztosítékát? És nincs-e az Œsi szentekével
egyenlŒ kiváltságom erre? És az Úr nem fogja-e meghallgatni az
imáimat, és ugyanolyan gyorsan meghallani a kiáltásaimat, mint
ahogy meghallgatta az övéiket, ha ugyanolyan módon járulok
elébe, mint Œk?”5

BármirŒl imádkozhatunk, amibe belefogunk

Sarah Granger Kimball így számolt be: „A Próféták Iskolájá-
ban…, amikor Joseph Smith a testvéreket tanította, megmondta
nekik, hogy imádkozzanak mindenrŒl, amibe belefognak”6.

„Törekedjetek arra, hogy kamráitokban megismerjétek Istent,
és hívjátok Ãt a mezŒiteken. Kövessétek a Mormon könyve taní-
tásait, és imádkozzatok a családotok felett és a családotokért, a
marháitokért, a nyájaitokért, a csordáitokért, a kukoricátokért és
mindenetekért, amitek van [lásd Alma 34:18–27]; kérjétek Isten
áldását minden munkátokra, és mindenre, amivel foglalkoztok”7.

„Ne lankadjatok a családotokban elvégzendŒ munkátokban,
hanem kérjétek Isten áldásait magatokra, és a családotokra, a
nyájaitokra és a csordáitokra, és mindenre, ami rátok vonatkozik
– hogy békében és gazdagsában legyen részetek –, és miközben
ezt teszitek, »imádkozzatok Sion békességéért, mert boldogok
lesznek az Œt szeretŒk.« [Lásd Zsoltárok 122:6.]” 8

Az az ima, amelyet a próféta 1842 augusztusában jegyzett
fel, rámutat arra, hogy IstentŒl várt bölcsességet: „Ó, Te, aki
látod és ismered minden ember szívét…, nézz le most a Te szol-
gádra, Josephre; és engedd, hogy a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak
a nevébe vetett hit nagyobb mértékben adományoztassék Œnéki,
mint amennyire azt a Te szolgád valaha is élvezte, méghozzá Illés
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„Ne lankadjatok a családotokban elvégzendŒ munkátokban, 
hanem kérjétek Isten áldásait magatokra, és a családotokra.”

hite; és engedd, hogy az örök élet lámpása kigyúljon szívében,
hogy az soha ne vétessék el tŒle; és engedd, hogy az örök élet
igéi kiáradjanak a Te szolgádnak lelkére, hogy ismerhesse a Te
akaratodat, a Te törvényeidet, a Te parancsolataidat és a Te ítéle-
teidet, hogy megcselekedje Œket. Mint Hermon hegyén a harmat,
áradjon ki a Te isteni kegyelmed, dicsŒséged és tiszteleted a Te
irgalmad, hatalmad és jóságod bŒségében a Te szolgád fejére”9.

Amikor hittel és egyszerıen imádkozunk, olyan áldásokat
kapunk, amelyeket Isten jónak lát ránk ruházni

„Esedezzetek a kegyelem trónjánál, hogy az Úr Lelke mindig
rajtatok nyugodhasson. Emlékezzetek arra, hogy kérés nélkül
semmit nem kaphatunk; ezért kérjetek hittel, és olyan áldásokat
fogtok kapni, amelyeket Isten jónak lát rátok ruházni. Ne imád-
kozzatok irigy szívvel, hogy vágyaitok felemészthessék azt,
hanem buzgón imádkozzatok a legjobb ajándékokért [lásd T&Sz
46:8–9]”10.
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„Az erény az egyik legkiválóbb tantétel, amely képessé tesz
minket arra, hogy bizalommal közeledjünk Atyánkhoz, aki a
mennyben van, hogy bölcsességet kérjünk tŒle. Ezért, ha szíve-
tekben becsben tartjátok ezt a tantételt, tökéletes bizalommal
kérhettek ÃelŒtte, és kiárasztja azt a ti fejetekre [lásd T&Sz
121:45–46]”11.

„Hadd jelenjenek meg a szentek imái a mennyben, hogy a
seregek Urának fülébe jussanak, mert igen hasznos az igaznak
buzgóságos könyörgése [lásd Jakab 5:16]”12.

Henry W. Bigler így emlékezett vissza: „Egyszer hallottam
Joseph Smitht, amint ezt mondja a Mennyei Atyánkhoz való
imádkozásról: »Legyetek Œszinték és egyszerıek, és kérjétek azt,
amire szükségetek van, mintha odamennétek egy szomszédhoz,
és azt mondanátok neki: Kölcsön szeretném kérni a lovadat,
hogy el tudjak menni [a] malomba.«”13

Személyes kinyilatkoztatást
kaphatunk a Szentlelken keresztül

„Isten gyermekeinek megvan az a kiváltságuk, hogy Isten elé
járuljanak, és kinyilatkoztatást kapjanak… Isten nem személyvá-
logató; mindannyian rendelkezünk ugyanazon kiváltsággal”14.

„Hisszük, hogy jogunk van az IstentŒl, a mi mennyei Atyánktól
jövŒ kinyilatkoztatásokhoz, látomásokhoz és álmokhoz; és vilá-
gossághoz és intelligenciához a Szentlélek ajándékán keresztül,
Jézus Krisztus nevében, bármilyen témáról, ami a lelki jólétünkre
vonatkozik; amennyiben betartjuk a parancsolatait, hogy ezáltal
érdemessé váljunk az Œ szemében”15.

„Az embernek hasznára válik az, ha felismeri a kinyilatkoztatás
lelkének elsŒ közlését; például, amikor úgy érzitek, hogy tiszta
intelligencia árad belétek, hirtelen ötleteitek támadhatnak, úgy-
hogy felismerve ezt, beteljesedni vélhetitek még aznap vagy
hamarosan; vagyis azok a dolgok, amelyek Isten Lelke által az
elmétekbe ötlöttek, meg fognak történni; és így Isten Lelke által
tanulva és megértve azt, növekedhettek a kinyilatkoztatás tanté-
telében, míg tökéletessé nem váltok Krisztus Jézusban”16.
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„Birtokomban áll az Újtestamentumnak egy-egy régi kiadványa
latinul, héberül, németül és görögül… Köszönöm Istennek, hogy
megvan nekem ez a régi könyv; de még hálásabb vagyok neki a
Szentlélek ajándékáért. Megvan nekem a világ legrégibb könyve,
de a legrégebbi könyv a szívemben van, mégpedig a Szentlélek
ajándéka… Szentlélek … bennem van, és többet felfog, mint az
egész világ; én pedig az Œ társaságában kívánok lenni”17.

„Senki nem kaphatja meg a Szentlelket anélkül, hogy kinyi-
latkoztatásokat ne kapna. A Szentlélek kinyilatkoztató”18.

John Taylor, mialatt a Tizenkettek Kvórumának elnökeként
szolgált, ezt írta: „Jól emlékszem Joseph Smith egy észrevéte-
lére, amelyet több mint negyven éve tett nekem. Azt mondta:
»Taylor elder, megkeresztelkedtél, a Szentlélek ajándékának ado-
mányozása céljából kézrátételben részesültél, és elrendeltek a
szent papságba. Nos, ha továbbra is követed annak a Léleknek az
irányításait, mindig a helyes úton fog vezetni. Néha ellenkezni
fog a saját véleményeddel; azzal ne törŒdj, kövesd a parancsait;
és ha hı maradsz a suttogásaihoz, idŒvel a kinyilatkoztatás tan-
tételévé válik benned, úgyhogy mindent tudni fogsz.«”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 a VII–XI. oldalakat.

• Figyeld meg az ima fontosságát Joseph Smith és a Mormon
könyve három tanújának történetében (129–132. o.)! Az ima
milyen hatással volt a Mormon könyvével kapcsolatos élmé-
nyedre? Az életed mely egyéb területeire volt még hatással az
ima?

• Milyen gondolataid támadnak, miközben a 131. oldal alján
található bekezdést olvasod? Miközben ezen a kijelentésen
elmélkedsz, gondolkozz el azon, hogyan fejlŒdhetnél abban,
ahogy „megszólí[od] a TeremtŒ[det]”!

• Miért nem támaszkodhatunk kizárólag a múltban kapott kinyi-
latkoztatásokra? (Példákért lapozz a 132–134. oldalra.) Miért
van szükségünk folyamatos, személyes kinyilatkoztatásra?
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• Tekintsd át a 134. oldalon található részt! Mit tanít a próféta
arról, hogy mikor és mirŒl imádkozzunk? Ezek a tanítások
hogyan segíthetnének neked a személyes imáidban? Hogyan
segíthetnének a családodnak a családi imákban?

• Tanulmányozd a próféta 135–136. oldalon található tanításait
arról, hogy miként imádkozzunk! Milyen értékkel bír az imánk
„Œszinte és egyszerı” nyelvezete? Az igazlelkı élet mimódon ad
nekünk önbizalmat ahhoz, hogy imában közeledjünk a mi
Mennyei Atyánkhoz? Mi segített bizonyságot nyerned arról,
hogy Isten meghallgatja és megválaszolja az imákat?

• Olvasd el a 136. oldalon található utolsó bekezdést! Mikor vált
hasznodra a Lélek „elsŒ közlés[ének]” felismerése, amely vala-
mit sugallt neked? Hogyan tanulhatjuk meg azonnal felismerni
a Lélek sugalmazásait?

Kapcsolódó szentírások: 1 Királyok 19:11–12; Jakab 1:5–6;
Hélamán 5:30; 3 Nefi 18:18–21; T&Sz 6:22–23; 8:2–3; 88:63–65
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1829 nyárutóján Joseph Smith és Martin Harris többedmagukkal összegyıltek a
Mormon könyve nyomdászával, Egbert B. Grandinnel, hogy megvizsgálják a Mormon
könyve címoldalának próbanyomatát, amely a könyv elsŒ kinyomtatott oldala lett.



Az igaz és élŒ egyház
megszervezése és rendeltetése

„Nem tudtok többet ennek az egyháznak és királyságnak
a rendeltetésérŒl, mint az anyja ölében fekvŒ csecsemŒ.
Nem fogjátok fel… Ez az egyház be fogja tölteni Észak-

és Dél-Amerikát – be fogja tölteni az egész világot.”

Joseph Smith életébŒl

1829 júniusában Joseph Smith próféta befejezte a Mormon
könyve fordítását. „Ahogy a fordítás a végéhez érkezett – mondta
a próféta –, elmentünk New York állam Wayne megyéjének
Palmyra városába, megszereztük a szerzŒi jogot, és megegyez-
tünk Mr. Egbert B. Grandinnel, hogy kinyomtat ötezer példányt
háromezer dollárért”1. Egbert B. Grandin egy fiatalember volt,
egy évvel fiatalabb, mint Joseph Smith, és nyomdát üzemeltetett
Palmyrában. Akkoriban vásárolt meg egy új nyomdaprést, amely-
nek technológiája jelentŒsen meggyorsította a nyomtatást. Figye-
lemre méltó volt az, hogy a prófétának sikerült Palmyra vidéki
városában egy olyan nyomdászt találnia, aki képes volt egy ilyen
terjedelmı könyvet, mint a Mormon könyve, ilyen nagy számban
kinyomtatni. Mivel a Mormon könyve nyomtatása ilyen nagysza-
bású és költséges vállalkozás volt, Martin Harris jelzálogot vett fel
a farmjára, hogy biztosítsa Mr. Grandint afelŒl, hogy ki fogják
tudni fizetni a nyomdaköltséget.

1829 nyárutóján Joseph Smith és Martin Harris többedmaguk-
kal összegyıltek a nyomdában, hogy megvizsgálják a Mormon
könyve címoldalának próbanyomatát, amely a könyv elsŒ
kinyomtatott oldala lett. Miután a próféta kijelentette, hogy meg
van elégedve az oldal külalakjával, a nyomtatás már gyorsan
haladt elŒre. Hét hónapba telt befejezni, és a Mormon könyve
1830. március 26-án vált elérhetŒvé a nagyközönség számára.
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Ahogy a Mormon könyve fordítása és nyomtatása befejezŒ-
dött, Joseph Smith megkezdte az egyház megszervezését. A Tan
és a szövetségek 20. szakaszában található kinyilatkoztatásban az
Úr kinyilatkoztatta a prófétának „azt a [pontos] napot, amikor az
Ã akarata és parancsolata szerint hozzá kell látnunk az Ã egyhá-
zának újbóli megszervezéséhez itt a földön”2. A megjelölt nap
1830. április 6-a volt.

„Közöltük a testvérekkel – mondta a próféta –, hogy paran-
csolatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy szervezzük meg az egy-
házat; ennek megfelelŒen összegyıltünk ebbŒl a célból id. Peter
Whitmer úr házában (szám szerint hatan) Urunk ezernyolcszáz-
harmincadik évének április hatodikán, kedden”3. Körülbelül 60
ember zsúfolódott be a New York állam Fayette városában talál-
ható Whitmer házba, akik a ház mindkét szobáját zsúfolásig meg-
töltötték. A jelenlévŒk közül hatot jelöltek meg az új egyház tag-
jaiként, hogy eleget tegyenek New York törvényeinek – Joseph
Smith prófétát, Oliver Cowderyt, Hyrum Smitht, ifj. Peter Whit-
mert, Samuel Smitht és David Whitmert.4

Bár az egyház kezdetben nagyon kicsi volt, Joseph Smithnek
látnoki megérzése volt annak „nagyszerı rendeltetésérŒl”.
Wilford Woodruff így emlékszik vissza egy papsági gyılésre az
Ohio állambeli Kirtlandben, amelyet 1834 áprilisában tartottak,
és amelyen a próféta megpróbálta ráébreszteni a testvéreket
Isten földi királysága jövŒbeli helyzetének felismerésére.

„A próféta minden papságviselŒt összehívott a rendelkezé-
sükre álló rönkökbŒl épült kis iskolaépületbe. Ez egy kicsi ház
volt, talán 18 négyzetméter területı. Ahhoz azonban elég volt,
hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egész
papságát befogadja, akik akkor Kirtlandben tartózkodtak… Ami-
kor összegyıltünk, a próféta felkérte Izráel eldereit, hogy tegye-
nek vele együtt bizonyságot errŒl a munkáról… Amikor végez-
tek, a próféta ezt mondta: »Testvérek, nagyon tanulságos volt, és
sokat tanultam ma este a bizonyságaitokból, de azt szeretném
mondani nektek az Úr elŒtt, hogy nem tudtok többet ennek az
egyháznak és királyságnak a rendeltetésérŒl, mint az anyja ölé-
ben fekvŒ csecsemŒ. Nem fogjátok fel.« Nagyon meglepŒdtem.
Azt mondta: »Ma este csupán egy maroknyi papságot láttok itt,
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de ez az egyház be fogja tölteni Észak- és Dél-Amerikát – be fogja
tölteni az egész világot.«”5

Joseph Smith tanításai

Jézus Krisztus igaz egyházát Joseph Smith szervezte meg
az idŒk teljességének adományozási korszakában

Joseph Smith így számolt be az 1830. április 6-án tartott gyı-
lésen történtekrŒl, amikor az egyházat megszervezte: „Miután
megnyitottuk a gyılést Mennyei Atyánkhoz intézett ünnepélyes
imával, a korábban kapott parancsolat szerint folytatva megkér-
deztük testvéreinket, hogy elfogadnak-e bennünket Isten király-
sága ügyeinek tanítóiként, és hogy egyetértenek-e azzal, hogy az
említett parancsolatnak megfelelŒen, melyet kaptunk, nekilás-
sunk az egyház megszervezésének. Ezeket a indítványokat egy-
hangúlag elfogadták.

Ekkor én kezeimet Oliver Cowderyre helyeztem, és az »Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza« elderévé rendeltem;
majd ezután Œ is elrendelt engem a nevezett egyház elderévé.
Ezután kenyeret vettünk, megáldottuk és megtörtük velük; és
bort is, megáldottuk, és velük együtt ittunk belŒle. Majd ezután
kezeinket egyenként az egyház tagjaira helyeztük, hogy megkap-
hassák a Szentlélek ajándékát, és Krisztus Egyházának konfirmált
tagjai lehessenek. A Szentlélek hatalmas mértékben áradt ki ránk
– voltak, akik prófétáltak, miközben mindannyian dicsértük az
Urat, és rendkívül örvendeztünk…

A továbbiakban azzal folytattuk, hogy a számunkra megnyilat-
kozó Lélek által a testvérek közül néhányat elhívtunk és elren-
deltünk a papság különbözŒ hivatalaiba: és miután boldogan
azzal töltöttük az idŒt, hogy tanúi voltunk, és önmagunkon érez-
tük a Szentlélek hatalmát és áldásait, amelyet Isten kegyelme
adományozott nekünk, befejeztük annak az örömteli tudásnak a
birtokában, hogy mostantól mindannyian az Isten által elismert
»Jézus Krisztus Egyháza« tagjai vagyunk, amelyet az ÃtŒle kapott
parancsolatoknak és kinyilatkoztatásoknak megfelelŒen szervez-
tek meg ezekben az utolsó napokban, valamint az egyháznak
ama rendje szerint, amely az Újszövetségben lejegyeztetett”6.
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Az egyház elsŒ általános konferenciáján, amelyet 1830.
június 9-én a New York állambeli Fayette-ben tartottak, kiosz-
tották az úrvacsorát, több embert egyháztaggá konfirmáltak,
másokat elrendeltek a papság hivatalaiba, és a Szentlélek kiá-
radt a szentekre. Joseph Smith próféta így írt róla: „Az ilyen ese-
ményeknek az volt a céljuk, hogy kimondhatatlan örömmel
ihlessék meg szívünket, és hódolattal és tisztelettel töltsenek el
minket az iránt a Mindenható Lény iránt, akinek kegyelme által
eszközök voltunk abban, hogy az emberek gyermekei ilyen
dicsŒséges áldásokban gyönyörködhessenek, mint amilyenek
most kiáradtak reánk. Az, hogy a dolgoknak ugyanabban a rend-
jében munkálkodtunk, mint amelyet az Œsi szent apostolok betar-
tottak; hogy felismertük ezeknek az eseményeknek a fontosságát
és ünnepélyességét; és hogy a saját természetes érzékeinkkel
lehettünk tanúi, és érezhettük a papság hatalmának hasonlóan
dicsŒséges megnyilvánulásait, a Szentlélek ajándékait és áldásait,
és egy irgalmas Isten jóságát és leereszkedését azokhoz, akik
engedelmeskednek az Urunk Jézus Krisztus örökkévaló evangéli-
umának, mindez együttvéve a hála elragadtatásának érzéseit
idézte elŒ bennünk, és friss lelkesedéssel és energiával inspirált
minket az igazság ügyében”7.

Krisztus egyháza Isten rendje szerint van megszervezve

„Krisztus volt az egyház feje, a fŒ szegletkŒ, a lelki szikla,
amelyre az egyház felépült, és a pokol kapui nem gyŒzedelmes-
kednek ellene [lásd Máté 16:18; Efézusbeliek 2:20]. Ã felépítette
a királyságot, apostolokat választott, és elrendelte Œket a melki-
sédeki papságba, hatalmat adván nekik az evangélium szertartá-
sainak a levezetésére”8.

»[Krisztus] adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófé-
tákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztoro-
kul és tanítókul« [Efézusbeliek 4:11]. És hogyan választotta ki az
apostolokat, a prófétákat, a pásztorokat, a tanítókat és az evan-
gélistákat? Prófécia (kinyilatkoztatás) és kézrátétel által: – egy
isteni közlés és Isten által megjelölt szertartás által – a papságon
keresztül, amelyet Isten rendje szerint szerveztek meg, isteni
kinevezés alapján”9.
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Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát Joseph Smith 
1830. április 6-án szervezte meg hivatalosan id. Peter Witmer házában, 
a New York állambeli Fayette-ben. Az utolsó napi egyház ugyanúgy van 

megszervezve, mint az egyház a Szabadító idejében, „apostolokkal, 
prófétákkal, pásztorokkal, tanítókkal, evangélistákkal és így tovább”.

„[A Mormon könyve] elmondja nekünk, hogy feltámadása után
a Szabadítónk megjelent ezen a[z amerikai] kontinensen; hogy
elültette itt az evangéliumot annak minden teljességében, gazdag-
ságában, hatalmában és áldásában; hogy voltak apostolaik, prófé-
táik, pásztoraik, tanítóik és evangélistáik; ugyanaz a rend, ugyanaz
a papság, ugyanazok a szertartások, ajándékok, hatalmak és áldá-
sok, mint amelyeknek a keleti kontinensen örvendhettek”10.

„Az evangélista pátriárka… Amikor Krisztus egyháza meg van
szervezve a földön, kell, hogy legyen egy pátriárka a szentek
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utódainak javára, mint Jákób esetében, aki pátriárkai áldást adott
fiainak”11.

Hittételek 1:6: „Hiszünk ugyanabban a szervezetben, ami az
Ãsi Egyházban is létezett, név szerint: apostolok, próféták, pász-
torok, tanítók, evangélisták és így tovább”12.

Az egyházat az ElsŒ Elnökség, a Tizenkét Apostol 
Kvóruma és a Hetvenek Kvórumai vezetik

„Határozottan hiszek a prófétákban és az apostolokban, Jézus
Krisztus a fŒ szegletkŒ, és úgy tanít, mint akinek hatalma van
közöttük, és nem úgy, mint az írástudók”13.

„Az elnökök, vagy az [ElsŒ] Elnökség vezeti az egyházat; és
Isten határozatának és akaratának a kinyilatkoztatása az egyház
számára az Elnökségen keresztül kell, hogy jöjjön. Ez a menny
rendje, és a [melkisédeki] papság hatalma és kiváltsága”14.

„Milyen jelentŒség fızŒdik e tizenkét apostol elhívásához, ami
különbözik az egyház más elhívásaitól vagy tisztségviselŒitŒl?
…Ãk a tizenkét apostol, akiket az Utazó FŒtanács hivatalába
hívtak el, akiknek a szentek gyülekezetei fölött kell elnökölni…
Ennek a szolgálatnak a kulcsait kell viselniük, minden nemzet
számára kinyitni a menny királyságának ajtaját, és az evangéliu-
mot hirdetni minden teremtménynek. Ez az apostolság hatalma,
felhatalmazása és erénye”15.

Orson Pratt, aki a Tizenkét Apostol Kvórumában szolgált, így
számolt be: „Az Úr… azt parancsolta, hogy szervezzék meg a
Tizenkét Apostol Kvórumát, akiknek az a feladatuk, hogy a nem-
zeteknek prédikálják az evangéliumot, elŒször a nemzsidóknak,
azután a zsidóknak. Miután felépült a Kirtland templom, összehív-
ták a papságot, és a tizenkét apostolról beszélve Joseph próféta azt
mondta, hogy az apostolságot minden rá vonatkozó hatalommal
együtt kapták meg, éppen úgy, mint az Œsi apostolok”16.

Wilford Woodruff, az egyház negyedik elnöke így számolt be:
„Joseph elhívott tizenkét apostolt. Kik voltak Œk? Az Úr ezt
mondta neki: »A tizenkettek azok, akik szívük minden szándéká-
val magukra kívánják venni az én nevemet; és ha szívük minden
szándékával magukra kívánják venni az én nevemet, akkor
elhívást kapnak, hogy menjenek el az egész világba, és minden
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teremtménynek prédikálják az evangéliumomat« [T&Sz
18:27–28]. …Amikor Joseph próféta megszervezte a Tizenkét
Apostol Kvórumát, megtanította nekik [az] egység tantételét.
Megérttette velük, hogy egynek kell lenniük a szívükben és véle-
ményükben, és teljesen magukra kell venniük Krisztus nevét;
hogy ha Isten megparancsol nekik valamit, akkor menniük kell,
és meg kell tenniük”17.

„A Hetvenek alkossák az utazó kvórumokat, menjenek el az
egész földre, ahová a tizenkét apostol elhívja Œket”18.

„A Hetveneket nem azért hívták el, hogy az asztalok körül
szolgáljanak [lásd Cselekedetek 6:1–2]…, hanem az evangélium
hirdetésére, és [a gyülekezetek] felépítésére, és hogy másokat,
akik nem tartoznak ezekbe a kvórumokba, és akik fŒpapok, elhív-
janak [a gyülekezetek] fölé elnökölni. A Tizenkettek továbbá…
vigyék el a királyság kulcsait minden nemzetnek, és nyissák meg
az evangélium ajtaját nekik, és kérjék fel a Hetveneket, hogy
kövessék Œket, és segédkezzenek nekik”19.

Bár a gonosz erŒi arra törekednek, hogy elpusztítsák 
az egyházat, „nincs az a szentségtelen kéz, 

amely megállíthatja a munka elŒrehaladását”

„Krisztus egyházának 1830. április 6-án történt megalakulása
óta abban a kiváltságban volt részünk, hogy tanúi lehettünk az
igazság elterjedésének országunk különbözŒ részeiben, annak
ellenére, hogy ellenségeink szüntelenül azon fáradoztak, hogy
megállítsák annak folyamatát, és hogy megakadályozzák a fejlŒ-
dését; bár gonosz és ármánykodó emberek összefogtak, hogy
elpusztítsák az ártatlanokat, …a dicsŒséges evangélium annak tel-
jességében terjed, és naponta nyer újabb megtérteket; és imád-
kozunk Istenhez, hogy ez továbbra is így legyen, és olyanokkal
növekedjék a száma, akik örökre megszabadíttatnak”20.

„Az igazság lobogója felállíttatott. Nincs az a szentségtelen kéz,
amely megállíthatná a munka haladását. Tombolhat az üldözte-
tés, összefoghat a csŒcselék, gyülekezhetnek hadseregek, és
rágalmazhatnak hamis vádakkal, Isten igazsága azonban bátran,
nemesen és függetlenül fog elŒrehaladni; míg minden földrészt
át nem jár, minden égövet meg nem látogat, minden országban
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végig nem söpör, és minden fülben el nem hangzik; míg Isten
céljai meg nem valósulnak, és a nagy Jehova azt nem mondja:
a munka elvégeztetett.”

„Más példázatot is adott [a Szabadító] eléjök, amellyel a király-
ságra utalt, amelyet épp az aratás elŒtt vagy az aratáskor kell fel-
állítani, mondván: »Hasonlatos a mennyeknek országa a mustár-
maghoz, amelyet vévén az ember, elvete az Œ mezejében; a mely
kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnŒ, nagyobb a vete-
ményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi mada-
rak, és fészket raknak ágain« [Máté 13:31–32]. Könnyen felis-
merhetjük, hogy ez a példázat az egyházról szól, ahogy az az
utolsó napokban elŒ fog jönni. Íme, a menny királysága hason-
latos hozzá. Nos, miben hasonlít hozzá?

Vegyük a Mormon könyvét, amelyet egy ember fogott, és elrej-
tett a mezejében, biztonságba helyezte hite által, hogy az utolsó
napokban, vagyis a megfelelŒ idŒben elŒbukkanjon; figyeljük
meg, ahogy elŒjön a földbŒl, amelyet valóban a legkisebb mag-
nak tekintenek, de figyeljük csak, ahogy kihajt, igen, méghozzá
fennkölt, isteni méltósággal tör a magasba, mígnem a mustár-
maghoz hasonlóan nagyobb lesz a veteményeknél. És ez az igaz-
ság, és kihajtott és elŒbukkant a földbŒl, és az igazlelkıség kezd
letekinteni a mennybŒl [lásd Zsoltárok 85:11; Mózes 7:62], és
Isten leküldi az Ã hatalmait, ajándékait, és az angyalok fészkel-
nek ágai között.

A menny királysága olyan, mint egy mustármag. Íme, akkor nem
a menny királysága az, amely felemeli a fejét az utolsó napokban
Istenének magasztosságában, vagyis az Utolsó Napok Szentjeinek
Egyháza, mint egy áthatolhatatlan, megmozdíthatatlan szikla a
hatalmas óceán kellŒs közepén, amely ki van téve sátán tombolá-
sának és viharainak, amely mind a mai napig rendületlenül áll, és
az ellenkezés tornyosuló hullámaival dacol, amelyeket süllyedŒ
hajók viharos szelei hajtanak, amelyek félelmetes tajtékkal csa-
pódtak, és még ma is csapódnak gyŒzedelmes hegyfokának, ame-
lyet az igazlelkıség ellensége megkétszerezŒdött dühvel támad?”22

A Kirtland templom felszentelésén mondott imájában, ame-
lyet késŒbb a Tan és a szövetségek 109:72–76. verseiben jegyez-
tek fel, Joseph Smith próféta a következŒket mondta: „Emlékezz
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egyházad egészére, Ó Urunk, mind a családjaikkal, és mind a
közeli rokonaikkal, mind a betegeikkel, és a nyomorultaikkal,
mind a föld szegényeivel és szelídjeivel együtt; hogy a királyság,
amelyet kéz nélkül állítottál fel, hatalmas heggyé válhasson és az
egész földet betölthesse; hogy egyházad elŒjöhessen a sötétség
vadonjából, és tündöklŒen ragyoghasson, mint a hold, tisztán,
mint a nap, és rettenetesen, mint egy fellobogózott hadsereg; és
fel lehessen ékesítve, mint a menyasszony, arra a napra, amikor
felfeded a mennyeket, és a hegyeket elolvasztod színed elŒtt, és
a völgyeket magassá teszed, és az egyenetlen helyeket simává;
hogy dicsŒséged betölthesse a földet; hogy amikor a harsona
megszólal a halottakért, felragadtassunk a felhŒben, hogy talál-
kozzunk veled, hogy örökre az Úrral lehessünk; hogy ruházatunk
tiszta lehessen, hogy az igazlelkıség köntöseibe öltözhessünk,
pálmaágakkal kezeinkben, és a dicsŒség koronájával a fejünkön,
és örök örömet arathassunk minden szenvedésünkért”23.

Mindannyian felelŒsek vagyunk azért, 
hogy megerŒsítsük az egyházat, és megtegyük 
a részünket Isten királyságának a felépítésében

„Isten célja egy közös cél, amelyben a szentek egyformán érde-
keltek; mindannyian egy közös test részei vagyunk, és mind-
annyian ugyanabból a lélekbŒl veszünk, és egy keresztségre
keresztelkedtünk, és ugyanazzal a dicsŒséges reménységgel
bírunk. Isten céljának elŒmozdítása és Sion felépítése ugyanúgy
feladata az egyik embernek, mint a másiknak. Az egyetlen
különbség az, hogy az egyiket egy bizonyos feladat betöltésére
hívták el, a másikat egy másikéra; »és akár szenved egy tag, vele
együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy
tag, vele együtt örülnek a tagok mind; nem mondhatja pedig a
szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábak-
nak: Nem kelletek nékem«; a pártérzelmek, a különbözŒ érde-
kek, a zártkörı tervek érvényüket kell, hogy veszítsék az egy
közös célban, az egésznek az érdekében [lásd 1 Korinthusbeli-
ekhez 12:21, 26]”24.

„Fivérek és nŒtestvérek, legyetek hithıek, szorgalmasak, tusa-
kodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott [lásd
Júdás 1:3]; ismerje fel minden férfi, nŒ és gyermek a munka fon-
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„Isten céljának elŒmozdítása és Sion felépítése ugyanúgy feladata az egyik 
embernek, mint a másiknak. Az egyetlen különbség az, hogy az egyiket 

egy bizonyos feladat betöltésére hívták el, a másikat egy másikéra.”

tosságát, és úgy cselekedjék, mintha a siker egyedül az Œ egyéni
erŒfeszítésén múlna; érezzen benne mindenki érdekeltséget, és
azután vegyék figyelembe, hogy olyan idŒben élnek, amelynek
gondolata évezredekkel ezelŒtt élt királyok, próféták és igazlelkı
emberek keblét lelkesítette – amelynek reménysége a legkedve-
sebb feljegyzéseiket és legmagasztosabb dallamaikat inspirálta,
és amelynek hatására olyan elragadtatott dallamokba fogtak,
amelyek a szentírásokban vannak feljegyezve; és idŒvel fel kell
majd kiáltanunk a sugalmazás nyelvén:

»Az Úr ismét elhozta Siont;
Az Úr megváltotta népét, Izráelt« (T&Sz 84:99).”25

Wilford Woodruff visszaemlékezése szerint Joseph Smith a
következŒ kijelentést tette a Tizenkettek azon tagjainak, akik
1839-ben Nagy-Britanniába indultak missziójukra: „Nem szá-
mít, hogy mi jön rátok, vállvetve viseljétek, és mindig támogas-
sátok és védelmezzétek Isten egyházának és királyságának az
érdekeit”26.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Képzeld el, hogy milyen lehetett részt venni a 142–143. olda-
lon leírt papsági gyılésen! Mit gondolsz, hogyan érezted volna
magad, ha hallottad volna Joseph Smitht arról jövendölni, hogy
az egyház egy nap be fogja tölteni a világot? Visszatekintve arra
a jövendölésre, milyen gondolataid vagy érzéseid támadnak?

• Tekintsd át a 143–144. oldalakat, és figyeld meg, milyen lépé-
seket tettek az egyház megszervezésekor és az elsŒ általános
konferencián! Joseph Smith ezt mondta: „Az ilyen esemé-
nyeknek az volt a céljuk, hogy kimondhatatlan örömmel ihles-
sék meg szívünket, és hódolattal és tisztelettel töltsenek el
minket [Isten] iránt” (144. o.). Mikor voltak ilyen érzéseid,
amelyeket Joseph Smith leírt?

• Tekintsd át Joseph Smith tanításait az egyházról Jézus napjai-
ban és a Mormon könyvebeli idŒkben (144–146. o.)! Az egy-
ház hogyan követi ma ugyanazt a mintát?

• Szerinted miért van szükségünk olyan vezetŒkre, akik a világ-
méretı egyház felett elnökölnek? (Példákért lapozz a 146–147.
oldalhoz!) [141–42] Hogyan áldott meg az ElsŒ Elnökség, a
Tizenkét Apostol Kvóruma, a Hetvenek Kvórumai és az ElnöklŒ
Püspökség szolgálata?

• Milyen gondolataid vagy érzéseid támadnak, miközben Joseph
Smith jövendöléseit olvasod az egyház rendeltetésérŒl? (Lásd
147–149. o.) Mi hogyan tudunk részt venni ebben a munká-
ban? (Példákért lapozz a 149–150. oldalhoz!)

• Joseph Smith azt tanította: „Ismerje fel minden férfi, nŒ és gyer-
mek a munka fontosságát, és úgy cselekedjék, mintha a siker
egyedül az Œ egyéni erŒfeszítésén múlna” (149–150. o.). Gon-
dolkozz el azon, hogy az életedben egyénileg hogyan alkalmaz-
hatod ezt a tanácsot!

• Ha valaki megkérdezne téged, hogy miért vagy tagja Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának, mit mondanál?
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Hirdessetek örömhírt 
az egész világnak!

„A lelkek ugyanolyan értékesek Isten szemében, mint
valaha; és az eldereknek… mindenhol minden embert meg
kell gyŒzniük, és fel kell szólítaniuk arra, hogy bánják meg

bıneiket, hogy a szabadulás örököseivé válhassanak.”

Joseph Smith életébŒl

Miután 1830. április 6-án megszervezte az egyházat, Joseph
Smith folytatta az evangélium örömhírének hirdetését. Április
havában elutazott a New York állambeli Colesville-be, hogy meg-
látogassa barátját, id. Joseph Knightot, aki a családjával együtt
érdeklŒdni kezdett az evangélium iránt. A próféta gyıléseket tar-
tott a szomszédságban, és „sokan elkezdtek buzgón imádkozni a
Mindenható Istenhez, hogy adjon nekik bölcsességet, hogy meg-
érthessék az igazságot”1. Két hónappal késŒbb, Collesville-be tett
második látogatása alkalmával a próféta azt látta, hogy azok
közül az emberek közül, akik hallották az evangéliumot, sokan
meg szerettek volna keresztelkedni. EzektŒl az új megtértektŒl
az evangélium elfogadása hitet és bátorságot követelt, ahogy a
próféta leírta:

„Kijelöltünk a sabbat napjára egy gyılést, és szombat délután
egy közeli patakban gátat építettünk a keresztelés szertartásának
elvégzésére; de éjjel a csŒcselék összeállt, és ledöntötte a gátun-
kat, amely megakadályozott minket abban, hogy a sabbaton
keresztelhessünk… HétfŒn kora reggel már fent voltunk, és mie-
lŒtt az ellenségeink észrevették volna, megjavítottuk a gátat, és
Oliver Cowdery megkeresztelte az alábbi tizenhárom személyt:
Emma Smith; Hezekiah Peck és felesége; id. Joseph Knight és
felesége; William Stringham és felesége; ifj. Joseph Knight; Aaron
Culver és felesége; Levi [Hall]; Polly Knight és Julia Stringham”2.
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Akár saját maga prédikált a körülötte lévŒknek, akár misszionáriusokat 
küldött ki világszerte, Joseph Smith szerette a misszionáriusi munkát.
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Azon az Œszön az Úr kinyilatkoztatást adott Joseph Smithnek,
hogy Oliver Cowdery, ifj. Peter Whitmer, Parley P. Pratt és Ziba
Peterson „menj[enek] el a lámánitákhoz, és prédikál[ják] nekik
az evangéliumomat” (T&Sz 28:8; 30:5–6; 32:1–3). Ezek a misszi-
onáriusok körülbelül 2400 kilométert utaztak, röviden tanítva a
különbözŒ indián törzseket, közülük is a Senecát New Yorkban,
a Wyandot-t Ohióban, és a Delaware és Shawnee indiánokat az
Indián territóriumon. A misszionáriusok legnagyobb sikerrel
azonban akkor jártak, amikor megálltak az Ohio állambeli Kirt-
land vidékén. Ott 130 megtértet kereszteltek meg, fŒképpen Sid-
ney Rigdon Megreformált Baptista közösségébŒl, megnyitva
ezzel a rákövetkezŒ évben az egyháztagok százainak gyülekezŒ
helyét. A misszionáriusok Missouri állam Jackson megyéjének
telepesei között is találtak megtérteket, ahol késŒbb Sion városát
alapítják meg.

Akár saját maga prédikált a körülötte lévŒknek, akár misszio-
náriusokat küldött ki világszerte, Joseph Smith próféta szerette a
misszionáriusi munkát. Parley P. Pratt elder a következŒ élményét
írta le, ami 1839-ben történt: „Amikor meglátogattam Joseph
testvért Philadelphiában [Pennsylvania], megnyitottak számára
egy nagy templomot, hogy prédikálja az igét, és körülbelül
háromezer ember gyılt össze, hogy meghallgassák. Rigdon test-
vér beszélt elŒször, és elidŒzött az evangéliumon, tanát pedig a
Bibliával magyarázta. Amikor Œ befejezte, Joseph testvér felemel-
kedett, mint egy ordítani készülŒ oroszlán, és a Szentlélekkel
eltelvén nagy hatalommal beszélt, bizonyságot téve azokról a
látomásokról és az angyalok szolgálatáról, amelyekben része
volt, és hogy miként találta meg a Mormon könyve lemezeit,
amelyeket Isten ajándéka és hatalma által fordított le. Így kezdte:
»Ha senki másnak nem volt bátorsága egy ilyen dicsŒséges
mennybŒl jövŒ üzenetrŒl és egy ilyen dicsŒséges feljegyzésnek a
megtalálásáról bizonyságot tenni, Œ azért teszi, hogy méltányo-
san járjon el az emberekkel, és hogy az ügyet Istennél hagyja.«

Az egész gyülekezet megdöbbent; mintha áramütés érte volna
Œket, és elárasztotta Œket az igazság és hatalom érzése, amellyel
beszélt, és a csodák, amelyeket elmondott. Maradandó hatást
váltott ki; sok lélek gyılt a nyájba. És bizonyságomat teszem arról,
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hogy a hithı és erŒteljes bizonyságával megtisztította ruháját a
vérüktŒl. Tömegek keresztelkedtek meg Philadelphiában és a
környezŒ vidékeken”3.

Joseph Smith tanításai

Mivel a világ lelki sötétségben van, szorgalmasan 
kell prédikálnunk az evangéliumot

1834-ben Joseph Smith és az egyház többi eldere Kirtlandben
a következŒ levelet küldték ki a más területeken lévŒ testvérek-
nek: „Bár gyakran vesszük fel veletek a kapcsolatot, mégis úgy
hisszük, hogy testvéri szeretettel fogadjátok Œket, és megenged-
tek tŒlünk, méltatlan testvéreitektŒl, egy pár intŒ tanácsot, és a
szívetekbe helyezitek azokat, látván a sötétség hercegének hatal-
mát és uralmát, és felismervén azt, hogy milyen nagy számban
haladnak az emberek a halálhoz vezetŒ úton anélkül, hogy
valaha is figyelmet fordítanának a mi Urunk, Jézus Krisztus evan-
géliumának biztató hangjára.

Gondolkozzatok el, testvérek, egy pillanatra a próféta szavai-
nak beteljesedésén; mert íme látjuk, hogy sötétség borítja a föl-
det és sırı sötétség annak lakóinak elméjét [lásd Ésaiás 60:2],
hogy az emberek között egyre csak terjednek a különféle bınté-
nyek; szörnyıséges bınöket gyakorolnak; a felnövekvŒ nemze-
dék a gŒg és az arrogancia teljességében nŒ fel; az idŒsek
elveszítik minden meggyŒzŒdésüket, és látszólag számızik a
büntetés napjának minden gondolatát; nŒ a mértéktelenség,
az erkölcstelenség, a szertelenség, a gŒg, a szívnek vaksága,
a bálványimádás, a természetes szeretet elvesztése, a világ szere-
tete és az örökkévalóság dolgai iránt való közömbösség minda-
zok között, akik azt vallják, hogy hisznek a menny vallásában,
és ennek következtében terjed a hitetlenség; az emberek meg-
engedik maguknak, hogy a legutálatosabb és a leggonoszabb
cselekedeteket elkövessék, gyalázkodnak, csalnak, bemocskolják
a szomszédok jóhírét, lopnak, rabolnak, gyilkolnak, a bınt támo-
gatják, miközben ellenzik az igazságot, elpártolnak a menny szö-
vetségétŒl, és megtagadják Jézus hitét – és mindeközben az Úr
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napja rohamosan közeleg, amikor senkinek nem fogják engedé-
lyezni, hogy a VŒlegény, a Béke Hercege színe elŒtt ehessék és
ihassék, csak azoknak, akik magukra öltötték mennyegzŒi ruhá-
jukat!

Eme tények igazságának a hatása alatt mit érezhetnek azok,
akik részesültek már a mennyei ajándékban, és megízlelték Isten
jó szavát és az eljövendŒ világ hatalmait? [Lásd Zsidók 6:4–5.] Ki
más dolgozhat az Úr szŒlŒskertjében anélkül, hogy átérezné a
világ szánalmas helyzetét, ha nem azok, akik látják azt a ször-
nyıséges szakadékot, amelynek szélén áll az emberiség világa
ebben a nemzedékben? Ki tudja felismerni annak fontosságát,
hogy minden ember elŒtt tökéletességben járjanak, és szorgal-
masan felhívják az emberek figyelmét arra, hogy részesüljenek
ezekben az áldásokban, ha nem azok, akik pontosan átgondolták
lelkünk Atyjának leereszkedését azáltal, hogy teremtményei szá-
mára áldozatot készített elŒ – a megváltás tervét, az engesztelés
erejét, a szabadulás tervezetét, az ember visszajuttatását a menny
Királyának színe elé, celesztiális dicsŒséggel való megkoronázá-
sukat, amely a Fiúval együtt örököseivé teszi Œket annak az örök-
ségnek, amely romolhatatlan, szeplŒtelen és hervadhatatlan
[lásd 1 Péter 1:4]? Mily leírhatatlanul dicsŒségesek mindezek az
emberiség számára! Valójában mindezeket nagyszerı örömhír-
nek lehet tekinteni minden nép számára; és olyan híreknek,
amelyeknek be kell tölteniük a földet, és mindazok szívét felvidí-
tani, akiknek a fülébe eljutnak”4.

„Isten szolgái nem fognak eljutni a nemzsidók minden nem-
zetéhez a figyelmeztetŒ hanggal, mielŒtt a pusztító angyal meg-
kezdi a föld lakosainak elpusztítását, és ahogy a próféta mondta:
»Borzalom lesz meghallani azt a hírt.« [Lásd Ésaiás 28:19.] Azért
beszélek így, mert együttérzek a felebarátaimmal; az Úr nevében
teszem, a Szentlélek késztet rá. Ó, bárcsak ki tudnám ragadni
Œket a nyomorúság örvényébŒl, amelybe látom, hogy belevetik
magukat bıneik által, bárcsak a figyelmeztetŒ hang által képes
lennék arra, hogy eszköz lehessek abban, hogy színleletlen bın-
bánatra tudnám Œket szólítani, hogy hitük legyen megállni azon
a végzetes napon!”5
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Joseph Smith próféta figyelmeztette a szenteket, hogy szólítsanak fel 
minden népet arra, hogy részesüljenek az evangélium áldásaiban. 

„Mily leírhatatlanul dicsŒségesek mindezek az emberiség számára!”

„Adja Isten, hogy képesek legyünk betölteni a fogadalmainkat
és szövetségeinket egymással, minden hithıségben és igazlelkı-
ségben ÃelŒtte, hogy hatásunk érezhetŒvé váljon a föld nemze-
tei között, olyan hatalmas erŒvel, hogy az megszaggassa a sötét-
ség királyságait, gyŒzedelmeskedjen az elŒkelŒ körökben
elterjedt papi mesterkedés és lelki gonoszság felett, és minden
olyan királyságot darabokra törjön, amely Krisztus királysága
ellen van, és a folyóktól a föld végéig terjessze az örökkévaló
evangélium világosságát és igazságát”6.

Wilford Woodruff, az egyház negyedik elnöke így emlékezett
vissza Joseph Smith próféta szavaira: „A világ telve van sötét-
séggel. A bın és a gonoszság elárasztja a világot, mint ahogy a
vizek borítják a hatalmas óceánt. Az ördög hatalmas méretekben
uralkodik a világ felett. A világ hadat fog viselni ellenetek; az
ördög, a föld és a pokol mind. Nektek… azonban prédikálnotok
kell az evangéliumot, végeznetek kell a feladatotokat, és az Úr
mellettetek fog állni. A föld és a pokol nem fog gyŒzedelmes-
kedni felettetek”7.
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Az a feladatunk, hogy az egész emberiséget felszólítsuk,
bánják meg bıneiket, keresztelkedjenek meg, nyerjék el a
Szentlélek ajándékát és váljanak a szabadulás örököseivé

„Hiszünk abban, hogy ez a feladatunk – az egész emberiség-
nek megtanítani a bınbánat tanát, amelyet megpróbálunk bebi-
zonyítani az alábbi idézetekbŒl:

»Akkor megnyilatkoztatá az Œ elméjöket, hogy értsék az írásokat.
És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisz-
tusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: és prédikáltatni az
Œ nevében a megtérésnek és a bınök bocsánatának minden nem-
zetek között, JeruzsálemtŒl elkezdve« [Lukács 24:45–47].

Ezáltal megtanuljuk, hogy Krisztusnak pontosan azért kellett
szenvednie, keresztre feszíttetnie és a harmadnapon feltámad-
nia, hogy a bınbánatot és a bınök bocsánatát prédikálhassák
minden nemzetnek.

»Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bınöknek bocsá-
natjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az
ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze
vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk«
[Cselekedetek 2:38–39].

Ezáltal megtanuljuk, hogy a Szentlélek mindazoknak megígér-
tetik, akiknek prédikálni kellett a bınbánat tanát, vagyis minden
nemzetnek… Ezért hiszünk a bınbánat tanának prédikálásában
az egész világ számára, öregnek és fiatalnak, gazdagnak és sze-
génynek, szolgának vagy szabadnak”8.

„A lelkek ugyanolyan értékesek Isten szemében, mint valaha;
és az eldereket soha nem arra hívták el, hogy bárkit is a pokolba
kergessenek, hanem arra, hogy mindenhol, minden embert meg-
gyŒzzenek és felszólítsanak arra, hogy bánják meg bıneiket,
hogy a szabadulás örököseivé válhassanak. Ez az Úr jókedvének
az esztendeje: kiszabadítani a foglyokat, hogy hozsannát énekel-
hessenek [lásd Ésaiás:61:1–2]”9.

„Az elder feladata az, hogy bátran kiálljon Krisztus ügyéért,
és figyelmeztesse [a] népet egyhangúlag, hogy bánják meg
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bıneiket, és keresztelkedjenek meg a bınök bocsánatáért, és
a Szentlélekért”10.

„A továbbiakban elmondom nektek, hogy az Úr mit kíván min-
den embertŒl, elŒkelŒtŒl és alacsony származásútól, férfitól és
nŒtŒl, a lelkipásztoroktól és a néptŒl, a vallásosaktól és a nem
vallásosaktól, ahhoz, hogy élvezhessék Isten Szent Lelkét annak
teljességében, és hogy elkerülhessék Isten ítéleteit, amelyek
majdnem készek arra, hogy rátörjenek a föld nemzeteire. Bánjá-
tok meg minden bınötöket, és keresztelkedjetek meg a bınök
bocsánatára az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és kapjátok
meg a kézrátétel szertartását annak a keze által, akit erre elren-
deltek, és akire rápecsételtetett ez a hatalom, hogy megkapjátok
Isten Szent Lelkét; és mindez a szentírások és a Mormon könyve
szerint van; és ez az egyetlen út, amely által az ember beléphet a
celesztiális királyságba. Ezek az új szövetség követelményei,
vagyis Krisztus evangéliumának elsŒ tantételei”11.

„Minden embertŒl megköveteltetik, hogy legyen hite az Úr
Jézus Krisztusban; hogy bánja meg minden bınét, és keresztel-
kedjen meg (egy felhatalmazott személy által) Jézus Krisztus
nevében a bınök bocsánatára, és kézrátétel által nyerje el a
Szentlélek ajándékát, amely által az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza tagjává válik”12.

Az Úr szolgái az egész világot bejárják,
hogy megtalálják mindazokat, akik hajlandóak 

elfogadni Jézus Krisztus evangéliumát

„Küldjetek el valakit Közép-Amerikába és az egész Spanyol-
Amerikába; és a földnek egyetlen szegletét se hagyjátok misszó
nélkül”13.

„Senkit nem kérünk arra, hogy dobja el azt a jót, amivel ren-
delkezik; csak arra kérjük, hogy jöjjön, és vegyen még többet. Mi
lenne akkor, ha az egész világ elfogadná az evangéliumot? Akkor
a saját szemükkel látnának, és Isten áldásai kiáradnának a népre,
és ez lelkem minden vágya”14.

„Ezrek vannak, akik hallották már az evangéliumot, és enge-
delmeskednek neki, és örvendeznek annak ajándékaiban és
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áldásaiban. Az elŒítélet minden velejáró gonoszsággal utat enged
az igazság erejének, amelynek jóságos sugarai átjárják a messzi
nemzeteket… Volt idŒ, amikor csalóknak néztek minket, és azt
mondták, hogy a »mormonizmus« nemsokára eltınik, megsem-
misül és elfelejtik. De az az idŒ elmúlt, hogy mulandó dologként
vagy a hullámon feltınŒ buborékként lehessen rátekinteni, és
most már mély gyökeret ver mindazok szívében és érzéseiben,
akik eléggé nemes lelkıek ahhoz, hogy félretegyék a neveltetés
elŒítéletét, és nyíltan és Œszintén megvizsgálják a témát”15.

„A Tizenkettek közül néhányan, és velük együtt mások már
elindultak Európába [1839 szeptemberében]; és annak a misszi-
ónak a többi része várakozásainknak megfelelŒen néhány nap
múlva útnak indul… Az Úr munkája örvendetes módon halad
elŒre, mind ebben, mind pedig az óhazában. Angliában mosta-
nában sok százan csatlakoztak hozzánk; mindazonáltal ennek így
kell lennie, hiszen »Efraim összekeveredett a népekkel« [Hóseás
7:8]. És a Szabadító ezt mondta: »Az én juhaim hallják az én szó-
mat« [ János 10:27]; továbbá: »A ki titeket hallgat, engem hallgat«
[Lukács 10:16]; »Ímé, én elhozom Œket észak földébŒl, és össze-
gyıjtöm Œket a földnek széleirŒl« [ Jeremiás 31:8]. És János hal-
lotta, amint a hang ezt mondja: »Fussatok ki belŒle én népem«
[Jelenések 18:4], és így fog minden beteljesedni; hogy az Úr
népe megéri, amikor »leomlott, leomlott a nagy Babilon« [Jele-
nések 18:2]”16.

1839 márciusában a Liberty börtönbŒl írt levelében Joseph
Smith próféta a következŒt jelentette ki, amely késŒbb a Tan és
a szövetségek 123:12-ben került feljegyzésre: „Mert sokan van-
nak még a földön minden felekezet, csoport és vallás körében,
akiket elvakít az emberek körmönfont ravaszkodása, amivel les-
ben állnak, hogy megtévesszenek, és akik csak azért vannak távol
az igazságtól, mert nem tudják, hol találjanak rá”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 a VII–XI. oldalakat!
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• Tekintsd át a 155. oldalon található második és harmadik
bekezdést! Miért kell néha bátorság ahhoz, hogy megosszuk a
bizonyságunkat a visszaállításról és a Mormon könyvérŒl?
Hogyan tudunk ilyen bátorságot kifejleszteni?

• Joseph Smith jellemezte a világ lelki sötétségét, majd bizony-
ságát tette a visszaállított evangélium „nagyszerı örömhírérŒl”
(156–158. o.). Ez a két gondolat hogyan inspirálhat minket
arra, hogy kinyissuk a szánkat, és megosszuk az evangéliumot?

• Olvasd el a 158. oldalon található utolsó bekezdést! Mikor állt
melletted az Úr a misszionáriusi erŒfeszítéseidben?

• Gondolkozz el azokon a szentírásrészleteken, amelyeket
Joseph Smith idézett, hogy emlékeztessen minket arra felada-
tunkra, hogy az egész emberiségnek tanítsuk az evangéliumot
(159–160. o)! Gondolkozz el rajta, vagy vitassátok meg, hogy
te és a családod mit tehettek annak érdekében, hogy meg-
osszátok másokkal az evangéliumot!

• Olvasd el a 159. oldalon található utolsó elŒtti bekezdést,
amelyben a próféta úgy beszél a misszionáriusi munkáról, mint
a foglyok kiszabadítására tett erŒfeszítésrŒl! Hogyan tekinthe-
tŒek bizonyos embereket foglyoknak? (Példákért lapozz a
156–158. oldalhoz!) Az evangélium elsŒ tantételei és szertartá-
sai hogyan szabadíthatják fel Œket?

• Tekintsd át a próféta meghívását a 160. oldalon található negye-
dik teljes bekezdésben! Ez a meghívás miként ösztönözheti
az embereket arra, hogy tanuljanak a visszaállított evangélium-
ról? Tekintsd át a 160. oldal utolsó, valamint a fejezet utolsó
bekezdését! Hogyan segíthetünk az embereknek abban, hogy
„félretegyék az [egyházról alkotott] elŒítélet [eiket]?” A tetteink
hogyan segíthetnek az embereknek abban, hogy megtudják,
hol találhatják meg az igazságot?

• Milyen áldásokat kaptál az életedben az evangélium hirdeté-
sére tett erŒfeszítéseid következtében?

Kapcsolódó szentírások: Márk 16:15–20; 2 Nefi 2:8; Alma
26:1–9, 26–37; T&Sz 42:6–9, 11–14; 88:77–83
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1831 februárjában Joseph Smith megérkezett az Ohio állambeli Kirtlandbe, 
belépett Newel K. Whitney üzletébe, és ezt mondta: „Én vagyok Joseph, 
a próféta… Ön imádkozott azért, hogy eljöjjek; nos, mit kíván tŒlem?”



Engedelmesség:
„Amikor az Úr parancsol,

akkor cselekedj!”

„Éljetek Isten parancsolatainak szigorú betartása 
szerint, és járjatok elŒtte alázatosan!”

Joseph Smith életébŒl

1827 decemberétŒl 1830 augusztusáig Joseph és Emma Pennsyl-
vania állam Harmony városában élt, és mindeközben a próféta
rendszeresen járt fel New Yorkba az egyház ügyeit intézni. 1830
szeptemberében Joseph és Emma elköltözött a New York állam-
beli Fayette-be, hogy csatlakozzanak a New York állam nyugati
részén élŒ szentekhez. Az év decemberében a próféta kinyilat-
koztatást kapott, amely a New Yorkban élŒ egyháztagoktól hatal-
mas áldozatot kívánt. Ott kellett hagyniuk az otthonaikat, farm-
jaikat és munkájukat, és az Ohio állambeli Kirtlandben kellett
gyülekezniük (lásd T&Sz 37). Csatlakozniuk kellett az azon a
vidéken élŒ megtértekhez, hogy felépíteni az egyházat, és az Úr
ígérete szerint „felruház[tassanak] hatalommal a magasságból”
(T&Sz 38:32). Joseph és Emma Smith az elsŒk között voltak, akik
engedelmeskedtek az Úr parancsának, és 1831 januárjának
végén elhagyták New Yorkot. Több mint 400 kilométert utaztak
szánjukkal Kirtlandig a különösen zord tél kellŒs közepén,
miközben Emma ikreket várt.

Newel K. Whitney, egy kirtlandi lakos, az elsŒk között üdvö-
zölte a prófétát, ahogyan azt unokája, Orson F. Whitney leírta:
„1831. február elseje környékén egy négy személyt befogadó szán
hajtott végig Kirtland utcáin, és megállt Gilbert és Whitney keres-
kedésének ajtaja elŒtt… Az egyik férfi, egy fiatal, magas és izmos
ember leszállt róla, felszökellt a lépcsŒkön, és bement az üzletbe,
ahol a résztulajdonos tartózkodott.
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– Newel K. Whitney! Maga az a férfi! – kiáltott fel, és udvaria-
san kinyújtotta a kezét, mintha egy régi, bizalmas ismerŒsét
üdvözölné.

– ElŒnye van velem szemben – válaszolta a [kereskedŒ],
miközben gépiesen viszonozta a kézfogást –, egy félig derült,
félig zavarban lévŒ tekintet suhant át az arcán – nem tudom
Önhöz hasonlóan nevén szólítani Önt.

– Én vagyok Joseph, a próféta – mondta az idegen moso-
lyogva. – Ön imádkozott azért, hogy eljöjjek; nos, mit kíván
tŒlem?

Mr. Whitney elŒször megdöbbent, de még annál is inkább
megörült, és amint a meglepetésétŒl szóhoz tudott jutni… átkí-
sérte a vendégeket az utca másik oldalán lévŒ sarki házához, és
bemutatta Œket a feleségének, [Elizabeth Ann-nek]. Ã teljes mér-
tékben osztozott meglepetésében és elragadtatásában. Joseph
ezt mondta errŒl az eseményrŒl: »N. K. Whitney testvér házában
kedvesen fogadtak és üdvözöltek bennünket. Én és a feleségem
több héten keresztül Whitney testvér családjával laktunk, és meg-
kaptunk tŒlük minden kedvességet és figyelmet, amelyre csak
számíthattunk.« [Lásd History of the Church, 1:145–46.]”1

Orson F. Whitney kijelentette: „Milyen hatalom által ismert fel
ez a rendkívüli férfi, Joseph Smith, olyasvalakit, akit azelŒtt még
soha életben nem látott? Newel K. Whitney miért nem ismerte fel
Œt? Azért, mert Joseph Smith látnok volt, és kiváló látnok, és való-
ban látta Newel K. Whitney-t, ahogy több száz kilométerre tŒle
térden imádkozott azért, hogy eljöjjön Kirtlandbe. Csodával
határos – de igaz!”2

Májusra több mint 200 szent költözött le New Yorkból
Kirtlandbe – voltak, akik szánon vagy szekéren, de legtöbben az
Erie-csatornán bárkán, majd az Erie-tavon gŒzhajón vagy kétár-
bocossal. A Kirtlandbe való költözéssel, mint élete sok más
kihívása során, Joseph Smith vezette a szenteket Isten parancso-
latainak követésében, bármilyen nehéz is volt a feladat.

Négy évvel késŒbb, a Kirtlandben növekvŒ egyház vezetésének
hatalmas nyomása alatt a próféta a következŒ meggyŒzŒdésének
adott hangot, amely egész életét jellemezte: „Nem volt még egy
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„Amikor az Úr parancsol, cselekedj!”– jelentette ki Joseph Smith. 
A tized törvénye, mint az Úrtól kapott minden parancsolat, 

nagyszerı áldásokat hoz azoknak, akik engedelmeskednek neki.

olyan hónap, amelyben elfoglaltabb lettem volna, mint novem-
berben; mivel azonban az életem elfoglaltságokból és makacs
erŒfeszítésekbŒl áll, felállítottam magamnak ezt a szabályt:
Amikor az Úr parancsol, akkor cselekedj!”3

Joseph Smith tanításai

Amikor arra törekszünk, hogy megismerjük Isten akaratát,
és megtegyünk mindent, amit parancsol nekünk, 

a menny áldásai fognak rajtunk nyugodni

„Ahhoz, hogy megszabadulhassunk, nemcsak néhány dolgot
kell megtennünk, hanem mindent, amit Isten parancsolt. Az
emberek prédikálhatnak és gyakorolhatnak bármit, kivéve azokat
a dolgokat, amelyeket Isten megparancsolt nekünk, és a végén
elkárhoznak. Megadhatjuk a tizedet mentából, rutából és min-
den paréjból, és mégsem biztos, hogy engedelmeskedünk Isten
parancsolatainak [lásd Lukács 11:42]. Az a célom, hogy engedel-
meskedjek, és megtanítsak másokat engedelmeskedni Istennek
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pontosan abban, amit mond nekünk. Nem számít, hogy a tanté-
tel népszerı-e vagy sem, mindig támogatni fogom az igaz tanté-
telt, még akkor is, ha egyedül vagyok ebben”4.

„Egyházként és népként jól tesszük, ha bölcsek vagyunk, és
arra törekszünk, hogy megismerjük Isten akaratát, majd hajlan-
dók vagyunk azt megtenni; mert »boldogok, a kik hallgatják az
Istennek beszédét, és megtartják azt«, mondja a szentírás.
»Vigyázzatok és imádkozzatok mindig – mondja Szabadítónk –,
hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket,
amik bekövetkeznek a földön, és megállhassatok az Embernek
Fia elŒtt!« [Lásd Lukács 11:28; 21:36.] Ha Énók, Ábrahám, Mózes
és Izráel gyermekei, és Istennek minden népe Isten parancsola-
tainak betartása által szabadult meg, mi is, ha egyáltalán megsza-
badulunk, ugyanazon tantétel szerint fogunk megszabadulni.
Ahogy Isten Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot családokként kormá-
nyozta, Izráel gyermekeit pedig mint nemzetet, úgy nekünk is,
mint egyház, az Ã irányítása alatt kell lennünk ahhoz, hogy sike-
resen mıködjünk, megmaradjunk és fenntartassunk. Bizalmun-
kat egyedül Istenbe vethetjük, bölcsességet csak tŒle nyerhe-
tünk, és egyedül Ã lehet a pártfogónk és védelmezŒnk, lelkileg
és fizikailag, vagy elbukunk.

Isten keze már eddig is megdorgált bennünket, amiért nem
engedelmeskedtünk parancsainak, bár soha nem szegtünk meg
egyetlen emberi törvényt sem, vagy nem hágtunk át egyetlen
emberi szabályt sem; mégis könnyedén bántunk a parancsaival,
és eltávolodtunk a szertartásaitól; és az Úr fájdalmasan megdor-
gált bennünket, és éreztük karját, és megcsókoltuk a pálcát;
legyünk bölcsek a jövŒben, és mindig emlékezzünk arra, hogy
»jobb az engedelmesség a[z]… áldozatnál, és a szófogadás a
kosok kövérénél« [1 Sámuel 15:22].”5

„Amikor tanításban van részünk, engedelmeskednünk kell
annak a hangnak, be kell tartanunk Isten királyságának törvé-
nyeit, hogy a menny áldásai nyugodhassanak rajtunk. Mindenki-
nek együttesen kell cselekednie, vagy semmit nem lehet elvé-
gezni, és mindenkinek az Œsi papság szerint kellene cselekednie;
ezért a szenteknek kiválasztott népnek kellene lenniük, elkülö-
nülve a világ gonoszságaitól – kiválónak, erényesnek és szentnek.
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Az Úr Jézus Krisztus Egyházából papok királyságát fogja létre-
hozni, egy szent népet, egy kiválasztott nemzedéket [lásd
2 Mózes 19:6; 1 Péter 2:9], mint Énók idejében, amely rendelke-
zik mindazokkal az ajándékokkal, amelyek Pál leveleiben és taní-
tásaiban szemléltetve vannak, amelyeket napjaiban a gyülekeze-
teknek írt és tanított”6.

„Bárki hihet abban, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és boldog
lehet ebben a hitben, ám ha nem engedelmeskedik a parancso-
latainak, a végén kivágatik az Úr igaz követelményei iránti enge-
detlenségéért”7.

„Legyetek erényesek és tiszták, legyetek a becsületesség és
igazság férfiai, tartsátok be Isten parancsolatait, és akkor tökéle-
tesebben fogjátok érteni a jó és a rossz közötti különbséget –
Isten dolgai és az emberek dolgai között; és ösvényetek olyan
lesz, mint az igazaké, amely egyre fényesebben ragyog ama töké-
letes napig [lásd Példabeszédek 4:18]”8.

Wilford Woodruff, mialatt a Tizenkettek Kvórumának tagja-
ként szolgált, így számolt be: „Joseph elnök… felolvasta a szŒ-
lŒtŒ és annak ágainak példázatát [lásd János 15:1–8], és elma-
gyarázta, mondván: »Ha betartjuk Isten parancsolatait,
gyümölcsöt termünk, és Isten barátai leszünk, és tudni fogjuk,
hogy mit tett az Urunk.«”9

Isten törvényeket ad, amelyek felkészítenek bennünket
a celesztiális nyugalomra, ha engedelmeskedünk nekik

„Isten semmi olyat nem fog parancsolni, amely ne lenne külö-
nösen alkalmas arra, hogy jobbítsa [javítsa] minden ember hely-
zetét, bármilyen körülmények között is találják magukat, nem
számít, hogy melyik királyságban vagy országban vannak”10.

„A menny törvényét az ember elé tárták, és mint ilyen, min-
denki számára, aki engedelmeskedik annak, olyan jutalmat
garantál, amely minden földi várakozást felülmúl; bár nem ígéri,
hogy a hívŒ minden korban mentessé válik azoktól a nyomorú-
ságoktól és csapásoktól, amelyek a földön élŒ gonosz emberek
cselekedeteinek következtében különbözŒ forrásokból erednek.
Mégis mindeközben létezik egy ígéret, amely arra a tényre van
alapozva, hogy ez a menny törvénye, amely felülmúlja az ember
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törvényét, amennyire az örök élet felülmúlja a halandót; és azok
az áldások, amelyeket Isten képes adni, nagyobbak azoknál, ame-
lyeket az ember adhat. Akkor természetesen, ha az ember törvé-
nye kötelezŒ érvényı az emberre, amennyiben azt elismerik,
akkor a menny törvényének mennyivel inkább kötelezŒ érvé-
nyınek kell lennie! És amennyire a menny törvénye tökélete-
sebb az ember törvényénél, annál nagyobbnak kell lennie a juta-
lomnak, amennyiben engedelmeskednek neki… Isten törvénye
azt az életet ígéri, ami örökkévaló, mégpedig Isten saját jobbján
kapott örökséget, amely biztosítva van a gonosz minden hatal-
mával szemben. […]

Isten megŒrzött egy idŒt, vagy idŒszakot, amelyet saját kebe-
lében kijelölt, amikor minden alattvalóját, aki engedelmeske-
dett a hangjának, és betartotta a parancsolatait, elviszi a celesz-
tiális nyugalmába. Ez a nyugalom olyan tökéletes és dicsŒséges,
hogy az embernek fel kell készülnie annak a királyságnak a tör-
vényei szerint arra, hogy beléphessen, és élvezhesse áldásait.
Ennek a ténynek a tudatában, Isten bizonyos törvényeket adott
az emberi családnak, amelyek, ha betartják Œket, elegendŒk
ahhoz, hogy felkészítsék Œket ennek a nyugalomnak az öröksé-
gére. Befejezésképp tehát Istennek ez volt a célja a számunkra
adott törvényekkel… Az Úr törvényében szereplŒ minden
parancsolathoz tartozik egy jutalomnak a biztos ígérete minda-
zok számára, akik engedelmeskednek, amely arra a tényre ala-
pozódik, hogy ezek tényleg egy olyan Lénynek az ígéretei, aki
nem hazudhat; egy olyannak, aki bŒségesen be tudja tartani igé-
jének minden pontját”11.

1843 áprilisában Joseph Smith a következŒket tanította,
amelyek késŒbb a Tan és a szövetségek 130:20–21-ben kerültek
feljegyzésre: „Van egy törvény, amely már a világ megalapítása
elŒtt visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, amelyen
minden áldás alapszik – és amikor bármilyen áldásban részesü-
lünk IstentŒl, az ama törvény iránti engedelmesség által történik,
amelyen az áldás alapszik”12.

„Mindaz az áldás, amelyet az ember számára a menny tanácsá-
ban elrendeltek, az ahhoz tartozó törvény iránti engedelmessé-
gen múlik”13.
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Akik mindvégig hithıek maradnak, 
elnyerik az igazlelkıség koronáját

„Éljetek Isten parancsolatainak szigorú betartása szerint, és
járjatok elŒtte alázatosan, és az Ãáltala kijelölt idŒben fel fog
magasztalni benneteket”14.

„Mily óvatosnak kell lenniük az embereknek, hogy mit tesznek
az utolsó napokban, hogy nehogy elszámítsák magukat a remé-
nyeikben, és azok, akik azt gondolják, hogy állni fognak, elbuk-
nak, mert nem tartják be az Úr parancsolatait; miközben nektek,
akik az Úr akaratát cselekszitek, és betartjátok a parancsolatait,
örvendezésre van okotok, kimondhatatlan örömre, mert nagyon
magasra lesztek felmagasztalva, és ennek a világnak minden
királysága fölé fogtok gyŒzedelmesen felemeltetni”15.

„[Máté] a Messiásról szóló 22. fejezetében a menny királyságát
egy olyan királyhoz hasonlítják, aki esküvŒt szervezett a fiának
[lásd Máté 22:2–14]. Az, hogy ez a fiú a Messiás, afelŒl nincs vita,
mivel a menny királyságát ábrázolták ebben a példázatban; és az,
hogy a szentek, vagy azok, akik az Úr iránt hithınek találtatnak,
azok a személyek, akik érdemesnek fognak találtatni arra, hogy
az esküvŒi vacsorán helyet örökölhessenek, egyértelmı János
Jelenésekben található szavaiból, ahol azt a hangot, amelyet hal-
lott a mennyben, úgy írta le, mint egy »nagy sokaságét«, vagy
mint »erŒs mennydörgések szavát, mondván: …mert uralkodik
az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk,
és adjunk dicsŒséget néki, mert eljött a Bárány menyegzŒje, és az
Œ felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék
tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek
igazságos cselekedetei« [ Jelenések 19:6–8].

Az, hogy kizárólag azoknak engedélyezik majd, hogy leüljenek
ahhoz a dicsŒséges lakodalomhoz, akik betartják az Úr parancso-
latait, és végig az Ã törvényei szerint élnek, egyértelmıen kitınik
Pál Timótheushoz címzett utolsó levelébŒl, amelyet nem sokkal a
halála elŒtt írt. Ezt mondja: »Ama nemes harczot megharczoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett
nékem az igazságnak koronája, melyet megád nékem az Úr ama
napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak
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is, a kik vágyva várják az Œ megjelenését« [2 Timótheus 4:7–8].
Azok közül, akik elhiszik ezt a beszámolót, senki nem fog egy pil-
lanatig sem kételkedni Pálnak ebben az állításában, amelyet kis
idŒvel azelŒtt tett, hogy tudomása szerint el kellett hagynia ezt a
világot. Bár volt idŒ, amikor, saját szavaival élve, üldözte Isten
egyházát, és pusztítást végzett benne, mégis, miután elfogadta a
hitet, szüntelenül azon munkálkodott, hogy terjessze a dicsŒsé-
ges hírt, és amikor, mint a hıséges katonát, elhívták, hogy életét
adja azért az ügyért, amelyet magáénak vallott, letette azt, az Œ
szavaival élve, egy örök korona elnyerésének bizonyosságával.

Kövessétek nyomon eme apostol munkásságát a megtérésé-
nek idejétŒl kezdve egészen a haláláig, és a Krisztus evangéliu-
mának hirdetésében mutatott szorgalomnak és türelemnek illŒ
példáját találjátok majd. Miután kigúnyolták, megvesszŒzték és
megkövezték, abban a pillanatban, hogy kimenekült az üldözŒi
kezébŒl, olyan buzgón hirdette a Szabadító tanát, mint valaha.
És mindenki tudhatja, hogy nem az életben elnyerhetŒ megbe-
csülésért fogadta el a hitet, sem pedig földi javak szerzése érde-
kében. Akkor pedig mi vihette rá arra, hogy ennyi veszŒdségen
menjen keresztül? Azért, mondta Œ, hogy elnyerje az igazlelkıség
koronáját Isten kezétŒl. Úgy véljük, senki nem fog kételkedni
abban, hogy Pál mindvégig hithı maradt. Senki nem fogja azt
állítani, hogy nem tartotta meg a hitet, hogy nem harcolta meg a
nemes harcot, és nem tanított és gyŒzködött mindvégig. És mit
kellett kapnia? Az igazlelkıség koronáját…

Elmélkedjetek el egy pillanatra, testvérek, és kérdezzétek meg
magatokat, hogy érdemesnek tartanátok-e magatokat arra, hogy
Pállal és a hozzá hasonlókkal helyet foglaljatok az esküvŒi vacso-
rán, ha hıtlenek lettetek volna? Ha nem harcoltátok meg a
nemes harcot, és nem tartottátok meg a hitet, számíthatnátok
arra, hogy kaptok? Rendelkeztek az igazlelkıség koronájának
ígéretével az Úr kezétŒl, az ElsŒszülött Egyházával egyetemben?
EbbŒl tehát megértjük, hogy Pál Krisztusba vetette reménységét,
mert megtartotta a hitet, és várta az Ã megjelenését, és az Ã
kezétŒl elnyerte az igazlelkıség koronájának ígéretét. […]

Az Œsi idŒkben élŒk, bár üldözték és nyomorgatták Œket az
emberek, IstentŒl olyan súlyú és dicsŒségı ígéreteket nyertek,



1 3 .  F E J E Z E T

173

Pál Agrippa király elŒtt tanúskodik.
„Senki – mondta Joseph Smith – nem fog kételkedni abban, hogy Pál 

mindvégig hithı maradt… És mit kellett kapnia? Az igazlelkıség koronáját.”

hogy szívünk már csak attól is eltelik hálával, hogy egyáltalán
rájuk nézhetünk, miközben azon elmélkedünk, hogy az Ã
szemében nincs személyválogatás, és hogy minden nemzetben
kedves ÃelŒtte, aki Ãt féli, és igazságot cselekszik [lásd Cseleke-
detek 10:34–35]. […]

Arra a következtetésre juthatunk, hogy eljön az a nap, amikor
mindenki saját cselekedetei szerint lesz megítélve, és azok sze-
rint fog megjutalmaztatni; hogy azok, akik megtartották a hitet,
az igazlelkıség koronájával lesznek megkoronázva; fehér ruhába
lesznek öltöztetve; belépést nyernek az esküvŒi lakomára; szaba-
dok lesznek minden nyomorúságtól, és Krisztussal fognak kor-
mányozni a földön, ahol az Œsi ígéretnek megfelelŒen újonnan
isznak a szŒlŒtŒke gyümölcsébŒl Ãvele a dicsŒséges királyság-
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ban; legalábbis úgy találjuk, hogy az Œsi szenteknek ilyen ígére-
tek adattak. És bár nem tarthatunk igényt azokra az ígéretekre,
amelyeket az Œsi szenteknek tettek, mert ezek nem a mi tulajdo-
nunkat képezik, már csak azért sem, mert ezeket az Œsi szentek-
nek adták, mégis ha a Magasságos gyermekei vagyunk, és ugyan-
azzal az elhívással hívtak el minket is, mint Œket, és elfogadtuk
ugyanazt a szövetséget, mint Œk, és hozzájuk hasonlóan hithıek
vagyunk Urunk bizonyságához, ugyanúgy az Atya elé járulhatunk
Krisztus nevében, mint Œk tették, és elnyerhetjük magunknak
ugyanazokat az ígéreteket.

Ha valaha megkapjuk ezeket az ígéreteket, az nem azért lesz,
mert Péter, János és a többi apostol… istenfélŒen élt, és hatalmuk
és hitük volt ahhoz, hogy gyŒzedelmeskedhessenek, és elnyerjék
azokat; hanem azért lesz, mert saját magunk rendelkezünk hittel,
és Istenhez Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében járulunk, még-
hozzá úgy, ahogy Œk tették; és amikor elnyerjük ezeket az ígérete-
ket, azok közvetlenül ránk vonatkozó ígéretek lesznek, ellenkezŒ
esetben semmi hasznunk nem származik belŒlük. A mi javunkra
közlik Œket, a saját tulajdonunkat fogják képezni (Isten ajándékán
keresztül), amelyeket a saját szorgalmunk nyert el a parancsolatai
betartása által, és mert becsületesen jártunk elŒtte”16.

„Emlékeztetnénk benneteket, fivérek, azokra a veszŒdségekre,
megpróbáltatásokra, nélkülözésekre és üldöztetésekre, amelye-
ket az Œsi szentek kiálltak csak azért, hogy meggyŒzzék az embe-
reket Krisztus hitének kitınŒségérŒl és helyességérŒl, ha véle-
ményünk szerint szükség lenne rá, vagy ha bármilyen módon a
javatokra válna abban, hogy több szorgalommal munkálkodjatok
az Úr szŒlŒskertjében. De minden okunk megvan rá, hogy azt
higgyük (ha a szentírásokat megfelelŒen tanulmányozzátok),
hogy az állhatatosságuk mindannyiótok számára ismert; és az is,
hogy hajlandók voltak feláldozni ennek a világnak az elérhetŒ
megbecsüléseit és élvezeteit, hogy elnyerhessék az Úr kezétŒl az
élet koronájának bizonyosságát; és a munkájukban mutatott
kitınŒ példájukat, amely tanúsítja számunkra a buzgalmukat
abban az ügyben, amelyet elfogadtak, megpróbáljátok minden
nap követni. És nemcsak a szenteknek ezek a példái, hanem az
Úr parancsolatai is, reméljük, hogy állandóan szívetekben forog-



1 3 .  F E J E Z E T

175

nak, amelyek nem csupán evangéliuma hirdetésére vonatkozó
akaratára tanítanak benneteket, hanem az Ã szelídségére és min-
denek elŒtt való tökéletes életére, még a legsúlyosabb üldözte-
tések és erŒszak idején is, amelyeket egy gonosz és házasságtörŒ
nemzedék zúdított Ãrá.

Emlékezzetek, fivérek, hogy Ã szentségre hívott el titeket!
Szükséges-e hát kihangsúlyoznunk, hogy olyanokká kell válnunk
tisztaságban, mint Ã? Mily bölcsen, mily jámborul; mily tisztán és
mily tökéletesen kell tehát magatokat viselnetek az Ã szemében;
és arra is emlékezzetek, hogy szemeit állandóan rajtatok tartja.
Mindezeket a tényeket a megfelelŒ megvilágításba helyezve nem
lehettek közömbösek aziránt, hogy minden isteni követelményé-
nek szigorú betartása nélkül végül hiányosnak fogtok találtatni;
és ha ez így lesz, el fogjátok ismerni, hogy a ti részetek a haszon-
talan szolgák közé fog esni. Ezért könyörgünk nektek, fivérek,
hogy tökéletesítsétek mindazt, amit rátok bíztak, hogy el ne
veszítsétek a jutalmatokat”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 a VII–XI. oldalakat!

• Olvasd el a 166. oldalon található utolsó bekezdést, és koncent-
rálj arra a szabályra, amelyet Joseph Smith magáénak vallott az
életében! Gondolkozz el olyan parancsolatokon, amelyeket
mostanában kaptál az élŒ próféta szavain vagy a Szentlélek
sugalmazásain keresztül! Hogyan volt részed áldásban, amikor
habozás nélkül engedelmeskedtél ezeknek a parancsoknak!

• Tekintsd át a 167. oldal elsŒ teljes bekezdését! Miért kell néha
egyedül állnunk egy igaz tantétel támogatásában? Milyen tekin-
tetben nem vagyunk egyedül az ilyen idŒkben? (Példákért
lapozz a 167–169. oldalhoz!) Hogyan segíthetünk a gyermekek-
nek és a fiatalságnak, hogy maradjanak hıek az evangéliumi
tantételekhez még akkor is, ha azt tenni népszerıtlen?
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• Tanulmányozd át a 169. oldalon kezdŒdŒ részt! Milyen okból
ad nekünk Isten parancsolatokat? Miért engedelmeskedjünk a
parancsolatainak?

• Tekintsd át Joseph Smith tanításait Máté 22:2–14. és 2 Timót-
heus 4:7–8. versekrŒl (171–175. o.)! TınŒdj el azon, hogyan
éreznéd magad, ha beengednének az esküvŒi lakomára! Milyen
embernek kell lennünk ahhoz, hogy érdemesek legyünk a belé-
pésre? Szerinted mit jelent megharcolni a nemes harcot, és
megtartani a hitet? Gondolj valakire, akirŒl tudod, hogy meg-
harcolta a nemes harcot, és megtartotta a hitet! Mit tanulhatsz
ettŒl az embertŒl?

• Joseph Smith próféta arra ösztönzött bennünket, hogy emlé-
kezzünk arra, hogy az Úr „szentségre hívott el” minket (175.
o.). Mit jelent az, hogy szentségre hívtak el téged? Hogyan vál-
toztatná meg az életünket az, ha emlékeznénk erre az „elhí-
vásra”? És a családtagjaink és barátaink életében?

Kapcsolódó szentírások: 2 Mózes 20:1–17; János 7:17; 1 Nefi
3:7; T&Sz 58:26–29; Ábrahám 3:25
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Joseph és Emma Smith azzal az ikerpárral, akiket röviddel a saját ikreik 
halála után fogadtak örökbe. Joseph és Emma hálatelt szívvel fogadták 

Josephet és Juliát a családjukba, de a kicsi Joseph 1832 márciusában elhunyt.



A reménység és vigasz szavai 
a halál beköszöntekor

„Mi szolgál számunkra vigaszul a halottainkkal kapcsolat-
ban? A föld bármely népe közül nekünk van a legnagyobb
reményünk és vigaszunk a halottainkkal kapcsolatban.”

Joseph Smith életébŒl

Szeretteinek gyászolása újra és újra megérintette Joseph Smith
próféta életét. 1828. június 15-én Joseph és Emma elsŒ fia, Alvin,
röviddel a születését követŒen meghalt a Pennsylvania állambeli
Harmonyban. Amikor 1831 februárjában Joseph és Emma New
Yorkból az Ohio állambeli Kirtlandbe költöztek, Emma ismét ter-
hes volt, ezúttal ikrekkel. Joseph és Emma, röviddel a Kirtlandbe
való megérkezésüket követŒen egy egyháztag, Isaac Morley farm-
jára költöztek egy fakunyhóba. Itt történt, hogy április 30-án meg-
született a kicsi Thadeus és Louisa, de nem sokáig éltek, mert
néhány órával a születésüket követŒen meghaltak.

Ugyanekkor történt az, hogy a közeli Warrensville városában
Ohióban, John Murdock testvér elveszítette feleségét, Juliát, aki
éppen akkor adott életet egy egészséges ikerpárnak. Mivel a csa-
ládja most már öt gyermeket számlált, Murdock testvér úgy
érezte, hogy képtelen lesz gondoskodni az újszülöttekrŒl, ezért
megkérte Josephet és Emmát, hogy fogadják Œket örökbe.
Joseph és Emma ezt megtette, és hálatelt szívvel fogadták be csa-
ládjukba a két csecsemŒt, akiket Josephnek és Juliának neveztek
el. A kis Joseph azonban tizenegy hónappal késŒbb, 1832 márci-
usában tragikus halált halt, amikor ki lett téve a hideg éjszakai
levegŒnek, miközben kanyaróban szenvedett, amikor a prófétát
kátránnyal és tollakkal borította a csŒcselék. Ezzel a halálesettel
a gyászoló szülŒk elsŒ öt gyermekük közül négyet eltemettek, és
már csak Julia maradt nekik egyedüli gyermekként.
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Joseph és Emma tizenegy gyermeke közül – kilenc saját és
két örökbefogadott – csupán öt érte meg a felnŒttkort. Julia
1831-ben született; III. Joseph 1832-ben; Frederick 1836-ban;
Alexander 1838-ban; David pedig 1844 novemberében, öt
hónappal édesapja halála után. Joseph és Emma 14 hónapos fia
Don Carlos 1841-ben halt meg, az 1842-ben született fiuk pedig
még a születése napján elhunyt.

Joseph Smith még életében idejekorán elvesztette három fivé-
rét. Ephraim 1810-ben halt meg, nem sokkal születését köve-
tŒen. Joseph legidŒsebb bátyja 1823-ban halt meg 25 évesen, és
legfiatalabb öccse, Don Carlos 1841-ben szintén 25 évesen
hunyt el.

A próféta még egy rendkívüli veszteséget elszenvedett, amikor
édesapja, akire tanácsért és erŒsségért támaszkodott, 1840-ben
elhunyt az Illinois állambeli Nauvooban. Amikor Smith atya
rájött, hogy közeleg halálának órája, az ágyához hívta családját.
Feleségéhez fordulva így szólt: „Amikor a gyermekeimre tekin-
tek, és megállapítom, hogy bár azért születtek, hogy az Úr mun-
káját elvégezzék, mégis ameddig ezen a földön élnek, fájdalmon
és megpróbáltatáson kell keresztülmenniük, a szívem megsza-
kad értetek, és rettegek itthagyni benneteket ellenségekkel
körülvéve”1.

Majd egymás után külön-külön beszélt mindegyik fiához és
leányához, és még utoljára megáldotta Œket. A próféta édesany-
jának feljegyzése szerint ezeket a megnyugtató szavakat intézte
Joseph prófétához:

»Joseph, fiam, magas és szent elhívást kaptál. Mégpedig az Úr
munkájára hívattál el. Tarts ki hitben, és áldott leszel, és a gyer-
mekeid is utánad. Megéred azt, hogy befejezd a munkádat.«

Joseph erre könnyek között felkiáltott: »Ó, Apám, igaz ez?«
»Igen – válaszolta az apja –, megéred azt, hogy lefektesd mind-
annak a munkának a tervezetét, amelyet Isten neked adott. Ez az
én haldokló áldásom a te fejedre, Jézus nevében.«”2

Saját életének e nehéz perceibŒl, valamint a Szabadító engesz-
telésérŒl való inspirált tudásából merítve Joseph Smith próféta
sok gyászoló szentnek tudott vigasztalást nyújtani.
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Joseph Smith tanításai

Amikor szeretett családtagjaink vagy barátaink 
elhunynak, hatalmas vigaszt nyújt az a tudás, hogy az
elkövetkezendŒ világban újra találkozni fogunk velük

A próféta 1844. április 7-én beszédet mondott a Nauvooban
tartott egyházi konferencián. Barátjáról, King FollettrŒl beszélt,
aki akkoriban hunyt el: „Szeretett Szentek! Az egybegyıltek
figyelmét kérem most, miközben a halottak témájáról fogok
beszélni. Szeretett testvérünk, King Follett elder halála, akit egy
beomló kút zúzott halálra, vezet engem ehhez a témához. Barátai
és rokonai kértek fel a beszédre; mivel azonban nagy számban
vannak ebben a gyülekezetben olyanok – ebbŒl a városból, illetve
máshonnan –, akik veszítettek már el barátokat, ezért a témáról
általánosságban fogok beszélni, és képességeim szerint, illetve a
Szentlélek sugalmazása alapján osztom meg gondolataimat. Imá-
itokat és hiteteket kérem, hogy velem lehessen a Mindenható
Isten sugalmazása és a Szentlélek ajándéka, hogy olyan dolgokat
jelentsek ki, melyek igazak, és amelyeket könnyen megérthettek,
és hogy a bizonyság meggyŒzŒdést keltsen a szívetekben és elmé-
tekben annak igazságáról, amelyrŒl beszélni fogok. […]

Tudom, hogy a bizonyságom igaz; ezért, amikor e gyászolók-
hoz beszélek, mit veszítettek el? A rokonaik és barátaik csupán a
testüktŒl váltak meg egy kis idŒre: lelkük, amely Istennel együtt
létezett, úgymond elhagyta egy rövid pillanatra a porhüvelyt; és
most egy olyan helyen élnek, ahol ugyanúgy beszélgetnek egy-
mással, mint ahogy mi tesszük itt a földön. […]

Mi szolgál számunkra vigaszul a halottainkkal kapcsolatban? A
föld bármely népe közül nekünk van a legnagyobb reményünk
és vigaszunk a halottainkkal kapcsolatban; mert láttuk, ahogy
érdemesen jártak közöttünk, és láttuk Œket, ahogy álomba
merültek Jézus karjaiban…

Nektek, gyászolóknak, örvendezni van okotok King Follett
elder halálával kapcsolatban; mert férjetek és édesapátok
elment, hogy kivárja a halottak feltámadását – míg tökéletessé
nem válik; mert a feltámadáskor barátotok tökéletes boldogság-
ban fog feltámadni, és celesztiális dicsŒségbe fog menni…
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Felhatalmazást kaptam a Szentlélek felhatalmazása által, hogy
elmondjam, nincs okuk a félelemre; mert Œ hazatért az igazak
otthonába. Ne gyászoljatok, ne sírjatok! Mindezt a bennem lévŒ
Szentlélek bizonysága által tudom; és számíthattok arra, hogy
barátaitok elŒjönnek majd, hogy találkozzanak veletek a celeszti-
ális világ hajnalán…

Apám, fivéreim, gyermekeim és barátaim mentek el a lélekvi-
lágba. Csak egy pillanatig vannak távol. Lélekben vannak, és
hamarosan újra találkozni fogunk. Hamarosan eljön az idŒ, ami-
kor megszólal a harsona. Amikor eltávozunk, üdvözölni fogjuk
anyáinkat, atyáinkat, barátainkat, és mindazokat, akiket szere-
tünk, és akik Jézusban szunnyadnak. Nem fogunk félni a csŒcse-
léktŒl, az üldöztetésektŒl vagy alattomos perektŒl és letartózta-
tásoktól, hanem örökkévaló boldogságban lesz részünk”3.

Lorenzo D. Barnes elder missziója közben vesztette életét
Angliában. A próféta egy gyılésen beszélt a haláláról, amelyet
a befejezetlen Nauvoo templomban tartottak: „Elmondom,
hogy mit akarok. Ha holnap elhívnak arra, hogy feküdjek a sírba,
a feltámadás hajnalán hadd fogjak kezet édesapámmal, és kiált-
sam: »Apám!«, mire Œ ezt fogja mondani, »Fiam, fiam!«, ahogy a
sírkŒ meghasad, mielŒtt kijövünk sírjainkból.

És eltınŒdhetünk-e így e dolgokról? Igen, ha megtanuljuk,
hogyan éljünk, és hogyan haljunk meg. Amikor lefekszünk, eltı-
nŒdünk azon, hogyan fogunk reggel felkelni; társaknak kellemes
együtt lefeküdniük a szeretet karjaiba zárva, egymás ölelésében
elaludni és felébredni, és ismét feleleveníteni beszélgetésüket.

Különösnek tartanátok, ha elmondanám, hogy mit láttam láto-
másban, ami ehhez az érdekes témához kapcsolódik? Azok, akik
Jézus Krisztusban haltak meg, számíthatnak arra, hogy amikor
elŒjönnek, belépnek az örömnek mindabba a beteljesülésébe,
amellyel itt rendelkeztek, vagy amelyre itt számítottak.

Annyira érthetŒ volt a látomás, hogy ténylegesen láttam az
embereket, mielŒtt kiszálltak volna a sírból, mintha lassan keltek
volna fel. Megfogták egymás kezét, és ezt mondták egymásnak:
»Apám, fiam, anyám, leányom, öcsém, húgom.« És amikor a hang
a halottakért kiált, hogy keljenek fel, tegyük fel, hogy apám mel-
lett temettek el, mi lenne szívem elsŒ öröme? Hogy találkozhatok
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apámmal, anyámmal, bátyámmal, nŒvéremmel; és amikor az olda-
lamon vannak, megölelem Œket, és Œk is engem…

A halál gondolatánál sokkal fájdalmasabb nekem a megsem-
misülés gondolata. Ha nem számíthatok arra, hogy újra látni
fogom apámat, anyámat, fivéreimet, nŒvéreimet és barátaimait,
szívem egy pillanat alatt megszakadna, és a sírba szállnék. Annak
a reménye, hogy láthatom barátaimat a feltámadás reggelén, fel-
vidítja a lelkemet, és segít elviselnem az élet gonoszságait. Olyan,
mintha egy hosszú utazásra mennének, és visszatérésükkor foko-
zott örömmel találkoznánk velük…

Marcellus Batesnek [egy egyháztag, akinek meghalt a felesége]
hadd szolgáljak vigasszal. Hamarosan a dicsŒség világában fogod
élvezni párod társaságát, és ugyanez vonatkozik Barnes testvér
barátaira is, és minden szentre, akik gyászolnak. Ez figyelmeztetŒ
hang volt mindannyiunk számára, hogy legyünk mértékletesek
és szorgalmasak, és tegyük félre a mulatozást, a hiúságot és a
könnyelmıséget, és készüljünk fel arra, hogy holnap meghalha-
tunk”4.

Azok a szülŒk, akiknek gyermekeik meghalnak, 
ugyanúgy fogják visszakapni Œket a feltámadáskor, 

mint ahogy eltemették Œket

A kétéves Marian Lyon temetésén a próféta ezt mondta:
„Megint csak elhangzott a figyelmeztetŒ hang közöttünk, amely
rámutat az emberi élet bizonytalanságára; és a szabad perceim-
ben elgondolkoztam ezen a témán, és feltettem a kérdést, hogy
miért van az, hogy csecsemŒk, ártatlan gyermekek elvétetnek
tŒlünk, és fŒleg azok, akik a legintelligensebbnek és legérdeke-
sebbnek tınnek. Ezek a legerŒsebb okok, amelyek az elmémbe
jöttek: Ez a világ egy nagyon gonosz világ; és… egyre gonoszabbá
és erkölcstelenebbé válik… Az Úr sokat elvisz, már csecsemŒ-
korban is, hogy elkerülhessék az ember irigységét, és a jelen
világ gyötrelmeit és gonoszságait; túl tiszták, túl szeretetre mél-
tóak voltak ahhoz, hogy a földön éljenek; ezért, ha jól megfon-
toljuk, ahelyett, hogy gyászolnánk, örvendezésre van okunk,
amiért megszabadultak a gonosztól, és hamarosan ismét velünk
lesznek. […]
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Joseph Smith azt tanította, hogy a kisgyermekek „ugyanúgy fognak feltámadni, 
mint ahogy meghaltak”, és hogy a szülŒk „ugyanolyan szeretettel 

[üdvözlik majd gyermekeiket] a celesztiális dicsŒségben is”.

Az egyetlen különbség egy idŒs és egy fiatal ember halála
között az, hogy az egyik hosszabb ideig él a mennyben, az örök
világosságban és dicsŒségben, mint a másik, és valamivel hama-
rabb szabadul meg ettŒl a nyomorúságos, gonosz világtól.
E dicsŒség ellenére egy pillanatra mindezt szem elŒl veszítjük, és
gyászoljuk a veszteséget, de nem úgy gyászolunk, mint azok,
akiknek nincs reménységük”5.

„Felmerül a kérdés: »A gyermekek az örökkévalóságban is az
édesanyjukkal lesznek?« Igen! Igen! Anyák, veletek lesznek a
gyermekeitek, mert örök életük lesz, hisz az adósság ki lett
fizetve”6.

„A gyermekek… ugyanúgy fognak feltámadni, mint ahogy
meghaltak; ott majd üdvözölhetjük szeretetre méltó csecsemŒin-
ket ugyanazzal a dicsŒséggel – ugyanazzal a szeretetreméltóság-
gal a celesztiális dicsŒségben”7.

Joseph F. Smith elnök, az egyház hatodik elnöke így számolt be:
„Joseph Smith tanította azt a tant, miszerint a kiskorú gyermek,
akit eltemetnek, a feltámadáskor gyermekként jön elŒ; és egy
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élettelen gyermek édesanyjára mutatva ezt mondta neki: »Részed
lesz abban az örömben, gyönyörıségben és megelégedettségben,
hogy feltámadása után felnevelheted, míg el nem éri lelkének
teljes termetét.« …

1854-ben találkoztam [Agnes Smith] nagynénémmel, nagybá-
tyám, Don Carlos Smith feleségével, aki annak a kislánynak
[Sophroniának] volt az édesanyja, akirŒl Joseph Smith, a próféta
beszélt, amikor azt mondta az anyának, hogy része lesz abban az
örömben, gyönyörıségben és megelégedettségben, hogy felne-
velheti azt a gyermeket a feltámadás után, míg el nem éri lelké-
nek teljes termetét; és hogy sokkal nagyobb örömben lesz része,
mint amennyire itt a halandóságban valaha is lehetŒsége lenne,
mert szabad lesz a halandóság gyötrelmeitŒl, félelmeitŒl és gyen-
geségeitŒl, és többet fog tudni, mint amennyit ebben az életben
tudhatna. Találkoztam azzal az özveggyel, annak a gyermeknek
az édesanyjával, és Œ mondta el nekem ezt az esetet, és bizony-
ságát adta arról, hogy ez volt az, amit Joseph Smith próféta mon-
dott, amikor a kislánya temetésén beszélt”8.

Mary Isabella Horne és Leonora Cannon Taylor mindketten
elveszítették fiatal gyermeküket. Horne nŒtestvér így emlékezett
vissza arra, amikor Joseph Smith próféta a két nŒtestvérnek
ezeket a vigasztaló szavakat mondta: „Azt mondta nekünk,
hogy a feltámadás reggelén ugyanúgy fogjuk visszakapni azokat
a gyermekeket, mint ahogy eltemettük Œket, tisztán és ártatlanul,
és édesanyjukként fogjuk Œket táplálni és gondoskodni róluk.
Azt mondta, hogy a gyermekek ugyanúgy fognak feltámadni,
mint ahogy eltemették Œket, és hogy el fogják nyerni mindazt az
intelligenciát, amelyre szükségük lesz ahhoz, hogy elfoglalhassa-
nak trónokat, fejedelemségeket és hatalmakat”9.

Bár gyászolunk szeretteink halálakor, bízhatunk abban,
hogy „az egész föld Istene igazságot fog cselekedni”

A 24 éves Ephraim Marks temetésén a próféta kijelentette: „Ez
egy nagyon megrendítŒ és rettenetes idŒszak. Még soha nem
éreztem magam ennyire megrendültnek; emlékeztet legidŒsebb
bátyámnak, Alvinnek a halálára, aki New Yorkban halt meg, és
legkisebb öcsémnek, Don Carlosnak a halálára, aki Nauvooban
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hunyt el. Nehéz itt élnem a földön és azt látnom, hogy ezek a
fiatalemberek, akik támaszt és vigaszt jelentenek a számunkra,
fiatalságuk teljében vétetnek el tŒlünk. Igen, nehéz megbékélni
ezekkel a dolgokkal. Néha arra gondolok, hogy jobban megbé-
kéltem volna ezzel, ha én magam hívattam volna el, ha ez lett
volna Isten akarata; mégis tudom, hogy meg kell nyugodnunk, és
tudnunk kell, hogy ez IstentŒl van, és meg kell békélnünk az Ã
akaratával; minden rendben van. Rövidesen mi is ugyanígy elhí-
vatunk: velem is ugyanúgy megtörténhet, mint veletek”10.

1832. június 6-án Joseph Smith ezt írta Emma Smithnek:
„Nagy fájdalmat okozott, amikor meghallottam, hogy Hyrum
elveszítette kisgyermekét. Úgy gondolom, hogy valamennyire
együtt tudunk vele érezni, de mindannyiunknak meg kell békél-
nünk a sorsunkkal, és azt kell mondanunk, hogy legyen az Úr
akarata szerint”11.

1840. január 20-án Joseph Smith ezt írta Emma Smithnek:
„Levelet kaptam Hyrumtól, és szívem megörült a hírnek, hogy
családom mind életben van. Mégis szívem gyászol mindazokért,
akik elvétettek tŒlünk, de nem reménytelenül, mert újra látni
fogom Œket, és újra velük leszek. Ezért jobban megbékélhetünk
Isten cselekedeteivel”12.

„A Sionban történt halálesetekkel kapcsolatban gyászolunk
mindazokkal, akik gyászolnak, de emlékezzünk arra, hogy az
egész föld Istene igazságot fog cselekedni”13.

„Sok haláleset történt, amely szomorú érzéseket hagy, de nem
tehetünk semmit. Amikor Isten a mennyekbŒl elszólít minket
innen, alá kell vetnünk magunkat az Ã rendelkezésének”14.

James Adams temetésén a próféta ezt mondta: „ElŒször
Springfieldnél [Illinois] találkoztam vele, amikor Missouriból
Washingtonba tartottam. Rám talált, amikor idegen voltam, befo-
gadott a házába, biztatott és felvidított engem, és pénzt adott
nekem. Bizalmas barát volt… Kinyilatkoztatásokat kapott a távo-
zásáról, és elment, hogy elvégezzen egy sokkal fontosabb mun-
kát. Amikor az emberek felkészültek, jobban járnak, ha elmen-
nek innen. Adams testvér elment, hogy megnyisson egy
eredményesebb ajtót a halottaknak. Az igazak lelke felmagasztal-
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tatik egy nagyszerıbb és dicsŒségesebb munkára; ezért áldottak
a lélekvilágba való távozásukban”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 a VI–XI. oldalakat!

• Milyen gondolataid vagy érzéseid támadnak, miközben elolva-
sod a 179–180. oldalakon található beszámolókat? Ezek az ese-
mények milyen hatással lehettek arra, ahogy Joseph próféta a
halálról és a feltámadásról tanított?

• Ez a fejezet olyan üzeneteket tartalmaz, amelyeket Joseph
Smith osztott meg azokkal az emberekkel, akik szeretteik halá-
lát gyászolták (181–187. o.). Ezekben az üzenetekben a pró-
féta „reményt és vigaszt” nyújtott azáltal, hogy az evangélium
tanait tanította, és megmutatta a hallgatóságának, hogy ezek a
tanok miként vonatkoztak az Œ életükre. Miközben elhunyt
szeretteidre gondolsz, vagy azokra, akik hamarosan eltávoz-
hatnak, mely evangéliumi igazságok nyújtanak vigaszt a szá-
modra? Miért értékesek számodra ezek az igazságok?

• Olvasd el azt a tanácsot, amelyet Joseph Smith adott, amikor
Barnes elder haláláról beszélt, beleértve az arról szóló taná-
csot, hogy „hogyan éljünk és hogyan haljunk meg” (182–183.
o.)! Mit jelent számodra ez a tanács? Gondolkozz el azon, hogy
az életed hogyan változna meg, ha emlékeznél erre a tanácsra!

• Tekintsd át a próféta szavait, amelyeket olyan szülŒkhöz inté-
zett, akik elveszítették kisgyermeküket (183–185. o.)! Ezek a
tanok hogyan nyújthatnak reményt a gyászoló szülŒknek?

• Tanulmányozd Joseph Smith tanácsát, miszerint békéljünk
meg Isten akaratával, amikor szeretteink meghalnak (185–187.
o.)! Isten akaratának elfogadásáról hozott döntésünk hogyan
befolyásolhatja érzelmeinket? Szavainkat és cselekedeteinket?
Döntésünk hogyan segíthet másoknak?
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Sion ügyének megalapítása

„Sion felépítése olyan ügy, amely minden korban
érdekelte Isten népét; ez egy olyan téma, amelyrŒl

próféták, papok és királyok különös élvezettel beszéltek.”

Joseph Smith életébŒl

1831 kora júniusában, csak hetekkel azután, hogy a New York-
ból Ohióba való gyülekezés befejezŒdött, a szentek az egyház
konferenciájára gyıltek Kirtlandben. Június 7-én, egy nappal a
konferencia befejezését követŒen, Joseph Smith egy olyan kinyi-
latkoztatást kapott, amely az egyháztagok gondolatait Sionra irá-
nyította: „A következŒ konferenciá[t]… tarts[á]tok Missouriban,
azon a földön, amelyet népemnek ajánlok majd fel” (T&Sz 52:2).

A szentek érdeklŒdését rendkívül felkeltette Sion megalapí-
tása: a szent városé, ami az igazlelkıek békés menedéke a világ
gonoszsága elŒl. A szentek felkészítése érdekében az Úr újra és
újra azt tanácsolta nekik, hogy „törekedje[nek] Sion ügyét nap-
világra hozni és megalapozni” (T&Sz 6:6; 11:6; 12:6; lásd még
14:6). Az egyház vezetŒi azonnal útnak indultak, hogy meghatá-
rozzák Sion helyét. Június 9-én Joseph Smith, Sidney Rigdon és
mások nekivágtak az 1448 kilométeres útnak Missouri állam
Jackson megyéjébe, vizen, lovaskocsin, sok kilométeren keresz-
tül pedig gyalog. Az út nehéz volt és kimerítŒ, de a próféta érezte
az Úr gondviselését: „A napjainkra jellemzŒ becstelenségek és
förtelmek, valamint a Mormon könyvébe vetett hitünk miatt irán-
tuk megnyilatkozó gonosz lélek ellenére, amelyet sok helyen és
különbözŒ emberek között tapasztaltunk, az Úr továbbra is
éberen gondoskodott rólunk, és nap mint nap éreztük szeretŒ
kedvességét; és úgy döntöttünk, hogy ahol lehetŒség nyílik rá,
elolvasunk a Bibliából egy-egy fejezetet, és imádkozunk; és a
hódolat eme pillanatai nagyszerı vigaszt nyújtottak számunkra”1.
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1833-ban Joseph Smith és Frederick G. Williams ezt a térképet készítette Sion 
városának Missouri állam Jackson megyéjében történŒ felépítéséhez. 

A központban lévŒ közterületeket négyhektáros várostömbök vették körül 0,2 
hektárnyi házterületekkel. A várost soha nem építették fel, de késŒbb 

a terv sok alapvetŒ ötletét felhasználták az utolsó napi szent településeken.



1 5 .  F E J E Z E T

191

Július közepén a próféta megérkezett Missouri nyugati
részére, amely a dombos és termékeny préri gyönyörı szép
vidéke volt, tele virágokkal. Ott könyörgésére adott válaszként,
amelyben Sion pontos helyét kívánta megtudakolni, az Úr kinyi-
latkoztatta, hogy „a most Independence-nek nevezett hely a köz-
ponti hely; és a templom helye nyugatra terül el, egy olyan tel-
ken, amely nincs messze a bíróság épületétŒl” (T&Sz 57:3), és
hogy vásároljanak földterületeket. Augusztus 2-án Joseph Smith
és a többiek megkezdték Sion felépítését. A próféta így jegyezte
fel: „Segítettem az egyház colesville-i gyülekezetének letenni az
elsŒ farönköt egy ház építéséhez, Sion alapjának letételeként
Kawn járásban, amely Independence-tŒl 19 kilométerre feküdt.
A farönköt tizenkét ember vitte és helyezte el Izráel tizenkét tör-
zsének tiszteletére. Ugyanebben az idŒben imán keresztül Sid-
ney Rigdon elder felajánlotta és megszentelte Sion földjét a szen-
tek gyülekezésére. Ezek örömteli pillanatok voltak minden
jelenlévŒ számára, és egy kis bepillantást nyújtott a jövŒre, amely
a hithıek megelégedésére ki fog tárulni”2. Másnap a próféta fel-
szentelte a templom helyét.

A New York állambeli Colesville-bŒl jött szentek voltak az elsŒ
egyháztagok, akik letelepedtek Missouriban. Megtették New
Yorkból az Ohio állambeli Kirtlandbe vezetŒ fárasztó utat, de
csak rövid ideig tartózkodtak Ohióban, amikor parancsolatot
kaptak arra, hogy menjenek Missouriba. Polly Knight, a coles-
ville-i gyülekezet egyik tagja elutazott Sion földjére, majd egy
héttel késŒbb meghalt. Gyenge egészségi állapota ellenére eltö-
kélte magát, hogy kitart. Fia ezt írta: „Csendben elaludt és meg-
halt, örvendezve az evangélium új és örökkévaló szövetségében,
és dicsérte Istent, amiért megérte, hogy láthatta Sion földjét…
Joseph Smith testvér részt vett édesanyám temetésén, és nagyon
szép, vigaszt nyújtó beszédet mondott nekünk”3. Bár a próféta
hamarosan visszatért Kirtlandbe, és 1838-ig továbbra is onnan
vezette az egyházat, továbbra is sok szent költözött Missouriba.

A szentek szorgalmasan dolgoztak Sion felépítésén, de 1833
utóján a heves üldöztetés kiızte Œket Jackson megyében lévŒ ott-
honaikból, hátrahagyván álmaikat Sion megalapításáról és a
templom felépítésérŒl. Joseph Smith prófétán keresztül az Úr
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kinyilatkoztatta, hogy Sion megváltásának feltételei azon a vidé-
ken még nem teljesedtek be, és hogy Sion megalapítására „egy
kis ideig még vár[niuk kell]” (T&Sz 105:9).

Joseph Smith tanításai

Az Úr Missouri állam Jackson megyéjét jelölte 
ki Sion helyének – egy olyan helynek, ahol 

a szentek Joseph Smith idejében összegyılnek, 
és ahol Sion szent városa végül fel fog épülni

„Mennyei látomás által parancsolatot kaptam [1831] június-
ban, hogy utazzak Missouri állam nyugati határához, és ott jelöl-
jem ki azt a helyet, amely azok összegyıjtésének központi helye
lesz, akik elfogadják az örökkévaló evangélium teljességét.
Ennek megfelelŒen elindultam bizonyos testvérekkel, és egy
hosszú és fárasztó út után, miközben sok nélkülözést és meg-
próbáltatást szenvedtünk, megérkeztünk Missouri Jackson
megyéjébe, és miután megtekintettük a vidéket, és szorgalmasan
Istenhez folyamodtunk, kinyilatkoztatta magát nekünk, és kije-
lölte nekem és másoknak azt a helyet, amelyen tervei szerint
elkezdi az összegyıjtés munkáját, és egy »szent város« felépíté-
sét, amelyet Sionnak kell nevezni – Sionnak, mert az igazlelkıség
otthona, és mindenkinek, aki arra épít, az igaz és élŒ Istennek kell
hódolnia, és mindenkinek egy tanban kell hinnie, mégpedig az
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus tanában. »Halld Œrállóidat!
felemelik szavukat, ujjonganak egyetemben, mert szemtŒl-
szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr« [Ésaiás 52:8]”4.

Az 1830-as évek elején a szentek megpróbálták lefektetni Sion
alapját Missouri Jackson megyéjében, ahogyan az Úr paran-
csolta, de nem tudták megtenni, mert lelkileg nem voltak felké-
szülve rá. Joseph Smith próféta a következŒket mondta arról,
hogy Sion mikor lesz megalapítva: „A Lélek nekem adott közlé-
seibŒl nem azt veszem ki, hogy Sion elvesztette volna a celesztiá-
lis koronához való jogát – ennek ellenére az Úr megengedte, hogy
így szenvedjen –, kivéve, ha lenne néhány olyan személy, akik
engedetlenségükkel ezt okozták volna, és megtagadták az új szö-
vetséget; mindez nyilvánvalóvá válik majd a késŒbbiekben a cse-
lekedeteiken keresztül. Mindabból, amit a számomra adott
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parancsolatokból megtanultam, mindig számítottam arra, hogy
Sion valamennyit szenvedni fog. De emlékeztetnélek benneteket
egy bizonyos részre, amely azt mondja, hogy sok megpróbáltatás
után jön az áldás [lásd T&Sz 58:4]. Ezen és sok másikon keresz-
tül, és még egy nemrégiben kapott által tudom, hogy Sion az Úr
megfelelŒ idejében megváltatik majd, de hogy megtisztulásának,
megpróbáltatásának és szenvedésének hány napja lesz, az Úr
elrejtette szemem elŒl, és amikor rákérdezek erre a témára, az Úr
ezt mondja: Légy nyugodt, és tudd, hogy én Isten vagyok! Mind-
azok, akik az én nevemért szenvednek, uralkodni fognak velem,
és az, aki énérettem leteszi az életét, újra meg fogja azt találni…
Adja Isten, hogy csapásaink és szenvedéseink ellenére semmi ne
szakítson el minket Krisztus szeretetétŒl [lásd Rómabeliek
8:35–39]”5.

Sion ügyét építjük azáltal, hogy olyan néppé 
válunk, akik tisztaszívıek, és szorgalmasan, 

egy szívvel és egy céllal dolgozunk

„Sion felépítése olyan ügy, amely minden korban érdekelte
Isten népét; ez egy olyan téma, amelyrŒl próféták, papok és kirá-
lyok különös élvezettel beszéltek; örömteli várakozással néztek
elébe annak a napnak, amelyben most élünk; és mennyei és
örömteli várakozástól fıtve énekeltek, írtak és jövendöltek errŒl
a napunkról; de anélkül haltak meg, hogy látták volna; mi
vagyunk az a kegyelt nép, akiket Isten kiválasztott, hogy létre-
hozzuk az utolsó napi dicsŒséget, és ránk maradt az, hogy lássuk,
részt vegyünk benne, és segítsük az utolsó napi dicsŒség elŒre-
haladását”6.

„Bármely hely, ahová a szentek összegyılnek, Sion, amelyet
minden igazlelkı ember felépít a gyermekei biztonságáért”7.

„Lesz itt is és ott is [Sion] cövekje a szentek összegyıjtésére…
Ott gyermekeitek áldottak lesznek, ti pedig barátaitok között
lesztek, ahol meg lesztek áldva. Az evangélium hálója mindenfé-
lét összegyıjt.

[…] Sion felépítése kell, hogy a legnagyobb célunk legyen…
Közeleg az idŒ, amikor senkinek nem lesz nyugalma, kivéve
Sionban és a cövekjeiben”8.
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„Bármely hely, ahová a szentek összegyılnek, Sion, 
amelyet minden igazlelkı ember felépít a gyermekei biztonságáért.”

„Sion felépítését Jehova tanácsának figyelembevételével kell
végezni, a menny kinyilatkoztatásai által”9.

„Ha Sion nem tisztítja meg magát, hogy minden dologban
elfogadtassék az Ã szemében, másik nép után fog nézni; mert
munkája továbbhalad, míg Izráel össze nem gyıjtetik, és azok-
nak, akik nem hallják meg a hangját, számítaniuk kell a harag-
jára. Hadd mondjam el nektek, hogy törekedjetek arra, hogy
megtisztítsátok magatokat és Sion minden lakóját, nehogy az Úr
haragja ádáz tızbe torkolljon. Bánjátok meg bıneiteket, bánjá-
tok meg bıneiteket, ez Isten szava Sionnak; és bár furcsán han-
gozhat, mégis igaz, hogy az emberiség mindaddig ki fog tartani
az önigazolásban, míg minden gonoszságukra fény nem derül, és
jellemük meg nem haladja a megváltás lehetŒségét, és mindaz,
amit a szívükben kincsként Œriznek, az emberiség szeme láttára
feltárul. Azt mondom nektek (és amit nektek mondok, azt min-
denkinek mondom), halljátok meg Isten figyelmeztetŒ hangját,
nehogy Sion elbukjon, és az Úr haragjában megesküdjön arra,
hogy Sion lakosai nem fognak belépni az Ã nyugalmába”10.

„Mindaddig, amíg az egyházban eltırik az istentelen cselekede-
teket, addig nem szenteltethetik meg, és Sion nem váltathat meg”11.



1 5 .  F E J E Z E T

195

„Munkálkodjék mindenki, hogy felkészítse magát a szŒlŒs-
kertre, és hagyjanak kis idŒt a gyászolók megvigasztalására, az
összetört szívıek bekötözésére, a visszaesŒ bınös visszaszerzé-
sére, az eltévelyedŒ visszahozatalára, és mindazok visszahívására
a királyságba, akik kivágattak, azáltal, hogy bátorítják Œket, hogy
feküdjenek neki, amíg a nap tart, és cselekedjenek igazlelkısé-
get, és egy szívvel és egy céllal készüljenek fel arra, hogy segítsék
Sion megváltását, az ígéretnek ama jó földjét, ahol a hajlandó és
az engedelmes áldott lesz…

Azért imádkoz[unk] mennyei Atyánkhoz, hogy imádságosak,
nagyon alázatosak és nagyon jószívıek legyetek; munkálkodja-
tok szorgalmasan, lelkileg és fizikailag, Sion megváltásáért, hogy
a tisztaszívıek visszatérhessenek az örök öröm dalaival, hogy fel-
építsék romos helyeit, és találkozhassanak az Úrral, amikor eljön
az Ã dicsŒségében [lásd T&Sz 101:18]”12.

Sion, az Új Jeruzsálem, az amerikai kontinensen fog felépülni

Hittételek 1:10: „Hiszünk Izráel szó szerinti összegyıjtésében
és a Tíz Törzs helyreállításában; hogy Sion (az Új Jeruzsálem) az
amerikai földrészen fog felépülni”13.

„Sion városa, amelyrŒl Dávid beszélt a százkettedik zsoltárban,
Amerika földjén fog felépülni, »Hisz az Úr megváltottai megtérnek,
és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejükön« [Ésaiás
35:10]; és kiszabadulnak a kiáradó csapásból, amely áthalad a vidé-
ken. De Júda Jeruzsálemnél fog szabadulást nyerni. [Lásd Jóel 2:32;
Ésaiás 26:20–21; Jeremiás 31:12; Zsoltárok 1:5; Ezékiel 34:11–13.]
Ezek bizonyságok arról, hogy a Jó Pásztor elŒhozza a saját nyáját, és
kivezeti Œket minden nemzetbŒl, ahová szétszórattak egy felhŒs és
sötét napon, Sionba és Jeruzsálembe”14.

„Énók jövendölésével fogom kezdeni, amelyben az utolsó
napokról beszélt: »És igazlelkıséget küldök le a mennybŒl; és
igazságot küldök elŒ a földbŒl, hogy bizonyságot tegyen az én
EgyszülöttemrŒl, a halálból való feltámadásáról [ez alatt a feltá-
madás alatt a fizikai testet értem]; igen, valamint minden ember
feltámadásáról; és igazlelkıséggel és igazsággal söpröm le a
földet, mint árral, hogy összegyıjtsem kiválasztottaimat a föld
négy szegletébŒl, egy olyan helyre, amit elŒkészítek, egy szent
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városba, hogy népem felövezhesse derekát, és várakozással
tekinthessen eljövetelem idejére; mert ott lesz hajlékom, és Sion-
nak neveztetik, Új Jeruzsálemnek« [Mózes 7:62].

„Nos, ez alatt az idézet alatt azt értem, hogy… az igazlelkıség
és az igazság árként fogja végigsöpörni a földet. És most azt kér-
dezem, hogy az igazlelkıség és az igazság hogyan fogja a földet
árként végigsöpörni? Megválaszolom. Az embereknek és az
angyaloknak együtt kell dolgozniuk e nagyszerı munka véghez-
vitelében, és Siont fel kell készíteni, méghozzá egy új Jeruzsále-
met, a kiválasztottak részére, akiket összegyıjtenek a föld négy
részébŒl, és egy szent városként megalapítani, mert az Úr hajléka
velük lesz. […]

»Íme, ezt a népet ezen a földön fogom letelepíteni, azon szö-
vetség betöltésére, melyet atyátokkal, Jákóbbal kötöttem, és egy
Új Jeruzsálem lesz ez« [3 Nefi 20:22]. Nos, a Mormon könyvébŒl
pontosan ugyanarról a kontinensrŒl és földterületrŒl értesülünk,
amelyen az Új Jeruzsálem állni fog, és János Patmos szigetén
kapott látomása szerint fel kell majd ragadtatnia.

Nos, sokan azt fogják majd mondani, hogy az említett Új Jeru-
zsálem az a Jeruzsálem, amelyet a zsidók építettek a keleti konti-
nensen. De a Jelenések 21:2-bŒl látni fogjátok, hogy volt egy Új
Jeruzsálem, amely IstentŒl jött le a mennybŒl, mint a férje szá-
mára felékesített menyasszony; és ezután a kinyilatkoztató elra-
gadtatott a Lélekben egy nagy és magas hegyre, és látta a nagy és
szent várost IstentŒl alászállani a mennybŒl. Nos, itt két városról
van szó. Mivel nem lehet mindent egy levél szık keretein belül
leírni, ezért röviden azt mondom, hogy lesz egy Új Jeruzsálem,
amelyet ezen a kontinensen kell megalapítani, és Jeruzsálemet is
újra fogják építeni a keleti kontinensen [lásd Ether 13:1–12].
»Íme, Ether látta Krisztus napjait, és beszélt az Új JeruzsálemrŒl
ezen a földön. És Izráel házáról is beszélt, valamint JeruzsálemrŒl,
ahonnan Lehi el fog jönni – hogy miután elpusztul, újra fel lészen
építve, szent városként az Úrnak; az tehát nem lehet az Új Jeru-
zsálem, mert már a régi idŒkben is ott volt« [Ether 13:4–5].”15

„A próféták ezt mondták Sionról az utolsó napokban: a Liba-
non ékessége hozzá jŒ, cédrus, platán, sudarcédrus, mind együtt
az Ã szent helyének megékesítésére, hogy lábai helyét megdi-
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csŒítse [lásd Ésaiás 60:13]. Réz helyett aranyat hoz, vas helyett
ezüstöt hoz, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat [lásd
Ésaiás 60:17]; ahol a lakodalmat a kövér eledelekbŒl az igazak-
nak adják [lásd Ésaiás 25:6]; igen, amikor az Úr ragyogása meg-
fontolásra kerül a népe javára, az emberek számításai és a világ
hiú dicsŒsége elenyészik, és felkiáltunk: »Sionból a szépség töké-
letességét Isten megragyogtatta« [lásd Zsoltárok 50:2].”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 a VI–XI. oldalakat!

• Figyeld meg, hogy ebben a fejezetben Joseph Smith próféta
hogyan használja a Sion szót, amellyel adott helyekre és az Úr
népére hivatkozik! A szó ezen értelmezései hogyan segítenek
neked megérteni azt, hogy mit jelent felépíteni Siont? (Miköz-
ben errŒl a kérdésrŒl gondolkozol vagy beszélgettek, ajánlatos
elolvasni a Tan és a szövetségek 97:21. verset.)

• A 192. oldal alján kezdŒdŒ bekezdésben Joseph Smith arról
beszél, hogy szeretné megtudni, Sion városa mikor lesz mega-
lapítva Missouri Jackson megyéjében. Mit tanulhatunk meg az
Úr, Joseph Smith imájára adott válaszából?

• Olvasd el a 193. oldalon található második teljes bekezdést, és
határozz meg néhány olyan helyet, ahol a szentek gyülekez-
nek! Hogyan építhetjük fel Siont ezeken a helyeken?

• Tekintsd át a 193. oldalon található harmadik és negyedik tel-
jes bekezdést, és gondolkozz el azon, hogy az egyház cövekei
hogyan nyújtanak biztonságot és békét! Hogyan áldattál meg,
amikor összegyıltél a cöveked többi tagjával?

• Hogyan alkalmazható otthonunkban a próféta Sion felépíté-
sére vonatkozó tanácsa?

• Joseph próféta azt tanította, hogy a Sion felépítésére tett erŒ-
feszítések részeként személyesen kell megtisztítani magunkat.
Hogyan követhetjük ezt a tanácsot? (Példákért lapozz a
194–195. oldalra!) Szerinted miért kell az egyéneknek meg-
tisztulniuk, mielŒtt Sion megváltathat?
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• Tekintsd át Joseph Smith jövendöléseit a két szent városról
(195–197. o.). Milyen szerepet játszunk mi ezeknek a jöven-
döléseknek a beteljesedésében?

Kapcsolódó szentírások: Jelenések 21:1–27; T&Sz 45:65–71;
97:18–25; 103: 1–7; Mózes 7:16–21, 62–69
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Kinyilatkoztatás
és az élŒ próféta

„A mennynek az a nagy szabálya, hogy semmit
nem szabad elvégezni a földön mindaddig, míg ki nem

nyilatkoztatják a titkot szolgáinak, a prófétáknak.”

Joseph Smith életébŒl

Az Ohio állambeli Kirtlandben Joseph Smith próféta kinyilat-
koztatások áradatát kapta, amely ezt az idŒszakot rendkívül fon-
tossá tette az egyház tanának és kormányzatának megalapításá-
ban. Amikor a próféta ezeket a kinyilatkoztatásokat kapta,
gyakran más egyházi vezetŒk jelenlétében tartózkodott, és valaki
mindig feljegyezte a szavait, ahogy azokat az Úrtól kapta. A kinyi-
latkoztatások gyakran imájára adott válaszként jöttek. Parley P.
Pratt, akik késŒbb a Tizenkettek tagja lett, jelen volt, amikor a
próféta megkapta azt a kinyilatkoztatást, amely most a Tan és a
szövetségek 50. szakasza. Pratt elder így emlékezett vissza:

„Miután a fordító szobában imádkozni kezdtünk, a következŒ
kinyilatkoztatást diktálta le a jelenlétünkben. Mindegyik monda-
tot lassan és világosan kivehetŒen mondta ki, közöttük elég szü-
netet tartott ahhoz, hogy egy átlagos író folyóírással fel tudja
jegyezni… Soha nem volt tétovázás, átnézés, vagy visszaolvasás
annak érdekében, hogy a témánál maradjon”1.

Bár néhány kinyilatkoztatást személyes használatra lemásoltak
kézzel, az egyháztagoknak rendszerint nem voltak meg. Joseph
Smith tudta, hogy Isten kinyilatkoztatásai oly fontossággal bírnak,
hogy gondosan meg kell Œket Œrizni, és a világ számára elérhetŒvé
tenni. 1831 novemberében az Ohio állambeli Hiramben tartott
különleges konferencián a próféta és más egyházi vezetŒk eldön-
tötték, hogy megjelentetik a kinyilatkoztatásoknak egy válogatá-
sát, amelyeket a próféta az ideig kapott. Miután meghozták ezt a
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Amikor Joseph Smith próféta ezeket a kinyilatkoztatásokat kapta, 
gyakran más egyházi vezetŒk jelenlétében tartózkodott, és valaki 

mindig feljegyezte a szavait, ahogy azokat az Úrtól kapta.
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döntést, a próféta isteni közlést kapott, melynek az Úr az „elŒsza-
vam parancsolataim könyvéhez” (T&Sz 1:6) nevet adta. Ez a kinyi-
latkoztatás, amely most a Tan és a szövetségek 1. szakasza, kife-
jezte az Úr jóváhagyását a kinyilatkoztatások publikálásához, és
elmagyarázta a velük kapcsolatos céljait. „Kutassátok ezeket a
parancsolatokat – jelentette ki az Úr –, mert igazak és hıek, és a
bennük lévŒ próféciák és ígéretek mind beteljesülnek” (T&Sz
1:37). Miután a konferencia második napján meghallgatta a kinyi-
latkoztatás visszaolvasását, a próféta „felállt, és kifejezte érzéseit
és háláját” az Úr jóváhagyásának kinyilvánításáért.2

E konferenciát követŒen a próféta így emlékezett vissza:
„Közel két héten keresztül idŒm nagy része azzal telt, hogy gon-
dosan átnéztem a parancsolatokat, és konferenciákon vettem
részt, mert november elsejétŒl tizenkettedikéig négy különleges
konferenciát tartottunk. Végül… a konferencia úgy határozott,
hogy a kinyilatkoztatásokat olyan értékesnek tartják…, mint az
egész föld gazdagságát.” A konferencia azt is kijelentette, hogy a
kinyilatkoztatás „az egyház alapja ezekben az utolsó napokban, és
a világ javát szolgálja, megmutatván, hogy a Szabadítónk király-
sága rejtelmeinek kulcsait ismét az emberre bízta, és az örökké-
valóság gazdagsága mindazok számára elérhetŒ, akik hajlandók
minden igével élni, amely Isten szájából származik”3.

A kinyilatkoztatásokról kézzel készített másolatokat William W.
Phelps elvitte Missouriba, hogy a Parancsolatok könyve címmel
megjelentessék Œket. Phelps testvér, akinek az Úr azt paran-
csolta, hogy menjen Missouriba, és legyen az egyház nyomdásza
(lásd T&Sz 57:11), hamarosan nekilátott a könyv betıszedésé-
nek. 1833. július 20-án azonban a csŒcselék elpusztította a
nyomdát és a legtöbb kinyomtatott ívet. Voltak olyan bekötetlen
ívek, amelyeket egyháztagok megmentettek, és egyénileg beköt-
tettek, de a könyvet hivatalosan soha nem jelentették meg. 1835-
ben azok a kinyilatkoztatások, amelyeket a Parancsolatok köny-
vébe szántak, továbbá több másik kinyilatkoztatás a Tan és a
szövetségekként jelent meg Kirtlandben. Az 1835 óta hozzátett
további kinyilatkoztatásokkal ez a könyv tanúsítja, hogy Isten a
ma élŒ prófétáján, az egyház elnökén keresztül beszél egyháza
megáldására és vezetésére.
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Joseph Smith tanításai

Isten mindig kinyilatkoztatáson keresztül 
vezette népét és az egyházát

Hittételek 1:9: „Hiszünk mindabban, amit Isten kinyilatkozta-
tott, amit most nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy ezután is ki fog
nyilatkoztatni sok nagyszerı és fontos dolgot Isten királyságát
illetŒen”4.

„Soha nem foghatjuk fel Isten és a menny dolgait, csak kinyi-
latkoztatás által. Beszélhetünk lelki dolgokról, és kifejezhetjük
véleményeinket az egész örökkévalóságon keresztül, de az nem
felhatalmazás”5.

„A kinyilatkoztatás általi tan messze felülmúlja a kinyilatkozta-
tás nélküli tant; mert egyetlen mennybŒl kinyilatkoztatott igaz-
ság felér az összes létezŒ felekezet elképzeléseivel”6.

„A szabadulás nem jöhet el kinyilatkoztatás nélkül; az ember
hiába szolgál a nélkül… Senki nem lehet Jézus Krisztus szolgája
Jézusról való bizonyság nélkül; és ez a jövendölés lelke [lásd
Jelenések 19:10]. Amikor szabadulást szolgáltatnak az ember-
nek, az bizonyság által történik. Napjaink emberei a mennyrŒl és
a pokolról tanúskodnak, és semelyiket sem látták még; és én azt
mondom, hogy enélkül senki nem ismeri ezeket a dolgokat”7.

„Jézus ezt mondja a tanításaiban: »Ezen a kŒsziklán építem fel
az én [egyházamat], és a pokol kapui sem vesznek rajta diadal-
mat« [Máté 16:18]. Milyen kŒsziklán? A kinyilatkoztatáson”8.

„Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza közvet-
len kinyilatkoztatásra alapíttatott, mint ahogy Isten igaz egyháza
mindig is volt a szentírások szerint (Ámós 3:7 és Cselekedetek
1:2); és Isten akaratán és áldásain keresztül eszköz voltam a
kezében ez idáig, hogy elŒremozdítsam Sion ügyét”9.

1834 áprilisában a próféta egy egyházi konferencián beszélt:
„Ifj. Joseph Smith elnök felolvasta Jóel jövendölésének második
fejezetét, imádkozott, és a következŒket mondta a konferencián:
[…] »Más a helyzetünk, mint bármely más népnek, akik valaha
léteztek a földön; ezért azok a korábbi kinyilatkoztatások nem
alkalmazhatóak a mi körülményeinkre; más népeknek adták
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Œket, akik elŒttünk jártak; de az utolsó napokban úgy volt, hogy
Isten elŒhív egy maradékot, akik között, valamint Jeruzsálemben
és Sionban, szabadulás lesz [lásd Jóel 2:32]. Nos, ha Isten nem
adna több kinyilatkoztatást, hol találjuk meg Siont és ezt a mara-
dékot?« …’

Az elnök ezután elmondta, hogy miként kapta meg és fordí-
totta le a Mormon könyvét, Áron papságának kinyilatkoztatását,
az egyház megszervezését 1830-ban, a fŒpapság kinyilatkoztatá-
sát és a Szentlélek ajándékának kiáradását az egyházra, majd ezt
mondta: »Vegyétek el a Mormon könyvét és a kinyilatkoztatáso-
kat, és hol van a vallásunk? Nincs semmilyen vallásunk.«”10

Az egyház elnöke jelöltetett ki arra, hogy IstentŒl 
kinyilatkoztatást kapjon az egyház számára; az egyének
saját felelŒsségi köreikre kaphatnak kinyilatkoztatást

„Jézus… elŒször apostolokat, másodszor pedig prófétákat
hívott el az egyházban a szolgálat munkájára, a szentek tökélete-
sítésére stb.; …a mennynek az a nagy szabálya, hogy semmit nem
szabad elvégezni mindaddig a földön, míg ki nem nyilatkoztatják
a titkot szolgáinak, a prófétáknak, Ámós 3:7-tel megegyezŒen”11.

1830 szeptemberében Joseph és Emma Smith a Pennsylvania
állambeli Harmonyból a New York állambeli Fayette-be költöz-
tek. Amikor megérkeztek, azt látták, hogy néhány szentet a
hamis kinyilatkoztatások állításai félrevezettek: „Nagy szomo-
rúságunkra… hamarosan azt láttuk, hogy sátán arra várt, hogy
megtéveszthessen, és azt kereste, hogy kit pusztíthat el. Hiram
Page testvérnek volt egy kŒ a birtokában, amely által bizonyos
»kinyilatkoztatásokat« kapott Sion felépítésére, az egyház rend-
jére stb. vonatkozólag, és mindez tökéletesen ellentétben állt
Isten házának rendjével, ahogy az az Újszövetségben és az eddig
kapott kinyilatkoztatásainkban lefektették. Mivel szeptember 26-
ára kijelöltünk egy konferencia gyılést, bölcsnek láttam, ha a
konferenciáig nem teszünk mást, csak beszélgetünk a testvérek-
kel errŒl a témáról. Mivel azonban úgy láttam, hogy sokan, de
fŒleg a Whitmer család és Oliver Cowdery erŒsen hittek azokban
a dolgokban, amelyeket a kŒ mutatott, arra gondoltunk, hogy
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jobb lesz, ha megkérdezzük az Urat egy ilyen fontos ügyben; és
mielŒtt a konferencia elkezdŒdött volna, a következŒket kaptuk:

„Kinyilatkoztatás Oliver Cowderynek, 1830 szeptemberében,
a New York állambeli Fayette-ben.

»…Íme, bizony, bizony mondom neked, senki nem jelöltetik
ki parancsolatok és kinyilatkoztatások elnyerésére ebben az egy-
házban, csak ifj. Joseph Smith szolgám, mert Œ úgy fogadja eze-
ket, mint Mózes. Te pedig legyél engedelmes azokban a dolgok-
ban, amiket megadok neki…

És ne parancsolj annak, aki feletted van, és az egyház élén;
mert én neki adtam a rejtelmek kulcsait, és a lepecsételt kinyi-
latkoztatásokat, mígnem mást nevezek ki nékik Œhelyette…

Továbbá vond félre négyszemközt testvéredet, Hiram Page-t,
és mondd el neki, hogy azok a dolgok, amiket arról a kŒrŒl leírt,
nem tŒlem valók, és a Sátán megtéveszti Œt; mert íme, ezek a
dolgok nem bízattak rá és semmi olyant ne bízzanak rá senkire
ebben az egyházban, ami ellenkezne az egyházi szövetségekkel.

Mert minden dolgot rendben és közös megegyezéssel kell tenni
az egyházban, a hit imája által« [T&Sz 28:2–3, 6–7, 11–13]. [...]

Végül a konferencia összegyılt. A korábban említett kŒ témá-
ját megbeszéltük, és jelentŒs vizsgálat után Page testvér és a
jelenlévŒ egész egyház megtagadta azt a követ és mindent, ami
összefüggésben volt vele, kölcsönös megelégedésünkre és örö-
münkre”12.

„Az elnökök, vagy az [ElsŒ] Elnökség vezeti az egyházat; és
Isten határozatának és akaratának a kinyilatkoztatása az egyház
számára az Elnökségen keresztül kell, hogy jöjjön. Ez a menny
rendje, és a [melkisédeki] papság hatalma és kiváltsága. Továbbá
ennek az egyháznak bármely hivatalnokának kiváltsága kinyilat-
koztatást kapni, már amennyire az az egyházban kapott egyéni
elhívására és feladatára vonatkozik”13.

„Nem tekintjük kötelességünknek elfogadni bármely férfitól
vagy nŒtŒl származó kinyilatkoztatást, ha az illetŒt nem jogsze-
rıen nevezték ki és rendelték el arra a felhatalmazásra, és nem
adja elegendŒ bizonyítékát annak.
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[…] Isten rendjének ellentmond az, hogy bármely egyháztag,
vagy bárki más utasításokat kapjon egy nála magasabb felhatal-
mazással bíró személy részére; ezért látjátok, hogy mennyire
helytelen, ha az ember odafigyel azokra; de ha valaki látomást
vagy egy mennyei hírnöktŒl látogatást kap, az a saját maga javára
és tanítására kell, hogy történjék; mert az egyház alapvetŒ tanté-
teleit, kormányzatát és tanát a királyság kulcsai felügyelik”14.

Az egyház elnöke Isten szavát közvetíti nekünk 
a mi idŒnkre és nemzedékünkre vonatkozólag

Heber C. Kimball így számolt be,
miközben Brigham Young elnök taná-
csosaként szolgált: „Joseph Smith testvér
sokszor elmondta Brigham testvérnek,
jómagamnak és másoknak, hogy Œ Isten
képviselŒje a számunkra, hogy tanítson,
irányítson, és hogy megdorgálja azokat,
akik rosszat cselekszenek”15.

Wilford Woodruff, az egyház negye-
dik elnöke így számolt be: „Egy bizo-
nyos gyılésre fogok hivatkozni, ame-

lyen Kirtland városában vettem részt korai éveimben: A gyılésen
elhangzott néhány megjegyzés… az élŒ jövendŒmondókkal és
Isten írott szavával kapcsolatban… Az egyház egyik vezetŒ
embere felállt, és a témáról beszélve ezt mondta: »ElŒttetek van
Isten szava itt a Bibliában, a Mormon könyvében, és a Tan és a
szövetségekben, megvan nektek Isten írott szava, és ti, akik kinyi-
latkoztatásokat adtok, ezek szerint a könyvek szerint kell, hogy
adjátok a kinyilatkoztatásokat, mivel ami azokban a könyvekben
van, az Isten szava. Azokhoz kell tartani magunkat.«

Amikor befejezte, Joseph testvér Brigham Young testvérhez for-
dult, és ezt mondta: »Brigham testvér, szeretném, ha kimennél, és
elmondanád nekünk a nézeteidet az élŒ jövendŒmondókkal és
Isten írott szavával kapcsolatban.« Brigham testvér kiment, vette a
Bibliát, letette, vette a Mormon könyvét, letette, és vette a Tan és a
szövetségek könyvét, majd azt is maga elé tette, és ezt mondta: »Itt
van Isten írott igéje a számunkra Isten munkájára vonatkozólag,

Heber C. Kimball
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majdnem a világ kezdetétŒl egészen napjainkig. És most – mondta
–, amikor a[z élŒ] jövendŒmondókhoz hasonlítom Œket, ezek a
könyvek nem jelentenek a számomra semmit; ezek a könyvek nem
közvetítik Isten igéjét közvetlenül most a számunkra, mint ahogy
a próféta vagy a szent papságot viselŒ férfi szavai teszik napjaink-
ban és nemzedékünkben. Inkább legyenek élŒ jövendŒmondók,
mint a könyvek összes írása.« Így folytatta. Amikor végzett, Joseph
testvér ezt mondta a gyülekezetnek: »Brigham testvér elmondta
nektek Isten igéjét, és az igazat mondta nektek.«”16

Brigham Young, az egyház második elnöke így emlékezett
vissza: „Sok évvel ezelŒtt Joseph próféta megjegyezte, hogy ha a
nép úgy fogadta volna azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyek bir-
tokában voltak, és olyan bölcsen cselekedtek volna azok szerint,
ahogy az Úr parancsolná, sok évvel meghaladták volna azt, amit
akkor hatalmukban állt tenni és megérteni”17.

Azáltal támogatjuk az egyház elnökét és más
egyházi vezetŒket, hogy imádkozunk értük,

és megszívleljük a tanácsukat

Joseph Smith feljegyzése szerint a következŒ történt 1836. már-
cius 27-én a Kirtland templom felszentelésén: „Ezután egy rövid
beszédet tartottam, és felszólítottam a különbözŒ kvórumokat és a
szentek egész gyülekezetét, hogy ismerjék el az [ElsŒ] Elnökséget
mint prófétákat és látnokokat, és támogassák Œket az imáikkal.
Felállva mindannyian szövetséget kötöttek, hogy ezt megteszik.

Majd felszólítottam a kvórumokat és a szentek gyülekezetét,
hogy ismerjék el a jelenlévŒ Tizenkét Apostolt prófétáknak, lát-
nokoknak, kinyilatkoztatóknak és különleges tanúknak a föld
minden nemzete számára, akik a királyság kulcsait birtokolják,
amivel megnyithatják vagy elŒidézhetik megnyílását közöttük, és
támogassák Œket az imáikkal, amibe – felemelkedésükkel jelezve
azt – beleegyeztek.

Ezután felszólítottam a kvórumokat és a szentek gyülekezetét,
hogy ismerjék el a Hetvenek elnökeit…, és támogassák Œket az
imáikkal, amelyet felállva megtettek…
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A támogatás minden esetben egybehangzó volt, és mindannyi-
uknak azt jövendöltem, hogy amennyiben támogatják ezeket
a férfiakat a különbözŒ pozícióikban, …az Úr meg fogja Œket
áldani; igen, Krisztus nevében övék lesznek a menny áldásai”18.

„Azokhoz hasonlóan, akik feltartották Mózes kezét [lásd
2 Mózes 17:8–13], tartsuk fel mi is azok kezét, akiket kijelöltek a
királyság ügyeinek az irányítására, hogy megerŒsödjenek, és képe-
sek legyenek eljárni a nagyszerı céljaikban, és eszközök lehesse-
nek az utolsó napok nagyszerı munkájának elvégzésében”19.

„Azoknak a személyeknek pedig, akik csupán azért teszik a
dolgukat, mert azt tanácsolták nekik, és közben mindvégig zúgo-
lódnak, az egyáltalán nem válik a javukra; akkor már jobb, ha
nem is végzik el egyáltalán. Vannak olyanok, akik szenteknek
vallják magukat, de túl hajlamosak arra, hogy zúgolódjanak, és
hibát találjanak, amikor olyan tanácsot adnak nekik, amely az
érzéseikkel ellentétes, még akkor is, ha Œk maguk kértek taná-
csot; de leginkább akkor, amikor kéretlen tanácsot kapnak,
amely nem egyezik a dolgokról való elképzeléseikkel; de testvé-
rek, legtöbbetektŒl jobb dolgokat remélünk; bízunk abban, hogy
idŒrŒl idŒre óhajtjátok a tanácsot, és hogy örömmel alkalmaz-
kodni fogtok ahhoz, amikor a megfelelŒ forrásból kapjátok”20.

Eliza R. Snow ezt írta: „[Joseph Smith] azt mondta, hogy ha
Isten kijelölte és kiválasztotta Œt, hogy eszköz legyen az egyház
vezetésében, miért ne hagyjuk Œt végig vezetni azt? Miért álljuk
az útját, amikor Œt jelölték ki erre a dologra? Ki ismeri Isten gon-
dolkodásmódját? Nem máshogy nyilatkoztat ki dolgokat, mint mi
azt elvárjuk? [A próféta] kijelentette, hogy újra és újra felemelke-
dik, pedig minden le akarja Œt törni, az útjában áll, és ellenkezik
vele; mindennek az ellenkezésnek az ellenére azonban a végén
Œ mindig jól jön ki belŒle…

Megdorgálta azokat, akik hajlamosak hibát találni az egyház
ügyeinek az irányításában, mondván, hogy Isten elhívta Œt, hogy
vezesse az egyházat, és helyesen fogja vezetni azt; azok, akik arra
vállalkoznak, hogy beleavatkozzanak, szégyellni fogják magukat,
amikor oktalanságuk nyilvánvalóvá válik”21.
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Azok, akik elutasítják az élŒ prófétát, nem fognak 
fejlŒdni, és Isten ítéletét vonják magukra

„Annak ellenére, hogy minden tudás szó szerint IstentŒl jön,
mégis amikor azt kinyilatkoztatták, nem minden ember hitte el
abban az idŒben, hogy az kinyilatkoztatás volt…

Noé tökéletes ember volt, és tudása vagy kinyilatkoztatása
arról, hogy mi fog történni a földön, hatalmat adott neki arra,
hogy felkészítse és megmentse magát és a családját az özönvíz
pusztításától. Ezt a tudást, vagy kinyilatkoztatást… a föld lakói
nem hitték el. Tudták, hogy Ádám volt az elsŒ ember, aki Isten
képmására teremtetett; hogy jó ember volt; hogy Énók három-
százhatvanöt évig Istennel járt, és a halál megízlelése nélkül vál-
tozott át a mennybe. De nem tudták elviselni az új kinyilatkozta-
tást: hiszünk a régiben, mert az atyáink hittek benne, de el az új
kinyilatkoztatásokkal! És az özönvíz elsöpörte Œket…

Ugyanez a tantétel… nyilvánult meg emlékezetesen a zsidók
között is, amikor a Szabadító eljött a testben. Kérkedtek a régi
kinyilatkoztatásokkal, feldíszítették a halottak sírhelyeit, mentá-
ból és ánizsból fizettek tizedet, színlelésként hosszú imákat tar-
tottak, és átkeltek vizen és szárazföldön, hogy megtérítsék az
embereket, de amikor jött az új kinyilatkoztatás frissen a hatal-
mas Én Vagyok szájából, nem tudták elviselni – az túl sok volt. Ez
rámutatott annak a nemzedéknek és az elŒttük élŒknek a rom-
lottságára, és azt kiáltották, el vele; feszítsék keresztre! […] 

Még egyszer ugyanaz történt, és ugyanazt mondták, amikor a
Mormon könyve jött el ehhez a nemzedékhez. A régi kinyilat-
koztatás, a régi pátriárkák, zarándokok és apostolok áldottak vol-
tak. Hiszünk bennük, de az újakat nem tırhetjük”22.

„A világ a hamis prófétákról mindig azt hitte, hogy igazak, és
azokat, akiket Isten küldött, hamis prófétáknak tekintette, és
ezért megölték, megkövezték, megbüntették és bebörtönözték
az igaz prófétákat, és »pusztákon, barlangokban és a földnek
hasadékaiban« [lásd Zsidók 11:38] kellett elrejtŒzniük, és bár a
legtiszteletreméltóbb emberek voltak a földön, társadalmukból
földönfutókként kivetették Œket, miközben gazembereket, csa-
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„Noé tökéletes ember volt, és tudás[át] vagy kinyilatkoztatás[á]t arról, 
hogy mi fog történni a földön… a föld lakói nem hitték el.”

vargókat, hitszegŒket, szélhámosokat és a legaljasabb embereket
becsben tartották, tisztelték és támogatták”23.

„Nem tudom, vajon ha Krisztus eljönne a földre, és olyan
kemény dolgokat prédikálna, mint amilyeneket a zsidóknak pré-
dikált, nem utasítaná-e Œt vissza ez a nemzedék azért, mert ilyen
kemény… Sokan azt fogják mondani: »Soha nem hagylak el,
hanem mindig melletted fogok állni.« De abban a pillanatban,
hogy megtanítod nekik Isten királyságának néhány rejtélyét,
amelyeket a mennyben Œriznek, és amelyeket akkor kell kinyilat-
koztatni az emberek gyermekeinek, amikor készek rájuk, Œk lesz-
nek az elsŒk, akik megköveznek és megölnek. Ugyanez a tantétel
feszítette keresztre az Úr Jézus Krisztust, és ez az oka annak,
hogy az emberek megölik a prófétákat ebben a nemzedékben.

Sok minden [érthetetlen] az emberek fiainak az utolsó napok-
ban: például az, hogy Isten feltámasztja a halottakat; [elfelejtik],
hogy a világ megalapítása óta vannak dolgok, amelyeket elrejtettek
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elŒlük, amelyek csecsemŒknek lesznek kinyilatkoztatva az utolsó
napokban.

Sok bölcs férfi és nŒ van közöttünk is, akik túl bölcsek ahhoz,
hogy tanítani lehessen Œket; ezért tudatlanságukban kell meg-
halniuk, és a feltámadáskor fognak rájönni a tévedésükre. Sokan
lepecsételik a menny ajtaját, mondván: Isten eddig és eddig
adhat kinyilatkoztatásokat, és én hinni fogok…

Mindig az történt, hogy amikor Isten elküldött valakit a pap-
sággal, és az elkezdte prédikálni az evangélium teljességét, a
barátai kiközösítették, készen arra, arra, hogy meggyilkolják Œt,
ha olyan dolgokat tanít nekik, amelyeket hamisnak hisznek, és
Jézust ez által a tantétel által feszítették keresztre”24.

„Jaj, jaj, annak az embernek, vagy embereknek, akik kezüket
emelik Isten és az Ã tanúja ellen az utolsó napokban: mert meg-
tévesztik majdhogynem a legkiválasztottabbakat is!

[…] Amikor egy ember nekilát jövendölni, és azt parancsolja
az embereknek, hogy engedelmeskedjenek a tanításainak, akkor
vagy igaz vagy hamis próféta. Hamis próféták mindig azért
támadnak, hogy szembeszegüljenek az igaz prófétákkal, és olyan
közel jövendölnek az igazsághoz, hogy megtévesztik majdhogy-
nem a legkiválasztottabbakat is”25.

„Jézus Krisztus evangéliuma és az Isten által küldött próféták
elutasításának következményeként Isten ítéletei nyugodtak
népeken, városokon és nemzeteken a világ különbözŒ koraiban,
mint Sodoma és Gomora városainak esetében, amelyek azért
pusztultak el, elpusztítva, mert elvetették a prófétákat”26.

William P. McIntire így számolt be: „[Joseph Smith] megjö-
vendölte, hogy mindazok, akik könnyelmıen bántak a kapott
kinyilatkoztatásokkal, és vele és a szavaival, nemsokára sírni és
jajgatni fognak, …mondván: Ó, bárcsak hallgattunk volna Isten
igéjére és a kapott kinyilatkoztatásokra”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 a VII–XI. oldalakat!
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• Tekintsd át a 199–201. oldalakon található beszámolót, és
figyeld meg, hogy a korai egyháztagoknak milyen érzéseik vol-
tak a Joseph Smithen keresztül kapott kinyilatkoztatásokról!
Neked milyen érzéseid vannak a Tan és a szövetségekkel kap-
csolatban?

• Olvasd el a 202. oldalon található negyedik bekezdést! Szerin-
ted miért van az, hogy „a szabadulás nem történhet meg kinyi-
latkoztatás nélkül”?

• Tekintsd át a 203–205. oldalakat! Szerinted az emberek miért
engedik néha, hogy megtévesszék Œket, mint ahogy Hiram
Page esetében történt? Mit tehetünk annak elkerülése érdeké-
ben, hogy hamis próféták vagy hamis tanítások megtévessze-
nek bennünket?

• Tekintsd át a 204. oldalon található utolsó két teljes, illetve a
205. oldalon kezdŒdŒ bekezdést! Miként válik javunkra az,
hogy csak egy ember kaphat kinyilatkoztatásokat az egész egy-
ház számára? Milyen tapasztalatokat tudsz megosztani azzal
kapcsolatban, hogy az Úr vezérelt téged bizonyos kötelezett-
ségeidben?

• Olvasd el a 205–206. oldalakon, hogy Joseph Smith és Brigham
Young hogyan válaszolt arra, amikor egy ember azt mondta,
hogy a szentírásokban feljegyzett kinyilatkoztatásokra kellene
szorítkoznunk! Mi hiányozna az életedbŒl, ha az alapmıvekre
szorítkoznál anélkül, hogy hallanád az élŒ próféta szavait? Mit
tehetünk, hogy kövessük Brigham Young tanácsának lelkisé-
gét?

• Mit tehetünk annak érdekében, hogy támogassuk az egyház
elnökét és más egyházi vezetŒket? (Példákért lapozz a 206–207.
oldalra!) Milyen tanácsot adott az egyház elnöke a legutóbbi
általános konferencián? Hogyan áldattál meg, miközben követ-
ted a prófétát és más egyházi vezetŒket?

• Az emberek hogyan utasítják el Isten prófétáit? (Példákért
lapozz a 208–210. oldalra!) Mik azok a lehetséges következmé-
nyek, amelyek abból fakadnak, hogy úgy döntünk, nem követ-
jük azok tanácsát, akiket az Úr kiválasztott egyháza vezetésére?
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„És az Úristen szólt Mózeshez, mondván: […] Mert íme, ez munkám és dicsŒségem –
hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát és örök életét.”
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A szabadulás nagyszerı terve

„A szabadulás nagyszerı terve olyan téma, amelyre
szigorúan oda kellene figyelnünk, és a menny egyik legjobb

ajándékának kell tekintenünk az emberiség számára.”

Joseph Smith életébŒl

1831 szeptemberében Joseph Smith próféta és családja Kirtland-
tŒl 48 kilométerre délkeletre költözött az Ohio állambeli
Hirambe, ahol közel egy évet laktak John és Alice (Elsaként is
ismert) Johnson házában. Ebben a házban végezte el a próféta a
Joseph Smith Bibliafordítás nagy részét.

Ez a fontos munka, amelyet a próféta „elhívásom egyik ágá-
nak”1 nevezett, jelentŒsen hozzájárul a szabadulás tervének meg-
értéséhez. A próféta 1830 júniusában kezdte ezt a munkát, ami-
kor az Úr megparancsolta neki, hogy kezdjen hozzá a Jakab
király-féle Biblia sugalmazott átdolgozásához. A próféta már
régen tudta, hogy a Biblia nem volt mindig egyértelmı bizonyos
fontos témákban. Megfigyelte, hogy Moróni néhány bibliai rész-
letet „a mi Bibliánkban olvashatótól egy kicsit eltérŒen” idézett
( Joseph Smith története 1:36). Miközben 1 Nefi 13:23–29-et for-
dította, megtudta, hogy a Bibliából kivettek sok olyan „részt,
amely világos és igen értékes”, többek között „sok szövetséget is,
amely az Úré” (1 Nefi 13:26).

A próféta késŒbb ezt mondta: „Hiszek a Bibliában, ahogy az
megfogant az eredeti szerzŒk tollából. Tudatlan fordítók, gon-
datlan másolók, vagy ügyeskedŒ és romlott papok sok hibát
ejtettek benne… Figyeljétek meg [a Zsidók 6:1-ben] lévŒ ellent-
mondásokat: »Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdet-
leges beszédet, törekedjünk tökéletességre«. Ha az ember
elhagyja Krisztus tanának tantételeit, hogyan szabadulhat meg
a tantételek szerint? Ez ellentmondás. Nem hiszek ebben. Én úgy
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fordítom, ahogy annak lennie kellene: »Annakokáért nem
elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk
tökéletességre.«”2

A Lélek által vezérelve Joseph körülbelül három évet töltött
azzal, hogy átnézte a Bibliát, javítások ezreit téve a szövegben, és
olyan információt állított vissza, amely korábban elveszett. Ez a
visszaállított információ csodálatos fényt vet sok tanra, amelyek a
Bibliában, ahogy az ma létezik, nincsenek világosan lefektetve. A
Biblia szövegének e sugalmazott átdolgozásai a Joseph Smith
Bibliafordításaként ismertek. A Joseph Smith fordításból több
száz részlet található ma a Jakab király-féle Biblia utolsó napi
szent kiadásában.

A próféta Bibliafordítása a saját lelki oktatásának és az evangé-
liumi igazság kibontakozó visszaállításának fontos részét
képezte. Miközben átdolgozta az Ó- és Újszövetséget, gyakran
kinyilatkoztatásokat kapott, amelyek tisztázták vagy kibŒvítették
a bibliai részleteket. Így a próféta sok tant kapott az Úrtól, bele-
értve azokat, amelyek most a Tan és a szövetségek 74., 76., 77.,
86. és 91. szakaszaiban találhatók, illetve a Tan és a szövetségek
sok más szakaszának részeit képezik.

Amikor a próféta 1830 júniusában elŒször nekilátott a Biblia
fordításának, az Úr kinyilatkoztatott neki egy terjedelmes részt
Mózes írásaiból. Ez a rész lett a Nagyértékı gyöngyben található
Mózes könyvének elsŒ fejezete. Itt egy olyan látomást jegyeztek
fel, amelyben Mózes látta Istent, és beszélgetett vele – egy olyan
figyelemre méltó látomás, amelyet Joseph Smith „egy értékes
darabkának” és „erŒtartaléknak”3 nevezett. Ebben a látomásban
Isten megtanította Mózesnek a szabadulás nagyszerı terve alap-
vetŒ célját:

„És az Úristen szólt Mózeshez, mondván: […] Mert íme, ez
munkám és dicsŒségem – hogy véghezvigyem az ember halha-
tatlanságát és örök életét” (Mózes 1: 37, 39).

Azok a tanok, szertartások és ígéretek, amelyek a szabadulás
tervét képezik, Joseph Smith prófétán keresztül állíttattak vissza
a földre ezekben az utolsó napokban. A próféta, aki világosan
értette ennek a tervnek a fontosságát, kijelentette: „A szabadulás
nagyszerı terve olyan téma, amelyre szigorúan oda kellene
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figyelnünk, és a menny egyik legjobb ajándékának kell tekinte-
nünk az emberiség számára”4.

Joseph Smith tanításai

A halandóság elŒtti világban Jézus Krisztust 
kiválasztották Szabadítónak, és mi úgy döntöttünk, 

hogy elfogadjuk a szabadulás tervét

„A menny elsŒ összejövetelénél mindannyian jelen voltunk, és
láttuk, ahogy kiválasztják és kijelölik a Szabadítót, és ahogy elké-
szítik a szabadulás tervét, és mi abba beleegyeztünk”5.

„Az Úr örökre egy pap, Melkisédek rendje szerint, és Isten fel-
kent Fia már a világ megalapítottása elŒtt óta [lásd Zsoltárok
110:4]”6.

„Jézus Krisztus szabadítása minden ember számára történt,
hogy gyŒzedelmeskedhessenek az ördög felett… Mindannyian
szenvedni fognak, míg nem engedelmeskednek magának
Krisztusnak.

A mennyben lezajló vita ez volt: Jézus azt mondta, hogy lesz-
nek bizonyos lelkek, akik nem váltatnak meg; az ördög pedig azt
mondta, hogy mindenkit meg tudna menteni, és a nagy tanács
elé tárta terveit, akik azonban Jézus Krisztusra szavaztak. Ezért az
ördög fellázadt Isten ellen, és letaszíttatott mindazokkal egye-
temben, akik Œt támogatták”7.

Örökkévaló lények vagyunk; Isten törvényeinek 
engedelmeskedve haladhatunk a felmagasztosulás felé

Joseph Smith próféta a következŒ kinyilatkoztatást kapta az
Úrtól 1833 májusában, amely késŒbb a Tan és a szövetségek
93:29-ben lett feljegyezve: „Kezdetben az ember Istennel volt. Az
intelligencia, vagyis az igazság világossága, nem teremtve vagy
alkotva lett, valójában nem is lehet.” 1844 áprilisában a pró-
féta ezt tanította: „Egy másik témáról is szeretnék szót ejteni,
amely az ember felmagasztosulását szándékozik véghezvinni…
Ez a halottak feltámadásának témájával, vagyis az emberi lénnyel
– az ember értelmével –, a halhatatlan lélekkel kapcsolatos. Hon-
nan jött? Minden tanult ember és a hittudomány doktorai azt
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mondják, hogy azt kezdetben Isten teremtette; ez azonban nem
így van: véleményem szerint már maga a gondolat lekicsinyíti az
embert. Nem hiszem el azt a tant; én jobban tudom. Halljátok
meg, ti földnek határai; mert Isten mondta ezt nekem; és ha nem
hisznek nekem, az igazság nem marad el hatás nélkül…

Az ember lelkének halhatatlanságáról beszélek. Logikus azt
állítani, hogy a lelkek intelligenciája halhatatlan, mégis van kez-
dete? A lelkek intelligenciájának nem volt kezdete, és vége sem
lesz. Ez logikus. Annak, aminek kezdete van, annak vége is lehet.
Soha nem volt még olyan, hogy ne lettek volna lelkek. […]

Leveszem a gyırıt az ujjamról, és az ember értelméhez hason-
lítom – a halhatatlan részhez, mert nincs kezdete. Tegyük fel,
hogy kettévágják: ez esetben van egy eleje, és van egy vége; de
ahogy visszateszik a helyére, ismét egy örök kör marad. Így van
ez az ember lelkével is. Ahogy él az Úr, ha kezdete van, akkor
annak vége is lesz. A teremtés kezdetétŒl fogva minden ostoba,
tanult és bölcs ember, aki azt mondja, hogy az ember lelkének
volt kezdete, csak azt bizonyítja be, hogy annak vége is kell, hogy
legyen; és ha ez a tan igaz, akkor a megsemmisülés tana is igaz
lenne. De ha nekem van igazam, akkor bátran kikiálthatom a ház-
tetŒkrŒl, hogy Istennek soha nem volt hatalma arra, hogy meg-
teremtse az ember lelkét. Isten nem tudná önmagát megterem-
teni.

Az intelligencia örökkévaló, és önmagában létezŒ tantétel
alapján létezik. Lélek marad egyik korról a másikig, és nincs
teremtése. Mindazok az értelmek és lelkek, amelyeket Isten
valaha is leküldött a világba, képesek a növekedésre.

Az ember elsŒ tantételei Istennel együtt önmagukban létez-
nek. Isten, miután lelkek és dicsŒség közepette találta magát,
mivel intelligensebb volt náluk, ezért helyénvalónak látta, hogy
törvényeket hozzon, amelyek által a többieknek kiváltságuk lehet
hozzá hasonlóan fejlŒdni. Istenhez fızŒdŒ kapcsolatunk olyan
helyzetbe hoz minket, melyben fejlŒdhet a tudásunk. Hatalma
van törvényeket hozni, amelyek által taníthatja a gyengébb intel-
ligenciákat, hogy vele együtt felmagasztosulhassanak, hogy egyik
dicsŒséget nyerjék a másik után, és mindazzal a tudással, hata-



1 7 .  F E J E Z E T

219

lommal, dicsŒséggel és intelligenciával rendelkezzenek, amelyek
szükségesek a lelkek világában való szabadulásukhoz”8.

„Úgy gondoljuk, hogy Isten az embert felfogásra képes érte-
lemmel teremtette meg, és olyan értelmi képességgel, amely
növekedhet a mennybŒl az értelem felé közvetített világosság
iránt tanúsított figyelem és szorgalom arányában, és minél köze-
lebb jut az ember a tökéletességhez, annál világosabban lát, és
annál nagyobb örömben van része, míg le nem gyŒzi élete
gonoszságait, és elveszít minden vágyat arra, hogy bınt kövessen
el; és az Œsi idŒkben élŒkhöz hasonlóan elérkezi a hitnek ahhoz
a pontjához, ahol TeremtŒjének hatalma és dicsŒsége betakarja,
és felvétetik, hogy Vele éljen. De úgy gondoljuk, hogy ez egy
olyan állomás, amelyet még soha senki nem ért el egy pillanat
alatt”9.

Azért jöttünk a földre, hogy testet kapjunk, 
tudást nyerjünk, és hit által gyŒzedelmeskedjünk

„Mindenki tudja, hogy meg kell halnia. És fontos, hogy meg-
értsük, hogy miért vagyunk kitéve az élet és a halál viszontagsá-
gainak, valamint Isten terveit és céljait a világra jövetelünkkel, az
itteni szenvedéseinkkel, és az innen való távozásunkkal. Mi a
célja a születésünknek, majd a halálunknak és a távozásunknak,
hogy ne legyünk itt többet? Ésszerı azt feltételezni, hogy Isten
kinyilatkoztatna valamit erre a témára vonatkozólag, és ez egy
olyan téma, amelyet minden másnál többet kellene tanulmá-
nyoznunk. Éjjel-nappal tanulmányoznunk kellene, mert a világ
semmit nem tud az igazi helyzetükrŒl és [Istenhez] fızŒdŒ kap-
csolatukról”10.

„Istennek a világ megalapítása elŒtti terve az volt, hogy hajlé-
kokat [testeket] vegyünk, hogy hithıség által gyŒzedelmesked-
jünk, és ezáltal feltámadhassunk a halottakból, és ily módon
dicsŒséget, tisztességet, hatalmat és uralmat nyerhessünk”11.

„Azért jöttünk erre a földre, hogy testünk lehessen, és tisztán
Isten elé vigyük azt a celesztiális királyságba. A boldogság nagy-
szerı tantétele a testtel való rendelkezésen alapszik. Az ördög-
nek nincs teste, és ebbŒl áll a büntetése. Örül, ha megszerezheti
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„Istennek a világ megalapítása elŒtti terve az volt, hogy hajlékokat [testeket]
vegyünk, hogy hithıség által gyŒzedelmeskedjünk.”

az ember hajlékát, és amikor a Szabadító kivetette, azt kérte,
hadd menjen bele a disznónyájba, azt bizonyítva, hogy inkább a
disznó testébe bújna, minthogy egyáltalán ne legyen teste. Min-
denkinek, akinek teste van, hatalma van azok felett, akiknek nin-
csen”12.

„A szabadulás az ember számára van, hogy megszabaduljon az
ellenségeitŒl; mert mindaddig, amíg az ember le nem gyŒzi a
halált, nem szabadul meg…

A lelkek az örök világban olyanok, mint a lelkek ebben a világ-
ban. Amikor eljöttek ebbe a világba, és hajlékokat kaptak, meg-
haltak, és újra feltámadtak, és megdicsŒült testeket kaptak,
fölénnyel rendelkeznek azon lelkek felett, akik semmilyen testet
nem kaptak, vagy nem tartották meg az elsŒ állapotukat, mint az
ördög. Az ördögnek az lett a büntetése, hogy nem lesz olyan
lakóhelye, mint az embernek”13.

„A tudás tantétele a szabadulás tantétele. Ezt a tantételt a hit-
hıek és a szorgalmasak meg tudják érteni; és mindazok, akik
nem nyernek elegendŒ tudást ahhoz, hogy megszabaduljanak,
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el fognak kárhozni. A szabadulás tantétele a Jézus Krisztusról
való tudás által adatik nekünk.

A szabadulás nem más, mint gyŒzedelmeskedni minden ellen-
ségünk felett, és lábunk alá vetni Œket. És amikor hatalmunk van
ebben a világban minden ellenségünket a lábunk alá vetni, és
tudásunk van ahhoz, hogy minden gonosz lélek felett gyŒzedel-
meskedhessünk, akkor meg vagyunk mentve, mint Jézus eseté-
ben, akinek addig kellett uralkodnia, amíg minden ellenségét
lábai alá nem vetette, és az utolsó ellensége a halál volt [lásd
1 Korinthusbeliek 15:25–26].

Talán vannak itt olyan tantételek, amelyekre kevesen gondol-
tak. Senki nem nyerheti el ezt a szabadulást, csak egy hajlék
segítségével.

Nos, ebben a világban az emberiség természetesen önzŒ, becs-
vágyó, és arra törekszenek, hogy egymás fölé kerüljenek; mégis
vannak néhányan, akik hajlandók magukkal együtt másokat is
felemelni. Így tehát a másik világban sokféle lélek van. Néhányan
arra törekszenek, hogy kitınjenek. És ez volt Lucifer esetében,
amikor elbukott. Olyan dolgokra törekedett, amelyek törvényte-
lenek voltak. Ezért levettetett, és azt mondják, hogy sokakat
maga után vont; és büntetésének nagysága abból áll, hogy nem
lesz hajléka. Ez az Œ büntetése”14.

Isten erkölcsi önrendelkezést adott nekünk, 
és hatalmat arra, hogy a jót válasszuk a gonosz helyett

„Ha az emberek szabadulást szeretnének nyerni, bizonyos sza-
bályoknak és tantételeknek kell alávetniük magukat, mielŒtt
elhagyják ezt a világot, amelyek a világ megteremtése óta egy
megváltoztathatatlan rendelés által vannak rögzítve… A lélek- és
mennyei világok, valamint a lélek és mennyei lények megszerve-
zése megegyezett a legtökéletesebb renddel és harmóniával: kor-
látaikat és határaikat visszavonhatatlanul rögzítették, és önként,
saját maguk elfogadták Œket a mennyei állapotukban, a földön
pedig az elsŒ szüleink fogadták el Œket. Ezért fontos a földön
minden olyan embernek elfogadnia és egyetértenie az örökké-
való igazság tantételeivel, akik örök életre számítanak”15.
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„Minden ember jogosult az önrendelkezésére, mert Isten így
rendelte el. Az emberiséget erkölcsi önrendelkezŒknek terem-
tette, és hatalmat adott nekik, hogy a jót vagy a gonoszat
válasszák; hogy arra törekedjenek, ami jó azáltal, hogy ebben az
életben a szentség ösvényét követik, amely lelki békét és a Szent-
lélekben való örömet szerez itt, a másvilágon pedig az öröm és a
boldogság teljességét az Ã jobb oldalán; vagy egy gonosz utat
kövessenek, amelyen Isten ellen vétkeznek, és fellázadnak
ellene, és ezáltal ebben a világban kárhozatot vonnak a lelkükre,
az eljövendŒ világban pedig örökre szóló veszteséget”16.

„Sátán semmire nem tud rávenni minket a csábításaival,
hacsak a szívünkben bele nem egyezünk, és utat nem engedünk
neki. A természetes felépítésünk olyan, hogy ellen tudunk állni
az ördögnek; ha nem így lettünk volna megteremtve, nem lenne
önrendelkezésünk”17.

„Az ördögnek semmi hatalma nincs felettünk, csak annyi,
amennyit megengedünk neki; abban a pillanatban, hogy felláza-
dunk bármi ellen, ami IstentŒl jön, az ördög hatalmat nyer”18.

1841. május 16-án a próféta így szólította meg a szenteket:
„Joseph Smith elnök… megjegyezte, hogy általában sátánt hibáz-
tatjuk azokért a gonoszságokért, amelyeket mi tettünk, de ha
minden gonoszságunk oka Œ lenne, az embereket nem lehetne
elkárhoztatni. Az ördög nem tudja az emberiséget arra kénysze-
ríteni, hogy gonoszat cselekedjen, minden önkéntesen történik.
Azok, akik ellenszegültek Isten Lelkének, hajlamossá válnak arra,
hogy kísértésbe vigyék Œket, és akkor a menny társasága vissza-
vonul azoktól, akik visszautasították azt, hogy ilyen nagyszerı
dicsŒség részeseivé váljanak. Isten nem fog felhasználni semmi-
lyen kényszerítŒ eszközt, és az ördög sem teheti; és az ilyen
elképzelések, amelyek [ezekrŒl a témákról] sokak által elfoga-
dottak voltak, képtelen gondolatok”19.

Eliza R. Snow ezt írta: „[Joseph Smith] azt mondta, hogy nem
törŒdik azzal, milyen gyorsan rohanunk az erény ösvényén. Áll-
junk ellen a gonosznak, és akkor nincs semmilyen veszély; Isten,
az emberek és az angyalok nem fogják azokat kárhoztatni, akik
mindennek ellenállnak, ami gonosz, és az ördögök sem tehetik;
ha az ördög megpróbál megbuktatni egy ártatlan lelket, aki
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mindennek ellenáll, ami gonosz, azzal az erŒvel megpróbálhatná
megfosztani Jehovát is a trónjától”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 a VII–XI. oldalakat!

• Melyek azok a konkrét igazságok a szabadulás tervérŒl és az
élet céljáról, amelyekrŒl a Joseph Smith prófétának adott
kinyilatkoztatások által tudunk? Hogyan segítettek neked ezek
az igazságok?

• Joseph Smith azt tanította, hogy a szabadulás terve „olyan
téma, amelyet minden másnál többet kellene tanulmányoz-
nunk” (219. o.), és „olyan téma, amelyre szigorúan oda kel-
lene figyelnünk” (216. o.). Hogyan tanulmányozhatjuk a sza-
badulás tervét? Mit tehetünk a mindennapi életünkben azért,
hogy szigorúan odafigyeljünk a szabadulás tervére? Hogyan
taníthatjuk másoknak a szabadulás tervét?

• Tekintsd át Joseph Smith tanításait a mennyei tanácsról és az
örök természetünkrŒl (217–219. o.)! Hogyan áldhat meg
téged e tanok ismerete a földi életed során?

• Joseph próféta kijelentette: „Mindazok az értelmek és lelkek,
amelyeket Isten valaha is leküldött a világba, képesek a növe-
kedésre” (218. o.). Szerinted ez mit jelent? Ez az igazság
hogyan befolyásolhatja azt, ahogyan szembenézel a kihívások-
kal? Azt, ahogyan a saját értéked és képességeid felŒl érzel?
Azt, ahogyan másokkal bánsz?

• Olvasd el a 219. oldal elsŒ teljes bekezdését! Gondolkodj el
azokról az áldásokról, amelyeket kapunk, miközben „a
mennybŒl közvetített világosság iránt… figyel[met] és szor-
gal[mat]” tanúsítunk!

• Tekintsd át Joseph Smith tanításait a fizikai test birtoklásának
jelentŒségérŒl (219–221. o.)! Hogyan befolyásolhatja ez a
tudás azt, ahogyan a testünkkel törŒdünk?
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• Olvasd el a 222. oldal második és harmadik bekezdését! Gon-
dolkozz el azon, hogy ezek a tanítások mit jelentenek neked,
amikor az önrendelkezésedet gyakorlod! Hogyan állhatunk
ellen sátán befolyásának?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 2:25; 9:6–12; Alma 34:31–33;
T&Sz 76:25–32; 101:78; Ábrahám 3:22–25
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A felújított John Johnson ház az Ohio állambeli Hiramben.
A Johnson házban történt, hogy 1832 februárjában Joseph Smith próféta látta 
a dicsŒség három fokozatát, amelyeket Isten készített a gyermekei számára.



227

1 8 .  F E J E Z E T

A fátyolon túl: 
élet az örökkévalóságban

„[Az igazlelkıek, akik meghaltak] újra feltámadnak, hogy
örökkévaló tızben, halhatatlan dicsŒségben éljenek, ahol
soha többé nem fognak búsulni, szenvedni vagy meghalni;

hanem Isten örököseivé és Krisztus örököstársaivá válnak.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smithnek a Biblia fordításán végzett munkája a legfigye-
lemreméltóbb látomáshoz vezetett az örökkévalóságban való
életrŒl. 1832. február 16-án a próféta az Ohio állambeli Hiram-
ben, John Johnson házában dolgozott, és Sidney Rigdon szolgált
írnokául. János evangéliumát fordította. „A különbözŒ kinyilat-
koztatásokból, amelyeket kaptunk – mondta késŒbb a próféta –,
nyilvánvalóvá vált, hogy az ember szabadulására vonatkozó sok
fontos részletet kivettek a Bibliából, vagy elveszett, mielŒtt egy-
beszerkesztették. A megmaradt igazságokból magától értetŒdŒ-
nek tınt, hogy ha Isten mindenkit a testben elvégzett cselekede-
tei szerint jutalmaz meg, akkor a »menny« kifejezésnek, amelyet
a szentek örökkévaló otthonának szántak, egynél több királysá-
got kell magában foglalnia”1.

A próféta lefordította János 5:29-et, amely leírja, hogyan
„jŒnek ki” mindannyian a feltámadásban: „a kik a jót cseleked-
ték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt mıvelték, a kár-
hozat feltámadására”. Ahogy Œ és Sidney eltınŒdtek ezen a szent-
íráson, egy csodálatos látomás nyílt meg elŒttük. A próféta így
jegyezte fel: „A Lélek hatalma által szemeink megnyíltak és értel-
münk megvilágosodott, hogy láthassuk és megérthessük Isten
dolgait – méghozzá azon dolgokat, amik kezdettŒl fogva vannak,
mielŒtt lett volna a világ, amelyeket az Atya rendelt el, az Ã
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Egyszülött Fia által, aki az Atya kebelén volt, méghozzá kezdettŒl
fogva” (T&Sz 76:12–13).

Ebben a dicsŒséges látomásban a próféta és Sidney Rigdon
látta Isten Fiát az Atya jobb kezénél, és „elnyert[ék] az Œ teljessé-
gét” (T&Sz 76:20). Látták a dicsŒség három királyságát, amelye-
ket Isten készített a gyermekei számára, és megtudták, hogy kik
fogják örökölni ezeket a királyságokat. Azt is látták, ahogy sátán
kitaszíttatott Isten színe elŒl, és azoknak a szenvedéseit, akik
megengedik, hogy sátán felülkerekedjen rajtuk.

Ez a látomás késŒbb a Tan és a szövetségek 76. szakasza lett. A
próféta így magyarázta el: „Semmi sem lehet örvendetesebb a
szenteknek az Úr királyságának rendjét illetŒen, mint az a világos-
ság, amely a világra tört az említett látomáson keresztül. Minden
törvény, minden parancsolat, minden ígéret, minden igazság és
minden pont, amely az ember rendeltetését illeti a TeremtéstŒl a
Jelenésekig, ahol a szentírások tisztaságát az emberek ostobasága
nem mocskolja be, …tanúságot tesz arról a tényrŒl, hogy az a
dokumentum az örök világ feljegyzéseibŒl készült másolat. A gon-
dolatok fenségessége; a nyelvezet tisztasága; a cselekvés célja; a
befejezéshez szükséges folyamatos kitartás, hogy a szabadulás örö-
kösei megvallhassák az Urat, és meghajthassák a térdüket; a hit-
hıségért járó jutalmak és a bınökért járó büntetések olyannyira
meghaladják az emberek szıklátókörıségét, hogy minden becsü-
letes embernek fel kell kiáltania: »Ez IstentŒl jött!«”2

Joseph Smith tanításai

Isten a dicsŒség három fokozatát 
készítette el gyermekei számára

„A témám a halottak feltámadása, amelyet János 14. fejezeté-
ben találtok: »Az én Atyámnak házában sok lakóhely van« [ János
14:2]. Így kellene, hogy hangozzék: »Az én Atyámnak házában
sok királyság van«, hogy Isten örökösei és az én örököstársaim
lehessetek… Vannak lakóhelyek azoknak, akik egy celesztiális
törvénynek engedelmeskednek, és vannak más lakóhelyek azok
számára, akik nem tartják be azt a törvényt, minden embernek a
saját rendje szerint”3.
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»De – mondja az egyik –, én egy egyetemes mennyben és
pokolban hiszek, ahová mindenki megy, és ahol mindenki egy-
forma, és egyformán nyomorultak vagy egyformán boldogok.«

Micsoda! Ahol mindannyian össze vannak zsúfolva: a tisztes-
ségesek, az erényesek és a gyilkosok és a paráznák, miközben
meg van írva, hogy a testben elkövetett cselekedetek szerint lesz-
nek megítélve? Szent Pál azonban tájékoztat minket három
dicsŒségrŒl és három mennyrŒl. Ismert egy embert, aki elragad-
tatott a harmadik égig [lásd 1 Korinthusbeliek 15:40–41;
2 Korinthusbeliek 12:2–4]… Jézus ezt mondta a tanítványainak:
»Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna,
megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek
néktek, és eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek.« [Lásd János 14:2–3.]”4

„Menjetek, és olvassátok el a látomást [a Tan és a szövetségek
76-ban]. Ott világosan szemléltetve van dicsŒségrŒl dicsŒségre:
egyik a nap dicsŒsége, másik a holdnak dicsŒsége és megint egy
másik a csillagok dicsŒsége; és ahogy az egyik csillag különbözik
a másik csillagtól dicsŒségben, ugyanúgy a telesztiális világ lakói
is különböznek dicsŒségben, és mindenki, aki celesztiális dicsŒ-
ségben uralkodik, Istene az Œ birodalmának…

Pál ezt mondja: »Más a napnak dicsŒsége és más a holdnak
dicsŒsége és más a csillagok dicsŒsége; mert csillag a csillagtól
különbözik dicsŒségre nézve. Épenígy a halottak feltámadása is«
[1 Korinthusbeliek 15:41–42].”5

Azok, akik elfogadják Jézus bizonyságát, elfogadják az
evangélium szertartásait, és hit által gyŒzedelmeskednek,

a celesztiális királyságot fogják örökölni

Joseph Smith próféta a következŒket látta látomásban, ame-
lyeket késŒbb a Tan és a szövetségek 76:50–59., 62. és 68–70.
verseiben jegyeztek fel: „És mi újra bizonyságot teszünk – mert
láttuk és hallottuk, és ez Krisztus evangéliumának tanúbizony-
sága azokat illetŒen, akik elŒjönnek az igazak feltámadásakor –
Œk azok, akik befogadták Jézus tanúbizonyságát, és hittek az Œ
nevében, és megkeresztelkedtek temetésének módja szerint,
eltemettetve a vízben az Œ nevében, és ezt az általa adott paran-
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csolat szerint – hogy a parancsolatok betartása által minden
bınüktŒl meg lehessen mosni és tisztítani Œket, és megkaphas-
sák a Szent Lelket annak kézrátétele által, akit e hatalomra elren-
deltek és pecsételtek; és akik hit által gyŒznek, és akiket megpe-
csétel az ígéret Szent Lelke, amelyet az Atya mindazokra kiáraszt,
akik igazak és hıek.

Ãk azok, akik az ElsŒszülött egyháza. Ãk azok, akiknek kezébe
minden dolgot odaadott az Atya – Œk azok, akik papok és kirá-
lyok, akik elnyerték az Œ teljességét, valamint az Œ dicsŒségét; és
papjai a Magasságosnak, Melkisédek rendje szerint, amely Énók
rendje szerint volt, amely az Egyszülött Fiú rendje szerint volt.

Ezért, amint az meg van írva, Istenek Œk, méghozzá Isten fiai –
ezért minden dolog az övék, akár az életben, akár a halálban,
illetve a jelenlévŒ dolgok, vagy az eljövendŒ dolgok, minden az
övék, Œk pedig Krisztuséi, Krisztus pedig Istené. […]

Ãk laknak majd Isten és az Œ Krisztusa színe elŒtt örökkön
örökké. […] Ãk azok, akiknek neve fel van írva a mennyben, ahol
Isten és Krisztus mindenek bírája. Ãk azok, akik igaz emberek,
tökéletessé téve Jézus, az új szövetség közbenjárója által, aki saját
vérének kiontása által véghezvitte ezt a tökéletes engesztelést. Ãk
azok, akiknek teste celesztiális, akiknek dicsŒsége a nap dicsŒ-
sége, méghozzá Isten dicsŒsége, aki mindeneknél magasabb, aki-
nek dicsŒségéhez a leírtak az égbolton lévŒ napot hasonlítják”6.

1843 májusában Joseph Smith próféta a következŒket taní-
totta, amelyeket késŒbb a Tan és szövetségek 131:1–4-ben
jegyeztek fel: „A celesztiális dicsŒségben három menny vagy
fokozat van; a legmagasabb elnyeréséhez az embernek be kell
lépnie a papság e rendjébe [értve ezalatt a házasság új és örök
szövetségét]; ha nem teszi meg ezt, nem nyerheti el. Másikba
beléphet, de az a vége királyságának; nem lehet gyarapodása”7.

„Ebben van tehát az örök élet – ismerni az egyetlen bölcs és
igaz Istent; és meg kell tanulnotok, hogyan válhattok ti magatok
is istenekké, Isten királyaivá és papjaivá, …azáltal, hogy egyik kis
fokról a másikra léptek, és egyik kis képességbŒl kifejlesztetek
egy nagyobbat; kegyelemrŒl kegyelemre, felmagasztosulásból
felmagasztosulásba, amíg el nem nyeritek a halottak feltámadá-
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Akik a celesztiális királyságot öröklik, azok, „akiknek teste celesztiális, akiknek
dicsŒsége a nap dicsŒsége, méghozzá Isten dicsŒsége, aki mindeneknél magasabb”.

sát, és képesek nem lesztek örökkévaló tızben élni, dicsŒségben
ülni, mint ahogy azok teszik, akik örökkévaló hatalommal koro-
náztattak meg. […]

[Az igazlelkıek, akik meghaltak] újra feltámadnak, hogy örök-
kévaló tızben, halhatatlan dicsŒségben éljenek, ahol soha többé
nem fognak búsulni, szenvedni vagy meghalni; hanem Isten örö-
köseivé és Krisztus örököstársaivá válnak. És ez mit jelent? Hogy
ugyanazt a hatalmat, ugyanazt a dicsŒséget és ugyanazt a felma-
gasztosulást öröklitek, mígnem eléritek egy isten helyzetét, és az
örök hatalom trónjára emelkedtek, ugyanúgy, ahogyan mások
tették elŒttünk”8.

„Azok, akik dicsŒséges feltámadást nyernek a halálból, messze
fejedelemségek, hatalmak, trónok, birodalmak és angyalok fölé
magasztaltatnak, és félreérthetetlenül Isten örököseinek és Jézus
Krisztus örököstársainak nyilvánítják Œket, mind örök hatalom-
mal rendelkezve [lásd Rómabeliek 8:17]”9.
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A „föld tiszteletre méltó emberei”, akik nem
hŒsiesek Jézus tanúbizonyságában,

a terresztriális királyságot fogják örökölni

Joseph Smith próféta a következŒket látta látomásban, ame-
lyeket késŒbb a Tan és a szövetségek 76:71–79-ben jegyeztek fel:
„Továbbá láttuk a terresztriális világot, és íme, lássátok, ezek
azok, akik a terresztriálisból valók, akiknek dicsŒsége különbözik
az ElsŒszülött egyházának dicsŒségétŒl, akik megkapták az Atya
teljességét, ahogyan a hold dicsŒsége is különbözik a naptól az
égbolton.

Íme, Œk azok, akik törvény nélkül haltak meg; és Œk azok, akik
börtönben tartott emberi lelkek, akiket a Fiú meglátogatott, és
prédikálta nekik az evangéliumot, hogy a testben lévŒ ember sze-
rint lehessenek megítélve; akik a testben nem fogadták be Jézus
tanúbizonyságát, de azután befogadták.

Ãk azok, akik a föld tiszteletre méltó emberei, akiket elvakított
az emberek csalárdsága. Ãk azok, akik kapnak a dicsŒségébŒl, de
nem a teljességébŒl. Ãk azok, akik elnyerik a Fiú jelenlétét, de
nem az Atya teljességét.

Terresztriális testek tehát, és nem celesztiális testek, és dicsŒ-
ségben különböznek, miként a hold különbözik a naptól. Ãk
azok, akik nem hŒsiesek Jézus tanúbizonyságában; nem kapják
meg tehát az Istenünk királysága feletti koronát”10.

Azok, akik gonoszak, és nem fogadják el az 
evangéliumot vagy Jézus tanúbizonyságát, 
a telesztiális királyságot fogják örökölni

Joseph Smith próféta a következŒket látta látomásban, ame-
lyeket késŒbb a Tan és a szövetségek 76:81–85., 100–106. és
110–12. verseiben jegyeztek fel: „Továbbá láttuk a telesztiális
dicsŒséget, amely dicsŒség a kisebbé, éppen úgy, ahogyan a csil-
lagok dicsŒsége különbözik a hold dicsŒségétŒl az égbolton.

Ãk azok, akik nem fogadták be Krisztus evangéliumát, sem
Jézus tanúbizonyságát. Ãk azok, akik nem tagadják meg a Szent
Lelket. Ãk azok, akiket levetettek a pokolba. Ãk azok, akik az
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utolsó feltámadásig nem váltatnak meg az ördögtŒl, amíg az Úr,
méghozzá Krisztus, a Bárány, be nem fejezte munkáját. […]

Ãk azok, akik azt mondják, hogy néhányan egyvalakié, néhá-
nyan másé – néhányan Krisztusé, és néhányan Jánosé, és néhá-
nyan Mózesé, és néhányan Éliásé, és néhányan Ézsaiásé, és néhá-
nyan Ésaiásé, és néhányan Énóké; de nem fogadták be az
evangéliumot, sem Jézus tanúbizonyságát, sem a prófétákat, sem
az örök szövetséget.

Végül pedig Œk azok, akik nem lesznek összegyıjtve a szen-
tekkel, hogy felragadtassanak az ElsŒszülött egyházához, és
fogadják Œket a felhŒben.

Ãk azok, akik hazugok és szemfényvesztŒk, és házasságtörŒk,
és paráznák, és akik szeretik és megalkotják a hazugságot. Ãk
azok, akik elszenvedik Isten haragját a földön. Ãk azok, akik
elszenvedik az örök tız bosszúját. Ãk azok, akik le lesznek vetve
a pokolra, és elszenvedik a Mindenható Isten haragját, az idŒk
teljességéig, amikorra Krisztus minden ellenséget a lába alá vet,
és tökéletessé tette a munkáját…

És hallottuk az Úr hangját, mondván: Ezek mind térdet hajta-
nak majd, és minden nyelv vallomást tesz annak, aki örökkön
örökké a trónon ül; mert megítéltetnek, cselekedeteik szerint, és
minden ember saját cselekedetei szerint kapja meg saját birodal-
mát, az elkészített palotákban; és szolgái lesznek a Magasságos-
nak; de ahol Isten és Krisztus lakik, oda nem jöhetnek, vég nél-
küli világokig”11.

A gonoszok gyötrelme abból áll, hogy tudják, nem sikerült
elérniük azt a dicsŒséget, amelyet élvezhettek volna

„Isten elrendelte, hogy mindazok, akik nem engedelmesked-
nek a hangjának, nem fogják elkerülni a pokol kárhozatát. Mi a
pokol kárhozata? Azzal a társasággal menni, akik nem engedel-
meskedtek parancsainak… Tudom, hogy minden ember el fog
kárhozni, ha nem lépnek rá arra az útra, amelyet Ã megnyitott
nekik, és ez az az út, amely az Úr igéje által jelöltetett ki.”12.

„A lelkek világában, ahová haláluk után mennek, az eltávozott
lelkek nagy gyötrelme az, hogy tudják, nem sikerült elérniük azt
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a dicsŒséget, amelyet mások élveznek, és amelyet maguk is élvez-
hettek volna, és a saját maguk vádolói”13.

„Nem létezik szörnyebb kín a bizonytalanságnál. Ez a gono-
szok büntetése; kételyük, szorongásuk és bizonytalanságuk
sírást, jajgatást és fogcsikorgatást okoz”14.

„Az ember saját maga kínzója és kárhoztatója. Innen szárma-
zik a mondás: Bemennek abba a tóba, amely tızzel és kénkŒvel
ég [lásd Jelenések 21:8]. Az ember értelmében a csalódottság
kínja oly rendkívüli, mint egy tızzel és kénkŒvel égŒ tó. Én azt
mondom, hogy ilyen az ember gyötrelme. […]

Lesznek, akik Isten örökkévaló tüzében fognak feltámadni;
mert Isten örökkévaló tızben él, de megint mások saját
szennyességük kárhozatára fognak ébredni, amely olyan rendkí-
vüli gyötrŒdés, mint a tızes és kénköves tó”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 a VII–XI. oldalakat!

• Joseph Smith és Sidney Rigdon a szentírásnak egy versérŒl
elmélkedtek, amikor azt a kinyilatkoztatást kapták, amely a
Tan és a szövetségek 76. szakaszában került feljegyzésre
(227–228. o.; lásd még T&Sz 76:15–19). Milyen személyes
tapasztalat segített megértened, hogy az elmélkedés nagyobb
megértéshez vezethet? Miközben tanulmányozod vagy átbe-
szélitek ezt, valamint a többi fejezetet, szakíts idŒt arra, hogy
eltınŒdj azokon az igazságokon, amelyekrŒl olvastál!

• Olvasd el János 14: 2–3. és az 1 Korinthusbeliek 15: 40–41.
verseket! E fejezet tanításai miként segítenek megértened eze-
ket a verseket?

• Azoknak a leírásában, akik celesztiális, terresztriális és teleszti-
ális dicsŒséget fognak nyerni, ötször ismétlŒdik meg „a Jézus
tanúbizonysága” kifejezés (229–233. o.). Milyen jellemvoná-
sokkal rendelkezik egy olyan ember, aki „hŒsies Jézus tanúbi-
zonyságában”? Milyen ígéretek adattak azoknak, akik hŒsiesek
Jézus tanúbizonyságában?
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• Olvasd el a 229. oldalon található utolsó bekezdést, különös
figyelmet fordítva a „hit által gyŒzni” kifejezésre! Milyen dol-
gokat kell legyŒznünk? Miként segíthet a Jézus Krisztusba
vetett hit abban, hogy legyŒzzük a problémáinkat ebben az
életben?

• Olvasd el a 230. oldalon található utolsó teljes bekezdést! Az
örök fejlŒdésünk során szerinted miért szükséges „egyik kis
fokról a másikra” fejlŒdnünk? Milyen tapasztalatokkal rendel-
kezel, amelyek szemléltetik azt, hogy ilyen módon kell tanul-
nunk és növekednünk?

• Tekintsd át a 232. oldalon található harmadik bekezdést,
amely azon emberekrŒl ad leírást, akik a terresztriális királysá-
got fogják örökölni! Hogyan kerülhetjük el, hogy „elvakít[son]
az emberek csalárdsága”? Hogyan segíthetünk másoknak elke-
rülni, hogy elvakítsák Œket?

• Keress olyan szavakat és kifejezéseket a 233. oldalon, amelye-
ket Joseph Smith használ a gonoszok állapotának leírására a
következŒ életben! Mit közölnek veled ezek a szavak és kifeje-
zések? Az ember hogyan lehet „saját maga kínzója és kárhoz-
tatója”?

Kapcsolódó szentírások: Alma 41:2–8; T&Sz 14:7; 76:20–49;
88:15–39

Jegyzetek

1. History of the Church, 1:245; írásje-
lek korszerısítve; „History of the
Church” (manuscript), book A-1,
p. 183, Egyházi Levéltár, Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza, Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 1:252–53;
„History of the Church” (manu-
script), book A-1, p. 192, Egyházi
Levéltár.

3. History of the Church, 6:365; bekez-
dés-elválasztások megváltoztatva;
Joseph Smith 1844. máj. 12-én tartott
beszédébŒl, Nauvoo, Illinois; Thomas
Bullock beszámolója alapján.

4. History of the Church, 5:425–26;
írásjelek korszerısítve; Joseph Smith
1843. jún. 11-én tartott beszédébŒl,
Nauvoo, Illinois; Wilford Woodruff és

Willard Richards beszámolója alap-
ján; lásd még a függelék, 589. o.,
3. pont.

5. History of the Church, 6:477–78;
Joseph Smith 1844. jún. 16-án
tartott beszédébŒl, Nauvoo, Illinois;
Thomas Bullock beszámolója alap-
ján; lásd még a függelék, 589. o.,
3. pont.

6. Tan és a szövetségek 76:50–59, 62,
68–70; Joseph Smithnek és Sidney
Rigdonnak adott látomás, 1832.
febr. 16., Hiram, Ohio.

7. Tan és szövetségek 131:1–4; a szögle-
tes zárójelben lévŒ szavak eredetiek;
Joseph Smith 1843. máj. 16-án és 
17-én adott tanításai, Ramus, Illinois.

8. History of the Church, 6:306; Joseph
Smith 1844. ápr. 7-én tartott beszé-



1 8 .  F E J E Z E T

236

débŒl, Nauvoo, Illinois; Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock és William Clayton beszámo-
lója alapján.

9. History of the Church, 6:478; Joseph
Smith 1844. jún. 16-án tartott beszé-
débŒl, Nauvoo, Illinois; Thomas
Bullock beszámolója alapján; lásd
még a függelék, 589. o., 3. pont.

10. Tan és a szövetségek 76:71–79;
Joseph Smithnek és Sidney Rigdon-
nak adott látomás, 1832. febr. 16.,
Hiram, Ohio.

11. Tan és a szövetségek 76:81–85,
100–106, 110–12; Joseph Smithnek
és Sidney Rigdonnak adott látomás,
1832. febr. 16., Hiram, Ohio.

12. History of the Church, 4:554–55;
bekezdés-elválasztások megváltoz-
tatva; Joseph Smith 1842. márc. 
20-án tartott beszédébŒl, Nauvoo,

Illinois; Wilford Woodruff beszámo-
lója alapján; lásd még a függelék,
589. o., 3. pont.

13. History of the Church, 5:425; Joseph
Smith 1843. jún. 11-én tartott beszé-
débŒl, Nauvoo, Illinois; Wilford
Woodruff és Willard Richards beszá-
molója alapján; lásd még a függelék,
589. o., 3. pont.

14. History of the Church, 5:340; Joseph
Smith 1843. ápr. 8-án tartott beszé-
débŒl, Nauvoo, Illinois; Willard
Richards és William Clayton beszá-
molója alapján.

15. History of the Church, 6:314, 317;
írásjelek korszerısítve; Joseph Smith
1844. ápr. 7-én tartott beszédébŒl,
Nauvoo, Illinois; Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock és
William Clayton beszámolója alapján.



Álljatok szilárdan 
az élet viharaiban

„Álljatok szilárdan, ti Istennek szentjei, tartsatok ki
még egy kicsit, és az élet vihara el fog múlni, és meg fog

jutalmazni benneteket az az Isten, akinek szolgái vagytok.”

Joseph Smith életébŒl

1832. március 24-ének estéjén Joseph Smith sokáig fennmaradt,
hogy vigyázzon a 11 hónapos kisfiára, Josephre, aki kanyarós
volt. A Smith család akkoriban a John Johnson házban lakott az
Ohio állambeli Hiramben. A próféta végül lefeküdt aludni egy
pótágyra, amikor egy tucatnyi vagy még több emberbŒl álló
csŒcselék, akik elŒtte whiskey-t ittak, betört a házba. A próféta
késŒbb így írta le annak a szörnyıséges éjszakának az esemé-
nyeit:

„A csŒcselék berontott az ajtón, egy pillanat alatt körülvette az
ágyat, és …már csak arra ébredtem fel, hogy a felbŒszült csŒcse-
lék kirángat az ajtón. Kétségbeesetten próbáltam kiszabadulni a
kezükbŒl, ahogy hurcoltak kifelé, de csak az egyik lábamat tud-
tam szabaddá tenni, amellyel aztán úgy megrúgtam az egyikŒjü-
ket, hogy az lebucskázott a lépcsŒn. Azonnal megragadtak, és
esküdöztek, …hogy megölnek, ha nem maradok nyugton, mire
én abbahagytam…

Azután torkon ragadtak, és addig szorongattak, míg elveszítet-
tem az eszméletemet. Amikor késŒbb magamhoz tértem, idŒköz-
ben körülbelül százötven méterre hurcoltak a háztól, megpillan-
tottam Rigdon eldert a földön feküdve, ahová a sarkánál fogva
vonszolták. Azt hittem, meghalt. Elkezdtem könyörögni nekik,
mondván: »Remélem, van magukban annyi irgalom, hogy meg-
hagyják az életem.« Erre Œk ezt válaszolták: »…Hívd az Istenedet
segítségül, mert mi semmilyen irgalmat nem fogunk mutatni.«”
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1832. március 24-ének éjszakáján Joseph Smitht kirángatta a felbŒszült csŒcselék az
Ohio állambeli Hiramben lévŒ otthonából, és kátránnyal és tollakkal borították be.
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Némi tanácskozás után a csŒcselék „úgy döntött, hogy nem
ölnek meg – mondta a próféta –, de jól megvernek és összekar-
molnak, lerántják rólam az ingemet és a nadrágomat, és mezíte-
lenül hagynak… Visszarohantak, felkapták a kátrányos vödröt,
mire az egyikŒjük szitkozódások közepette így kiáltott fel:
»Tapasszuk be a száját«; és megpróbálták a kátrányos kanalat
belenyomni a számba; ide-oda rángattam a fejem, úgyhogy ez
nem sikerült nekik; majd azt kiabálták: »…Emeld fel a fejed,
hadd adjunk neked egy kis kátrányt!« Aztán egy üvegcsét próbál-
tak beleerŒltetni a számba, de eltörték a fogaimon. Minden ruhát
lerántottak rólam, kivéve az ingem gallérját; az egyik férfi nekem
esett, és mint egy vadmacska, összekarmolta a testem…

Azzal otthagytak engem, én pedig megpróbáltam felállni, de
visszahanyatlottam; letéptem a szurkot a számról, hogy szaba-
dabban tudjak lélegezni, majd egy idŒ után magamhoz tértem,
felálltam, és két fényt vettem észre. Elindultam az egyik felé,
majd rájöttem, hogy az az öreg Johnsoné. Amikor az ajtóhoz
értem, mezítelen voltam, …a szuroktól úgy néztem ki, mintha az
egész testemet vér borítaná; így amikor feleségem meglátott, azt
hitte, hogy darabokra kaszaboltak, és elájult…

A barátaim azzal töltötték az éjszakát, hogy levakarták rólam és
eltávolították a szurkot, lemosták és megtisztították a testemet,
úgyhogy reggelre újra ruhába tudtam bújni.”

A próféta még ezután a súlyos megpróbáltatás után is megin-
gathatatlanul végezte az Úr iránti kötelezettségeit. Másnap sabbat
napja volt. „A megszokott idŒben istentiszteletre gyülekeztek az
emberek – írta a próféta –, többek közt a lincselŒk is… Összevag-
dalt és elcsúfított testtel ugyan, de szokásomhoz híven beszédet
tartottam a gyülekezetnek, és aznap délután megkereszteltem
három személyt”1. Joseph és Emma fia, Joseph, öt nappal a csŒ-
cselék támadását követŒen meghalt, amiért ki lett téve a hideg
éjszakai levegŒnek, miközben kanyarós volt.

Wilford Woodruff, az egyház negyedik elnöke ezt mondta: „Az
Úr megmondta Josephnek, hogy próbára teszi, hogy megmarad-
e az Ã szövetségében vagy sem, akár mindhalálig. Próbára is
tette; és bár [ Josephnek] az egész világ ellen kellett küzdenie, és
ellen kellett állnia hamis barátai árulásának, jóllehet az egész
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élete csapások, szorongások és aggodalmak színtere volt, mégis
minden szenvedésében, bebörtönzésében, a támadások és a
rossz bánásmódok közepette mindig hı maradt Istenéhez”2.

Joseph Smith tanításai

Azok, akik követik Jézus Krisztust, próbára tétetnek, és,
be kell bizonyítaniuk, hogy hıek Istenhez

„Egyedül Jehova karjaiban vagyunk biztonságban. Senki nem
tud megszabadítani, és Œ sem fog, hacsak be nem bizonyítjuk,
hogy hıek maradunk Œhozzá még a legsúlyosabb nehézségek
közepette is. Mert annak, aki meg akarja mosni ruháit a Bárány
vérében, hatalmas megpróbáltatáson kell keresztülmennie [lásd
Jelenések 7:13–14], méghozzá mindenek közül a legnagyobb
megpróbáltatáson”3.

„Minden ember sorsa egy igazságos Isten kezében van, és Ã
senki ellen nem fog igazságtalanságot elkövetni; és ez az egy
dolog biztos, hogy azok, akik jámboran élnek Krisztus Jézusban,
üldöztetést fognak elszenvedni [lásd 2 Timótheus 3:12]; és mie-
lŒtt ruhájuk meg lenne mosva a Bárány vérében, Kinyilatkoztató
János szerint várhatóan nagy nyomorúságon fognak keresztül
menni [lásd Jelenések 7:13–14]”4.

„Az embereknek szenvedniük kell, hogy feljöhessenek Sion
hegyére, és a mennyek fölé magasztaltathassanak”5.

1838–39 telén, miközben nagy szenvedéseken ment keresztül
a Liberty börtönben való raboskodása alatt, Joseph Smith ezt
írta az egyház tagjainak: „Kedves testvérek, azt mondjuk nektek,
hogy amiképp Isten megmondta, hogy próbára tett népet sze-
retne, és hogy megtisztítja Œket, mint az aranyat [lásd Malakiás
3:3], most azt gondoljuk, hogy ez alkalommal Ã maga választotta
ki a saját olvasztótégelyét, amelyben megpróbál bennünket; és azt
gondoljuk, hogy ha valamilyen fokú biztonságban túléljük, és
megtartjuk a hitet, ez olyan jel lesz ennek a nemzedéknek, amely
semmiféle mentséget nem hagy nekik; továbbá azt gondoljuk,
hogy mindez Ábrahám megpróbáltatásával egyenértékı próbája
lesz a hitünknek, és hogy az Œsi idŒkben élŒknek nem lesz mivel
büszkélkedniük felettünk az ítélet napján, mondván, hogy nekik
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keményebb csapásokon kellett keresztülmenniük; hogy egyenlŒ
súllyal rendelkezhetünk majd velük a mérlegen”6.

„A megpróbáltatások csupán megadják nekünk mindazt a
tudást, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy megértsük az Œsi
idŒkben élŒk gondolkodásmódját. Az én részemrŒl úgy gondo-
lom, hogy soha nem tudtam volna úgy érezni, mint ahogy most
érzek, ha nem szenvedtem volna el azokat az igazságtalanságo-
kat, amelyeket elszenvedtem. Minden a javukra válik azoknak,
aki szeretik Isten [lásd Rómabeliek 8:28]”7.

John Taylor, az egyház harmadik
elnöke ezt mondta: „Hallottam, amikor
Joseph próféta egy alkalommal a Tizen-
kettekhez beszélve ezt mondta: »Min-
denféle megpróbáltatáson kell majd
keresztülmennetek. És legalább olyan
fontos számotokra, hogy próbára legye-
tek téve, mint amilyen az Ábrahámnak és
Isten más férfiainak volt, és (mondta Œ)
Isten próbára fog tenni benneteket, és
még szívetek húrjait is meg fogja rántani,

és ha nem tudjátok elviselni, nem lesztek méltók az örökségre
Isten celesztiális királyságában. …Joseph Smithnek nem sok békés
hónapja volt, miután megkapta az igazságot, végül pedig meggyil-
kolták Carthage börtönében”8.

Isten támogatni fogja és meg fogja áldani azokat, 
akik megpróbáltatásuk idŒszakaiban bíznak Ãbenne

„Az evangélium hatalma képessé fog tenni minket arra, hogy
kitartsunk, és türelemmel viseljük azt a hatalmas szenvedést,
amely minden oldalról ér minket… Minél keményebb az üldöz-
tetés, Istennek annál nagyobb ajándékai áradnak az egyházára.
Igen, minden a javukra válik azoknak, akik hajlandóak letenni az
életüket Krisztusért”9.

„Az egyetlen reménységem és bizodalmam abban az Istenben
van, aki a létet adta nekem, akiben minden hatalom jelen van,
aki most elŒttem van, és szívem állandóan mezítelen szemei
elŒtt. Ã az én vigasztalóm, és nem hagy el engem”10.

John Taylor
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„Tudom, hogy kiben bízok; a sziklán állok; az áradó vizek nem
tudnak, nem, nem fognak legyŒzni engem”11.

Miután a próféta kiszabadult a Liberty börtönbŒl való fog-
ságából, a következŒket mondta errŒl az élményérŒl: „Istennek
hála, hogy kiszabadultunk. És bár néhány szeretett fivérünknek a
saját vérével kellett bizonyságát megpecsételnie, és az igazság
ügyében mártírokként haltak meg –

Rövid, bár keserı volt a fájdalmuk,
az örömük örökkévaló.

Ne bánkódjunk, mint a »többiek, akiknek nincsen reménysé-
gük« [lásd 1 Thessalonikabeliek 4:13]; gyorsan közeleg az idŒ,
amikor viszontlátjuk Œket, és együtt fogunk örvendezni anélkül,
hogy gonosz emberektŒl félnénk. Igen, azokat, akik Krisztusban
aludtak, Ã elhozza magával, amikor eljön, hogy megdicsŒíttessék
a szentjeiben, és mindenki csodálja Ãt, aki hisz, ugyanakkor
bosszút álljon ellenségein és mindazokon, akik nem engedelmes-
kednek az evangéliumnak.

Akkor majd az özvegyek és az apátlanok megvigasztaltatnak, és
minden könny eltöröltetik az arcukról. Azok a megpróbáltatások,
amelyeken keresztül kellett menniük, a javukra válnak, és felké-
szíti Œket azoknak a társaságára, akik hatalmas megpróbáltatások-
ból jöttek ki, és megmosták és megfehérítették ruhájukat a Bárány
vérében. [Lásd Rómabeliek 8:28; Jelenések 7:13–14, 17.]”12

A próféta a következŒ levelet írta a szenteknek 1842. szep-
tember 1-jén, amelyet késŒbb a Tan és a szövetségek 127:2-ben
jegyeztek le: „Ami pedig a veszedelmeket illeti, amelyeken
keresztülmenni hivatva vagyok, ezek nem tınnek számomra
másnak, mint kicsinységnek, mivel az emberek irigysége és
haragja életem minden napján megszokott osztályrészem volt…
Mindazonáltal én ahhoz vagyok szokva, hogy mély vízben ússzak.
Második természetemmé vált mindez; és Pálhoz hasonlóan úgy
érzem, örülnöm kell a megpróbáltatásnak; mert egészen eddig a
napig atyáim Istene mindegyikbŒl kimenekített, és ezután is ki
fog menekíteni engem; mert íme, lássátok, minden ellenségem
felett gyŒzedelmeskedni fogok, mert az Úristen mondta ezt”13.
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A hithıek nem zúgolódnak a szenvedésekben,
hanem hálásak Isten jóságáért

1833. december 5-én a próféta ezeket írta azoknak a szentek
felett elnöklŒ egyházi vezetŒknek, akiknek Missouriban üldözte-
tésben volt részük: „Emlékezzetek arra, hogy ne zúgolódjatok
Istennek teremtményeivel kapcsolatos cselekedetei miatt. Még
nem kerültetek olyan embert próbáló körülmények közé, mint az
Œsi próféták és apostolok. Emlékezzetek vissza Dánielre, a három
héber gyermekre [Sidrákra, Misákra és Abednegóra], Jeremiásra,
Pálra, Istvánra és sok másikra, akik túl sokan vannak ahhoz, hogy
megemlíthessük Œket, akiket megköveztek, szétfırészeltek, meg-
kísértettek, kard által megöltek, és [akik] bárány- és kecskebŒr-
ben vándoroltak, nincstelenül, gyötrŒdve, kínozva, akikre nem
volt méltó a világ. A pusztákban és a hegyekben vándoroltak, bar-
langokban és a föld hasadékaiban bujdostak; mégis mindezek hit
által jó bizonyságot nyertek [lásd Zsidók 11:37–39]; és minden
szenvedésük közepette örvendeztek, mert méltónak találtattak
arra, hogy Krisztusért üldöztetésben legyen részük.

Nem tudjuk, hogy min kell még keresztülmennünk, mielŒtt
Sion megszabadulhat és megalapíttatik; ezért nagy szükségünk
van arra, hogy közel éljünk Istenhez, és mindig szigorúan betart-
suk minden parancsolatát, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk
Isten és ember elŒtt. […]

Bizodalmunk Istenben van, és elhatároztuk, hogy az Ã kegyel-
mével megvédelmezzük az ügyet, és mindvégig hıségesen kitar-
tunk, hogy a celesztiális dicsŒség koronáival koronáztassunk meg,
és beléphessünk abba a nyugalomba, amely elŒ van készítve Isten
gyermekei számára”14.

Öt nappal késŒbb a próféta ezt írta a Missouriban élŒ egy-
házi vezetŒknek és szenteknek: „Legyünk hálásak azért, hogy a
körülményekhez képest jól vagyunk, és még életben vagyunk, és
talán Isten valami nagyszerı dolgot szán nekünk ebben a nem-
zedékben, és megengedi, hogy még dicsŒíthessük az Ã nevét.
Hálásnak érzem magam, hogy nincsenek újabb emberek, akik
megtagadják a hitet; imádkozom Istenhez Jézus nevében, hogy ti
mindannyian végig megtartathassatok a hitben”15.
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„Bizodalmunk Istenben van, és elhatároztuk, hogy az Ã kegyelmével 
megvédelmezzük az ügyet, és mindvégig hıségesen kitartunk.”

A próféta ezt írta naplójába 1836. január 1-jén: „Most, hogy
elkezdŒdött egy új év, szívem hálával telik meg Isten iránt, amiért
megŒrizte az életemet és a családom életét, miközben ismét eltelt
egy év. Fenntartott és megerŒsített egy gonosz és romlott nemze-
dék között, jóllehet kitétettünk az emberi élettel együttjáró szen-
vedéseknek, kísértéseknek és nyomorúságnak; emiatt úgy érzem,
porig és hamuban kell megalázkodnom Isten elŒtt”16.

1837 júniusában egy betegségbŒl felépülve a próféta ezt
mondta: „Ez egyike annak a sok esetnek, amikor az egészség
állapotából hirtelen a sír szélére kerültem, és ugyanolyan hirte-
len meg is gyógyultam, amiért szívem hálával telik meg mennyei
Atyám iránt, és úgy érzem, hogy megújulva tudom szolgálatának
szentelni magamat és minden erŒmet”17.

Az Isten hatalmába, bölcsességébe és szeretetébe 
vetett bizalom segíteni fog nekünk abban, hogy a 

megpróbáltatás idején elkerüljük az elkeseredettséget

„Minden nehézséget le lehet gyŒzni, amely az utunkat keresz-
tezheti. Jóllehet a lélek próbának van kitéve, a szív elgyengül és
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a kezek ellankadnak, nem szabad visszafordulnunk; szükség van
a jellem határozottságára”18.

„Isten hatalmába, bölcsességébe és szeretetébe vetett biza-
lommal a szentek képessé váltak arra, hogy továbbmenjenek
még a legellenségesebb körülmények közepette is, és gyakran,
amikor minden emberi látszat azt mutatta, hogy nem más, mint
a halál mutatkozott meg, és a pusztulás [látszólag] elkerülhetet-
len, Isten hatalma megnyilvánult, dicsŒsége kinyilatkoztatott,
és megtörtént a szabadulás; és a szentek, Izráel gyermekeihez
hasonlóan, akik kijöttek Egyiptom földjérŒl és átkeltek a Vörös-
tengeren, dicsŒítŒ himnuszt énekeltek szent nevének”19.

„Tudom, hogy a felhŒ majd felszakadozik, és sátán királysága
romokban fog heverni, minden sötét tervével egyetemben; és
hogy a szentek úgy fognak elŒjönni, mint az arany, amely hétszer
vettetett tızpróba alá, tökéletessé válva a szenvedések és kísérté-
sek által, és a menny és a föld áldásai megsokszorozódnak majd
a fejükön, amelyeket Isten Krisztus miatt fog nekik adomá-
nyozni”20.

„Álljatok szilárdan, ti Isten szentjei, tartsatok ki még egy kicsit,
és az élet vihara el fog múlni, és meg fog jutalmazni benneteket
az az Isten, akinek szolgái vagytok, és aki megfelelŒen méltá-
nyolni fogja mindazt a veszŒdséget és gyötrelmet, amelyet Krisz-
tusért és az evangéliumért elszenvedtetek. Nevetek az utókor
számára Isten szentjeként fog fennmaradni”21.

George A. Smith, aki Brigham Young elnök tanácsosaként
szolgált, a következŒ tanácsot kapta Joseph Smith prófétától
egy nagy nehézség közepette: „Azt mondta nekem, hogy soha
ne csüggedjek el, bármilyen nehézségek is vegyenek körül. Ha 
Új-Skócia legmélyebb szakadékába süllyedek is, és az egész 
Sziklás-hegység rám omlik, akkor sem szabad elcsüggednem,
hanem tartsak ki, gyakoroljak hitet, maradjak bátor, 
és a végén feljutok a halom tetejére”22.

Csupán néhány nappal azelŒtt, hogy a próféta mártírhalált
halt, egy olyan idŒszakban, amikor Œ és a szentek tudták, hogy
élete veszélyben van, Joseph kezet fogott Abraham C. Hodge-
dzsal, és ezt mondta: „Nos, Hodge testvér, jöjjön, aminek jönnie
kell; ne tagadd meg a hitet, és minden rendben lesz”23.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 237–240. oldalon található beszámolót! Szerin-
ted Joseph Smith próféta miért volt képes elviselni az átélt
megpróbáltatásokat? Milyen gondolataid vagy érzéseid támad-
nak, miközben elképzeled Œt magad elŒtt, ahogy „összevagdalt
és elcsúfított testtel” tanít egy gyülekezetet?

• Olvasd el a 240. oldalon található harmadik teljes bekezdést!
Mit gondolsz, a szenvedés hogyan készít fel minket a felma-
gasztosulásra? (Példákért lapozz a 240–241. oldalra!) Mit tanul-
tál a megpróbáltatásaidból?

• Ebben a fejezetben Joseph Smith háromszor biztosít minket
arról, hogy „azok a megpróbáltatások, amelyeken keresztül-
ment[ünk], a javu[n]kra válnak” (242. o.; lásd még 241. o.).
Tapasztaltad már ennek a kijelentésnek az igazságát?

• Olvasd el a 241. oldal utolsó, és a 242. oldal elsŒ bekezdését!
Milyen élményeket tudsz megosztani arról, amikor az Úr meg-
vigasztalt a megpróbáltatás idején? Mit jelent számodra a „szik-
lán állni”?

• Joseph Smith azt tanácsolta a szenteknek, hogy ne zúgolódja-
nak vagy panaszkodjanak Isten velünk kapcsolatos cselekede-
tei miatt (243–244. o.). Milyen hatással lehet ránk a zúgoló-
dás? Hogyan kellene reagálnunk a megpróbáltatásokra?
(Példákért lapozz a 243–245. oldalra!)

• Mit jelent az, hogy rendelkezzünk a „jellem határozottságá-
val”, amikor nehézségekkel találjuk szembe magunkat?
(244–245. o.).

• Olvasd el a próféta George A. Smithnek adott tanácsát (245.
o.)! Ez a tanács hogyan segíthet neked, amikor megpróbálta-
tásokkal találod szembe magad?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 55:22; János 16:33; Alma
36:3; Hélamán 5:12; T&Sz 58:2–4; 90:24; 122:5–9
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A próféta sok kötelezettsége, illetve az üldöztetések, amelyekkel szembe találta magát,
gyakran elszólították a családjától. Míg Œ és bátyja, Hyrum, be voltak börtönözve

Liberty börtönében, a próféta felesége, Emma, és fiuk, Joseph, eljöttek meglátogatni Œt.



Egy szeretettel és hittel teli szív:
A próféta levelei a családjához

„Emlékezz  arra, hogy örökre igaz és hıséges barátod
maradok neked és a gyermekeknek. Szívem örökkön-örökké
a tiéd köré van fonódva. Ó, Isten áldjon mindannyiótokat!”

Joseph Smith életébŒl

Prófétai elhívásában Joseph Smithnek rengeteget kellett utaz-
nia, hogy eleget tudjon tenni a rohamosan terjeszkedŒ szervezet
szükségleteinek. Miután 1831 nyarán megállapította, hogy
Missouri állam Independence városa lesz a Sion felépítésére
szolgáló hely, az egyház gyorsan elkezdett ott nŒni, miközben
az Ohio állambeli Kirtlandben is tovább növekedett. 1831-tŒl
1838-ig az egyház népességének két központja volt, az egyik
Missouriban, a másik pedig Kirtlandben, ahol a próféta élt. Ez
alatt az idŒszak alatt a próféta ötször tette meg Missouriba az
1448 kilométeres utat, hogy ellenŒrizze ott az egyház fejlŒdését.

1833-ban, majd 1837-ben Joseph Smith meglátogatta FelsŒ-
Kanadát, ahol az evangéliumot hirdette, és erŒsítette a gyüleke-
zeteket. 1834-ben és 1835-ben elutazott Michiganbe, hogy meg-
látogassa az egyháztagokat. Az évek során az Illinois állambeli
Springfieldben, a Massachussetts állambeli Bostonban és Salem-
ben; a New Jersey állambeli Monmouth megyében, a New York
állambeli New York Cityben és Albanyben, az Ohio állambeli
Cincinnatiben, a Pennsylvania állambeli Philadelphiában,
Washington D.C.-ben, és sok más helyen hirdette az evangéliu-
mot, és intézte az egyház ügyeit.

A próféta utazásai gyakran elszólították otthonról és a család-
jától, ahogyan az üldöztetések is, amelyekkel újra és újra szembe
találta magát. Számos alkalommal lett igazságtalanul letartóztatva
és bebörtönözve, és számtalan alaptalan pernek esett áldozatául.
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Például 1837. július 27-én a próféta és több másik egyházi vezetŒ
elhagyta Kirtlandet, hogy meglátogassák a Kanadában élŒ szen-
teket. Ahogy az Ohio állambeli Painesville-hez értek, „egész nap
alattomos és bosszantó perekkel tartották fel” Œket. Mivel nem
jutottak KirtlandtŒl messzire, ezért visszafordultak, hogy otthon
kipihenjék magukat, és másnap újra nekilássanak az útjuknak.
„Naplemente körül beszálltam a lovaskocsimba, hogy visszatér-
jek Kirtlandbe – írta a próféta. – Ebben a pillanatban a seriff
felugrott a kocsira, megragadta a gyeplŒt, és átnyújtott nekem
még egy idézést”1.

A próféta gyakori távolléte otthonról súlyos megpróbáltatás
volt az Œ és a családja számára. Emmának címzett levelei tanús-
kodnak az átélt magányosságáról, és arról a vágyakozásról, ame-
lyet iránta és a gyermekeik iránt érzett. Mindig a családja iránt
érzett nagy szeretetérŒl és Istenbe vetett hitérŒl írt. Bátorító sza-
vakat is írt a családjának, amelyekben kifejezte a jövŒbe vetett
derılátását mindazon csapásoknak ellenére, amelyekkel szembe
találták magukat.

1832. április 1-jén a próféta elhagyta otthonát, hogy másod-
szor is leutazzon Missouriba, csupán egy héttel azután, hogy a
csŒcselék kátránnyal és tollakkal borította be, és csak két nappal
azután, hogy örökbefogadott fia meghalt. Szíve bizonyosan
nehéz volt a szomorúságtól, valamint felesége, Emma és az
egyetlen élŒ gyermekük, Julia iránt érzett aggodalmától. A követ-
kezŒ hónapban, hazafelé tartó útja során, mikor már alig várta,
hogy viszontláthassa a családját, hetekig feltartóztatták az Indi-
ana állambeli Greenville-ben. Egy lovaskocsi balesetben súlyosan
megsérült a próféta egyik utazótársa, Newel K. Whitney püspök
lába, akinek fel kellett gyógyulnia, mielŒtt ismét útnak tudott
indulni. Ez alatt az idŒ alatt a prófétát valamilyen úton-módon
megmérgezték, amely olyan heves hányást okozott nála, hogy
kiakadt az állkapcsa. Odavonszolta magát Whitney püspökhöz,
aki – bár még mindig ágyhoz volt kötve – papsági áldást adott
Josephnek. A próféta azonnal meggyógyult.

Röviddel a történtek után a próféta ezeket a sorokat írta fele-
ségének: „Megjött Martin Harris testvér, és jó híreket hozott
arról, hogy családjaink jól voltak akkor, amikor eljött onnan, ami
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felettébb felvidította a szívünket, és megerŒsítette a lelkünket.
Köszönetet mondunk Mennyei Atyánknak az irántunk és mind-
annyiótok iránt tanúsított jóságáért… Helyzetem rendkívül kel-
lemetlen, bár az Úr segedelmével megpróbálok elégedett lenni…
Nagyon szeretném látni a kicsi Juliát, és még egyszer a térdemre
venni, és beszélgetni veled… Maradok hıséges férjed. Az Úr áld-
jon meg benneteket, és béke legyen veletek, most búcsúzom,
míg vissza nem térek”2.

Joseph Smith tanításai

A családtagok imádkoznak egymásért,
megvigasztalják és erŒsítik egymást

Emma Smithnek 1832. október 13-án a New York állambeli
New York CitybŒl: „Ma New York városának legpompásabb
részén sétáltam keresztül. Az épületek igazán nagyszerıek és
csodálatosak, minden szemlélŒdŒt ámulatba ejtenek… Miután
megnéztem mindazt, amihez kedvem volt, visszatértem a szo-
bámba, hogy eltöprengjek, és megnyugtassam az elmémet; és
íme, az elmémet elárasztották  a gondolatok az otthonomról,
valamint Emmáról és Juliáról, és egy pillanatra azt kívántam,
hogy bárcsak velük lehetnék. Keblem egy szülŒ és férj minden
érzésével és gyengédségével telt meg, és ha veletek lehetnék, sok
mindent mesélnék nektek…

Érzésem szerint szeretnék valami vigasztalót mondani neked
ebben a megpróbáltatásodban és jelen gyötrelmedben [Emma
ekkor várandós volt]. Remélem Isten erŒt ad majd neked, hogy
el ne gyengülj. Imádkozom, hogy Isten megenyhítse a körülötted
lévŒk szívét, hogy kedvesek legyenek hozzád, és amennyire
lehetséges, levegyék válladról a terhet, és ne szomorítsanak el
téged. Együttérzek veled, mert ismerem állapotodat, és hogy
mások ezt nem ismerik, de meg kell, hogy vigasztald magad, tud-
ván, hogy Isten a mennyben lévŒ barátod, és hogy van egy hısé-
ges és élŒ barátod a földön, a te férjed”3.

Emma Smithnek 1838. november 12-én a Missouri állambeli
Richmondból, ahol fogolyként tartották fogva: „Megkaptam a
leveledet, amelyet újra és újra elolvastam; édes morzsa volt a
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számomra. Ó, Isten, engedd meg, hogy kiváltságom legyen még
egyszer viszontlátni az én szeretetre méltó családomat, hogy újra
élvezhessem a szabadság és a társas élet áldásait. Kimondhatlan
hálával töltené meg a szívemet, ha keblemhez szoríthatnám Œket,
és megcsókolhatnám bájos arcukat. Mondd meg a gyermekek-
nek, hogy életben vagyok, és bízom benne, hogy rövidesen eljö-
vök, és láthatom Œket. Vigasztald meg a szívüket, amennyire csak
tudod, és te is próbálj megvigasztalódni, amennyire csak tudsz…

Ui. Írj, amilyen gyakran csak tudsz, és ha lehetséges, gyere el
meglátogatni, és ha lehet, hozd el a gyermekeket is! Tégy a saját
érzéseid és legjobb belátásod szerint, és próbálj megvigaszta-
lódni, ha lehetséges, és bízom benne, hogy minden a legjobban
fog alakulni”4.

Emma Smithnek 1839. április 4-én Missouri állam Liberty
városának börtönébŒl: „Kedves Emmám, állandóan rád és a
gyermekekre gondolok… Szeretném látni a kicsi Fredericket,
Josephet, Juliát és Alexandert, Johannát [egy árva, aki Smith-
ékkel lakott], és öreg Ãrnagyot [a család kutyája]. Ami pedig
téged illet, ha szeretnéd tudni, mennyire szeretnélek viszont-
látni, vizsgáld meg az érzéseidet, hogy te mennyire szeretnél
engem látni, és ítéld meg saját magad. Örömmel elgyalogolnék
innen tehozzád mezítláb, fedetlenül és félig mezítelenül, hogy
láthassalak, és nagy gyönyörıséget jelentene a számomra, és
soha nem gondolnék arra, hogy ez veszŒdség… Állhatatosan
viselem minden elnyomásomat; és azok is, akik velem vannak.
Még egyikünk sem hátrált meg”5.

Emma Smithnek 1840. január 20-án a Pennsylvania állam-
beli Chester megyébŒl: „Annyira szeretnélek mindannyiótokat
még egyszer viszontlátni ebben a világban. Hosszúnak tınik az
az idŒ, amíg nélkülöznöm kell a társaságotokat, de az Úr sege-
delmével nem fog már sokáig tartani… Állandó nyugtalanság tölt
el, és ez mindaddig így lesz, míg haza nem érek. Imádkozom,
hogy Isten megtartson benneteket, míg haza nem térek. Kedves
Emmám, szívem körülfon téged és azokat a kisgyermekeket. Sze-
retném, ha emlékeznél rám. Mondd meg a gyermekeknek, hogy
szeretem Œket, és amint tudok, hazajövök. Maradok tiéd a szere-
tet kötelékében, a te férjed”6.
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Minden pillanatban felelŒsek vagyunk
gyermekeink tanításáért

Emma Smithnek 1838. november 12-én a Missouri állambeli
Richmondból, ahol fogolyként tartották fogva: „Mondd meg a
kicsi Josephnek, hogy legyen jó fiú; apa tökéletes szeretettel sze-
reti Œt. Ã a legidŒsebb, és nem szabad, hogy bántsa a nálánál
kisebbeket, hanem meg kell Œket vigasztalnia. Mondd meg kicsi
Fredericknek, hogy apa teljes szívével szereti Œt; Œ egy szeretetre
méltó kisfiú. Julia egy bájos kislány! Ãt is szeretem. Ã egy
reményteljes gyermek. Mondd meg neki, hogy apa azt szeretné,
ha emlékezne Œrá, és hogy legyen jó kislány. Mondd meg a többi-
eknek, hogy gondolok rájuk, és mindannyiukért imádkozom… A
kicsi Alexander állandóan a gondolataimban van. Ó, drága
Emmám, szeretném, ha emlékeznél rá, hogy örökre igaz és hısé-
ges barátod maradok neked és a gyermekeknek. Szívem örökkön-
örökké a tied köré van fonódva. Ó, Isten áldjon mindannyiótokat,
ámen. Férjed vagyok, bilincsben és megpróbáltatás közepette”7.

Emma Smithnek 1839. április 4-én Missouri állam Liberty
városának börtönébŒl: „Azt szeretném, hogy ne engedd, hogy
azok a kicsinyek elfelejtsenek engem. Mondd meg nekik, hogy
apa tökéletes szeretettel szereti Œket, és mindent megtesz, hogy
elszökhessen a csŒcseléktŒl, és eljöhessen hozzájuk. Tanítsd [a
gyermekeket] mindarra, amire tudod, hogy jó értelemmel ren-
delkezzenek. Légy gyengéd és kedves hozzájuk; ne légy ingerlé-
keny velük, hanem hallgasd meg, hogy mit szeretnének. Mondd
meg nekik, apa azt szeretné, hogy jó gyerekek legyenek, és hall-
gassanak az édesanyjukra. Kedves Emmám, hatalmas felelŒsség
nyugszik most rajtad, hogy megŒrizd elŒttük a méltóságodat és
higgadtságodat, és hogy megtanítsd nekik a helyes dolgokat,
hogy fiatal és gyengéd elméjüket úgy formáld, hogy az igaz ösvé-
nyeken induljanak el, és ne szennyezŒdjenek be fiatalon azáltal,
hogy istentelen példákat látnak”8.

Emma Smithnek 1839. november 9-én az Illinois állambeli
SpringfieldbŒl: „Mindaddig állandó nyugtalanság fog eltölteni
miattad és a gyermekek miatt, míg nem hallok felŒled, és fŒleg a
kicsi FredericktŒl. Annyira fájdalmas volt otthagyni betegen.
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Remélem, hogy úgy vigyázol azokra a zsenge csemetékre, ahogy
az egy anyához és egy szenthez illŒ, és megpróbálod mıvelni az
elméjüket, és [megtanítod] Œket olvasni, és mértékletesnek
lenni. Ne engedd, hogy ki legyenek téve az idŒjárásnak, nehogy
megfázzanak, és próbálj meg pihenni, amennyit csak lehet.
Hosszú és magányos lesz a távollétem nélküled… Légy türelmes,
míg haza nem jövök, és tégy meg minden tŒled telhetŒt. Nem
tudom leírni, amit szeretnék, de higgy nekem, a legjobb érzé-
sekkel viseltetek mindannyiótok iránt”9.

Isten a mi barátunk, és bízhatunk benne gyötrelmeink idején

Emma Smithnek 1832. június 6-án az Indiana állambeli
Greenville-bŒl: „Majdnem minden nap ellátogattam egy ligetbe,
amely a város mögött helyezkedik el, ahová elvonulhatok min-
den halandó szeme elŒl, és ahol elmélkedés és ima által szabad
folyást engedhetek szívem minden érzésének. Visszaemlékeztem
életem elmúlt pillanataira, amely gyászolásra és könnyontásra
késztet az oktalanságaim felett érzett bánat miatt, amiért megen-
gedtem lelkem ellenségének, hogy olyan nagy hatalma lehessen
felettem, mint amilyennel az elmúlt idŒkben rendelkezett. De
Isten irgalmas, és megbocsátotta bıneimet, és örvendezek, ami-
ért elküldte a Vigasztalót mindazok számára, akik hisznek, és
megalázkodnak elŒtte…

Megpróbálok megelégedni a sorsommal, tudván, hogy Isten a
barátom. Ãbenne vigaszra találok. Életemet az Ã kezébe adtam.
Fel vagyok készülve arra, hogy elmenjek, amikor hív. Szeretnék
Krisztussal lenni. Nekem nem számít kedvesnek az életem,
[hacsak nem] az Ã akaratát cselekszem”10.

Emma Smithnek 1834. június 4-én a Mississippi folyó partjá-
ról, Illinois nyugati részén; Joseph próféta ekkor Sion táborával
utazott: „IdŒnként a gondolataink kimondhatatlan nyugtalan-
sággal idŒznek feleségünkön és gyermekeinken – a test szerinti
rokonságunkon, akik szívünk köré vannak fonódva –, valamint a
testvéreinken és a barátainkon… Mondd meg Smith atyának és
az egész családnak és Oliver [Cowdery] testvérnek, hogy vigasz-
talódjanak meg, és nézzenek annak a napnak elébe, amikor
ennek az életnek a megpróbáltatásai és csapásai véget érnek,
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mi pedig élvezni fogjuk munkánk gyümölcsét, ha mindvégig
kitartunk, és imádkozom, hogy mindannyiunknak ez a boldog-
ság jusson osztályrészül”11.

Emma Smithnek 1838. november 4-én a Missouri állambeli
Independence-bŒl, ahol fogolyként tartották fogva: „Keblem
kedves és szeretett társa a megpróbáltatásban és a szenvedésben,
értesítelek, hogy jól vagyok, és hogy mindannyian jó kedélyálla-
potban vagyunk sorsunkat illetŒen… Rendkívül nyugtalanko-
dom miattad és szeretetre méltó gyermekeim miatt. Szívem gyá-
szol és vérzik fivéreimért és nŒtestvéreimért, valamint Isten
népének legyilkolása miatt… Hogy Isten mit fog tenni értünk,
nem tudom, de mindig, minden körülmények között a legjobbat
remélem. Bár a halálba megyek, bízok Istenben. Hogy a csŒcse-
lék milyen erŒszakot fog elkövetni, nem tudom, de valószínınek
tartom, hogy kevés önmérsékletet fognak tanúsítani, vagy egyál-
talán semennyit. Ó, Isten legyen hozzánk irgalmas… Isten mind
ez ideig megŒrzött néhányunkat; talán valamilyen szinten még ki
fogja terjeszteni irgalmát ránk…

Nem tudok sok mindent biztosan ebben a helyzetben, amely-
ben vagyok, és csak imádkozni tudok a szabadulásért, míg az
meg nem adatik, és addig is mindent türelemmel és állhatatos-
sággal veszek, ahogy jön. Remélem, hogy hithı leszel, és igaz
maradsz minden bizalomhoz. Ebben a helyzetben nem tudok
sokat írni. Minden ügyet úgy intézz, ahogy körülményeid és
szükségleteid megkívánják. Adjon Isten neked bölcsességet,
körültekintést és higgadtságot, amelyre minden okom megvan,
hogy higgyem, hogy meg fogod [kapni].

Azok a kisgyermekek állandóan töprengésem tárgyai. Mondd
meg nekik, hogy apa még él. Adja Isten, hogy viszontláthassa Œket.
Ó, Emma, …ne hagyj el engem, se az igazságot, hanem emlékezz
rám; ha ebben az életben többé nem találkozom veled, adja Isten,
hogy a mennyben találkozhassunk. Nem tudom kifejezni az érzé-
seimet; szívem megtelt. Búcsúzom, ó, kedves és szeretŒ Emmám.
Tiéd vagyok mindörökké, a te férjed és igaz barátod”12.

Emma Smithnek 1839. március 21-én Missouri állam Liberty
városának börtönébŒl: „Kedves Emmám, nagyon jól ismerem
fáradozásaidat, és együttérzek veled. Ha Isten még egyszer meg-
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kíméli az életemet, hogy kiváltságom legyen gondoskodni rólad,
megkönnyítem a munkádat, és megpróbálom megvigasztalni a
szívedet. Azt szeretném, hogy gondoskodj a családról, amennyire
csak tudsz. Hiszem, hogy meg fogsz tenni minden tŒled telhetŒt.
Sajnálattal hallom, hogy Frederick beteg, de remélem, hogy felé-
pül, és hogy mindannyian jól vagytok. Szeretném, ha idŒt tudnál
szakítani, hogy írj egy hosszú levelet, és elmondj mindent, amit
tudsz, még azt is, hogy öreg Ãrnagy életben van-e még, és hogy
mit mondanak azok a kis fecsegŒk, akik a nyakadon csüngenek…
Mondd el nekik, hogy azért vagyok börtönben, hogy az Œ életük
megszabadulhasson…

Isten irányít minden dolgot saját akaratának tanácsa szerint.
Benne van az én bizodalmam. Lelkem szabadulása rendkívüli
fontossággal bír a számomra, mert biztosan tudok az örök dol-
gokról. Ha a mennyek késlekednek, nekem az nem számít.
[Hajómat] biztonságban kell kormányoznom, és ezt szándéko-
zom tenni. Szeretném, ha te is ezt tennéd. Tiéd mindörökké”13.

Annak a levélnek egy része, amelyet Joseph Smith próféta 
1839. március 21-én írt Emma Smithnek Liberty börtönébŒl.
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Emma Smithnek 1842. augusztus 16-án, az Illinois állambeli
Nauvoohoz közel; a próféta ellenségei elŒl rejtŒzött: „Bátorko-
dom Œszinte köszönetemet kifejezni neked azért a két érdekes és
vigasztaló látogatásért, amellyel megtiszteltél engem szinte szá-
mızött helyzetemben. Nincs az a nyelv, amely kifejezhetné szí-
vem háláját azért a meleg és igazszívı barátságért, amelyet ezek-
ben a dolgokban kinyilvánítottál nekem. Mióta elmentél, mind
ez idáig kellemesen telt az idŒ, elmém tökéletesen megbékült a
sorsommal, legyen, aminek lennie kell…

Mondd meg a gyermekeknek, hogy édesapjuk mind ez ideig
jól van, és továbbra is buzgó imádsággal fordul a Mindenható
Istenhez önmaga, te és az Œ biztonságukért. Mondd meg Smith
anyának, hogy fiával minden rendben lesz, legyen az az életben
vagy a halálban; mert ezt mondja az Úr Isten. Mondd meg neki,
hogy mindig megemlékezek róla és Lucyról [ Joseph húga], és a
többiekrŒl. Mindannyian örvendjenek… A legszívélyesebb
üdvözletemet küldöm, a te szeretŒ férjed mindhalálig, az örök-
kévalóságon keresztül, mindörökké”14.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Röviden tekintsd át ezt a fejezetet, és figyeld meg Joseph
Smith Emma és gyermekeik iránt táplált érzéseit! Példája mit
tanít arról, hogy miként beszéljünk és cselekedjünk a csalá-
dunkban? Mit tanulhatunk Joseph és Emma Smith azon erŒfe-
szítéseibŒl, hogy megpróbáltak egymásnak írni, és egymást
látni? Mit tettél annak érdekében, hogy megmutasd a családod
tagjainak, hogy szereted Œket?

• Joseph próféta azt mondta Emmának, hogy „örökre igaz és
hıséges barát[ja] marad [neki] és a gyermekeknek”, és meg-
köszönte neki a „meleg és igazszívı barátság[át]” (252., 257.
o.). Mit tehetnek a férjek és a feleségek azért, hogy táplálják a
barátságukat?
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• Leveleiben Joseph Smith kimutatta Emmába vetett bizalmát,
és kifejezte abbéli bizodalmát, hogy jó döntéseket fog hozni,
és mindent meg fog tenni, hogy gondoskodjék a családról
(255–256. o.). A bizalomnak e kifejezései milyen hatással
lehetnek egy férj és egy feleség kapcsolatára?

• Olvasd el Joseph próféta üzenetét a gyermekei számára a 257.
oldal második bekezdésében! Hogyan segíthetett e hír a gyer-
mekeinek? Mit tehetnek a szülŒk a megpróbáltatás idején
azért, hogy megmutassák gyermekeiknek, hogy van hitük
Istenben?

• Tekintsd át Joseph Smith Istenbe vetett bizodalmának a kifeje-
zéseit a 254–257. oldalakon! Keress több olyan kifejezést,
amely különösen megérint téged! Hogyan alkalmazhatod eze-
ket az igazságokat az életedben?

Kapcsolódó szentírások: 1 Mózes 2:24; 1 Korinthusbeliek 11:11;
Efézusbeliek 5:25; Móziás 4:14–15; T&Sz 25:5, 9, 14; 68:25–28
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A helyreállított Newel K. Whitney bolt egyik emeleti szobája. Joseph és Emma Smith
több mint egy évet élt ebben a boltban, és a próféta sok kinyilatkoztatást kapott itt,

beleértve az Úr eljövetelérŒl szóló kinyilatkoztatásokat.



A második eljövetel
és a millennium

„…Jól tesszük, ha felismerjük az idŒk jeleit, miközben
haladunk elŒre, hogy az Úr napja nehogy 

»úgy lep[jen] meg [minket], mint éjszaka a tolvaj«.”

Joseph Smith életébŒl

1832 szeptemberében Joseph és Emma Smith a tizenhat hónapos
leányukkal, Juliával, visszaköltöztek az Ohio állambeli Hiramben
található Johnson farmról Kirtlandbe. Ott beköltöztek a Newel K.
Whitney tulajdonában lévŒ vegyesboltba, ahol több mint egy évig
éltek. A Smith család a bolt második emeletén, illetve az elsŒ eme-
let azon részében élt, amely nem volt üzleti célra felhasználva.
Joseph és Emma fia, III. Joseph Smith aközben született, míg a
család ebben a boltban lakott. A próféta sok kinyilatkoztatást
kapott ott.

Az egyik ilyen kinyilatkoztatás 1832 karácsonyának napján
érkezett. A próféta napjának egy részét otthon töltötte, mélyen
elgondolkodva azokon a súlyos problémákon, amelyekkel a világ
nemzetei néztek szembe abban az idŒben. „A nemzetek között
felmerülŒ problémák ebben az idŒszakban sokkal nyilvánvalóbbá
váltak, mint korábban valaha, mióta az egyház elkezdett elŒjönni
a vadonból” – mondta a próféta1. Az Egyesült Államokban történ-
tek polgárháború felé vezettek, és halálos betegségek törtek ki
szerte a világon. Miközben „komolyan imádkoz[ott] errŒl a témá-
ról”2, a próféta megkapta azt a kinyilatkoztatást, amely most a Tan
és a szövetségek 87. szakaszában található. Az Úr kinyilatkoztatta
Josephnek, hogy a második eljövetel elŒtt háború szakad minden
nemzetre, és természeti katasztrófák fogják megdorgálni az embe-
reket:
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„A kard, és vérontás, melynek folytán gyászolnak a föld lakói;
és éhség, és csapás, és földrengés, és az ég dörgése, és ádáz és
fénylŒ villámlás is érezteti majd a föld lakóival a Mindenható Isten
haragját, és felháborodását, és dorgáló kezét, míg az elrendelt
pusztítás teljesen véget nem vet mind a nemzeteknek… Álljatok
tehát szent helyeken, és ne mozduljatok el, míg el nem jön az Úr
napja; mert íme, hamar eljön az, mondja az Úr” (T&Sz 87:6, 8).

Két nappal késŒbb, december 27-én, a próféta egy másik kinyi-
latkoztatást is kapott, amely sok információt tartalmazott a máso-
dik eljövetelrŒl. Aznap a fŒpapoknak egy konferenciája gyılt
össze a próféta „fordító szobájában”, a Whitney bolt azon szobá-
jában, ahol Joseph a Joseph Smith Bibliafordítása munkájának
nagy részét végezte. A konferencia jegyzŒkönyve a következŒket
rögzítette: „Joseph testvér felállt, és azt mondta, ahhoz, hogy
kinyilatkoztatást kapjunk és elnyerjük a menny áldásait, elmén-
ket Istenre kell irányítanunk, hitet kell gyakorolnunk, és egy
szívvé és egy lélekké kell válnunk. Ezért azt javasolta, hogy a
jelenlévŒk imádkozzanak külön-külön és hangosan az Úrhoz,
hogy nyilvánítsa ki nekünk akaratát Sion felépítésével kapcsolat-
ban, és a szentek javára.”

Mindegyik fŒpap „meghajolt az Úr elŒtt”, majd elmondták
érzéseiket, valamint azon elhatározásukat, hogy betartják Isten
parancsolatait3. Röviddel ezután a próféta elkezdte megkapni
IstentŒl azt a kinyilatkoztatást, amely késŒbb a Tan és a szövetsé-
gek 88. szakasza lett. Ez a kinyilatkoztatás tartalmazza a szentírá-
sok legrészletesebb jövendöléseit az Úr eljövetelérŒl és az ezeré-
ves béke idŒszakának megalapításáról (lásd T&Sz 88:86–116).

Joseph Smith prófétán keresztül az Úr sok jövendölést nyilat-
koztatott ki a második eljövetelt, a millenniumot és az ezen ese-
ményeket megelŒzŒ viharos idŒszakot illetŒen. A kinyilatkoztatás
e nagyszerı kiáradása bizonyságot tesz arról, hogy Joseph Smith
valóban Isten által támasztott látnok volt. Ahogy a Mormon
könyve tanúskodik róla: „A látnok tudhat az elmúlt dolgokról, és
az eljövendŒ dolgokról is, és minden dolog által[a] lesz kinyilat-
koztatva, vagyis inkább jelentetnek ki a titkos dolgok, és jönnek
napvilágra a rejtett dolgok, és ezek tudatják majd azokat a dol-
gokat, melyek nem ismertek” (Móziás 8:17).
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Joseph Smith tanításai

A Szabadító eljövetelének jelei beteljesedŒben vannak;
a hithıek fel fogják ismerni ezeket a jeleket, 

és békére lelnek a veszélyes idŒkben

„…Jól tesszük, ha felismerjük az idŒk jeleit, miközben hala-
dunk elŒre, hogy az Úr napja nehogy »úgy lep[jen] meg [minket],
mint éjszaka a tolvaj«. [Lásd T&Sz 106:4–5.]”4

„Megjövendölöm, hogy az Ember Fia eljövetelének jelei már
elkezdtek megjelenni. Az egyik dögvész a másik után fog pusztí-
tani. Rövidesen háborúban és vérontásban lesz részünk. A hold
vérbe fog borulni. Bizonyságomat teszem ezekrŒl a dolgokról, és
hogy az Ember Fiának eljövetele közel van, méghozzá az ajtótok
elŒtt. Ha a lelkünk és a testünk nem készül az Ember Fiának eljö-
vetelére, és miután meghaltunk, és nem készülünk arra, akkor
azok közé fogunk tartozni, akik azt mondják majd a szikláknak,
hogy essenek rájuk [lásd Jelenések 6:15–17]”5.

„Kedves és szeretett testvérek, látjuk, hogy a veszélyes idŒk elér-
keztek, ahogyan arról bizonyságot tettek [lásd 2 Timótheus 3:1].
Tehát tökéletes bizonyossággal várhatjuk mindazon dolgok betel-
jesedését, amelyek megírattak, és minden korábbinál nagyobb
bizalommal, mint valaha, felemelhetjük szemünket a napra, és szí-
vünkben ezt mondhatjuk: Nemsokára el fogod fátyolozni szégyen-
kezŒ arcodat. Az, aki ezt mondta: »Legyen világosság«, és lŒn vilá-
gosság [lásd 1 Mózes 1:3], mondta ezt. És te is, hold, te kisebbik
fény, te az éjszaka világossága, vérbe fogsz borulni.

Látjuk, hogy minden beteljesedik, és hogy hamarosan eljön az
idŒ, amikor az Ember Fia leereszkedik a menny felhŒiben”6.

„A föld hamarosan learattatik – vagyis a gonoszok el kell, hogy
pusztuljanak a föld színérŒl, mert ezt mondta az Úr, és ki tudja
visszatartani az Úr kezét, és ki az, aki összemérheti karját a Min-
denhatóval, mert az Ã parancsaira a mennyek és a föld elmúlnak.
Rohamosan közeleg az a nap, amikor beteljesedik minden dolog
visszaállítása, amelyrŒl minden szent próféta jövendölt, még-
hozzá Izráel házának összegyıjtéséig. Ekkor történik majd, hogy
az oroszlán leheveredik a bárány mellé stb.
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De testvérek, ne csüggedjetek el, amikor veszélyes idŒkrŒl
beszélünk nektek, mert azoknak hamarosan el kell jönniük, mert
közeledik a kard, az éhínség és a dögvész. Hatalmas pusztítások
lesznek a föld színén, mert ne gondoljátok, hogy az összes szent
próféta jövendölésébŒl egyetlen jóta vagy pontocska is hiányozni
fog, és sok van hátra, ami még nem teljesedett be. Az Úr azt
mondta, hogy rövidre fogja majd ezt a munkát, és az igazlelkıek
megmenekülnek, még ha tız által is [lásd Rómabeliek 9:28;
1 Nefi 22:17]”7.

„A szentírás készen áll arra, hogy beteljesedjék, amikor nagy
háborúk, éhínségek, dögvészek, hatalmas gyötrelmek, ítéletek
stb. árasztják el a föld lakóit”8.

„Látjuk, hogy a veszélyes idŒk valóban eljöttek, és azok a dol-
gok, amelyekre oly régen számítottunk, végül elkezdtek betelje-
sedni; de amikor látjátok, hogy a fügefa kezd leveleket hozni,
tudhatjátok, hogy közeledik a nyár [lásd Máté 24:32–33]. Rövid
ideig fog tartani a munka a földön. Most ez elkezdŒdött. Úgy
gondolom, hogy hamarosan zavar támad az egész földön. Ne
gyengüljön el a szívünk, amikor ezek a dolgok ránk törnek, mert
meg kell történniük, különben az ige nem teljesülhet be”9.

„Megkérdeztem az Urat az eljövetelével kapcsolatban, és
miközben az Urat kérdeztem, egy jelet adott, és ezt mondta:
»Noé napjaiban a mennyekbe helyeztem a szivárványt annak jele-
ként és jegyeként, hogy amelyik évben feltınik a szivárvány,
abban az évben nem jön el az Úr, hanem lesz ideje a vetésnek és
az aratásnak abban az évben: de amikor látjátok, hogy a szivár-
vány visszahúzódik, az annak lesz a jegye, hogy éhínség, dögvész
és hatalmas gyötrelem lesz a nemzetek között, és a Messiás eljö-
vetele már nincs messze.«”10

„Júdának vissza kell térnie, Jeruzsálemet és a templomot újra
kell építeni, és víz fakad majd a templom alatt, és a Holt-tenger
vize meggyógyul [lásd Ezékiel 47:1–9]. IdŒbe fog telni, mire újra-
építik a város falait és a templomot stb.; és mindennek azelŒtt
kell megtörténnie, hogy az Ember Fia megjelenne. Háborúk és
háborús hírek lesznek, jelek odafent a mennyekben, és idelent a
földön, a nap elsötétül, a hold vérbe borul, földrengések lesznek
különbözŒ helyeken, a tengerek kilépnek a medrükbŒl; ekkor
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fog megjelenni az Ember Fiának pompás jele a mennyben. De
mit fog tenni a világ? Azt mondják majd, hogy ez egy bolygó, egy
üstökös stb. De az Ember Fia az Ember Fia eljövetelének jeleként
fog eljönni, amely olyan lesz, mint amikor a hajnal világossága
eljŒ keletrŒl [lásd Joseph Smith – Máté 1:26]”11.

„Az Ember Fiának eljövetelét fejtettem ki; továbbá alaptalan
elképzelés az, hogy a szentek megmenekülnek minden ítélettŒl,
miközben a gonoszok szenvednek; mert minden test ki van téve
a szenvedésnek, és az »igazlelkıek alig menekülnek meg« [lásd
T&Sz 63:34]; de sok szent meg fog menekülni, mert az igazak hit
által élnek [lásd Habakuk 2:4]; mégis az igazlelkıek közül sokan
áldozatául esnek majd betegségnek, dögvésznek stb. a test gyen-
gesége miatt, és mégis meg fognak szabadulni Isten királyságá-
ban. Úgyhogy szentségtelen tantétel azt mondani, hogy ez és ez
vétkezett, mert betegségnek vagy halálnak esett áldozatául, mert
minden test ki van téve a halálnak; és a Szabadító azt mondta:
»Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!« [Lásd Máté 7:1.]”12

Az Úr nem jön el mindaddig, amíg be nem 
teljesedik minden az eljövetele elŒkészületeként

„Az Ember Fiának eljövetele mindaddig nem fog megtörténni
– mindaddig nem történhet meg, míg az erre az órára vonatkozó
említett ítéletek ki nem áradnak: amely ítéletek már elkezdŒdtek.
Pál ezt mondja: »Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nem a
sötétségé, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket az
éjszakában.« [Lásd 1 Thessalonikabeliek 5:4–5.] Nem az a Min-
denható terve, hogy lejöjjön a földre, és összezúzza és porrá
törje azt, hanem ki fogja azt nyilatkoztatni szolgáinak, a prófé-
táknak [lásd Ámós 3:7]”13.

„Jézus Krisztus soha senkinek nem nyilatkoztatta ki eljövete-
lének pontos idejét [lásd Máté 24:36; T&Sz 49:7]. Menjetek és
olvassátok el a szentírásokat, és semmi olyat nem fogtok találni,
ami meghatározná eljövetelének pontos óráját; és mindazok,
akik azt állítják, hamis tanítók”14.

Egy emberrel kapcsolatban, aki azt állította, hogy látta az
Ember Fiának jelét, Joseph Smith próféta ezt mondta: „Nem
látta az Ember Fiának jelét, ahogy azt Jézus megjövendölte; még
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senki sem látta, és nem is fogja, amíg a nap el nem sötétül, és a
hold vérben nem fürdik; mert az Úr nekem nem mutatott meg
semmi ilyen jelet; és ahogy a próféta mondja, úgy kell annak len-
nie: »Mert semmit sem cselekszik az Úr Isten, míg meg nem
jelenti titkát az Ã szolgáinak, a prófétáknak.« (Lásd Ámós 3:7.)
Ezért halljátok ezt, ó föld: Az Úr nem jön el 1843-ban, hogy az
igazlelkıek felett uralkodjék ebben a világban, sem pedig mind-
addig, amíg minden készen nem áll a VŒlegény számára”15.

A bölcsek és hithıek készen fognak 
állni, amikor az Úr újra eljön

„Amikor azon elmélkedek, hogy milyen rohamosan közeledik
az Ember Fia eljövetelének nagy és dicsŒséges napja, amikor
eljön, hogy magához vegye szentjeit, ahol a színe elŒtt fognak
lakozni, és dicsŒséggel és halhatatlansággal fognak megkoronáz-
tatni; amikor azon gondolkozom, hogy a mennyek hamarosan
megrázkódnak, és a föld megremeg, és ide-oda fog inogni; és
hogy a mennyek ki fognak tárulni, mint egy tekercs, amikor
kigöngyölik; és hogy minden hegy és sziget elmúlik, így kiáltok
fel a szívemben: Milyen embereknek kell lennünk minden szent
beszélgetésben és isteni tulajdonságban?! [Lásd 2 Péter 3:11.]”16

„A föld sóhajtozik a romlottság, az elnyomás, a zsarnokság és
a vérontás alatt; és Isten elŒjön rejtekébŒl, ahogy Ã azt meg-
mondta, és háborgatni fogja a föld nemzeteit. Látomásában
Dániel erŒszakos zavargások sorozatát látta; »[látta], míg királyi
székek tétetének, és az öregkorú leüle«; és elébe vittek egyet, az
Ember Fiához hasonlót; és minden nemzet, nemzetség, nyelv és
nép neki szolgált és engedelmeskedett [lásd Dániel 7:9–14]. Fel-
adatunk, hogy igazlelkıek legyünk, hogy bölcsek lehessünk, és
értsünk; mert a gonoszak közül senki nem fog érteni; hanem a
bölcsek fognak érteni, és azok, akik sokakat igazlelkıségre visz-
nek, úgy fognak fényleni, miként a csillagok, örökkön-örökké
[lásd Dániel 12:3]”17.

„A gazdag és a tanult, a bölcs és a nemes, a szegény és a szük-
séget látó, a szolga és a szabad, a fekete és a fehér, mind gondosan
ügyeljen arra, hogy miként él, és ragaszkodjon Isten ismeretéhez,
és igazlelkıen cselekedjen méltányosságot és igazságot e földön,
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és készüljön fel az élŒk és holtak bírájával való találkozásra, mert
közel van már jövetelének órája”18.

„Legyünk bölcsek minden dologban, és tartsuk be Isten paran-
csolatait, hogy szabadulásunk biztos lehessen. Fegyverzetünket
készenlétbe helyezve, felkészülve a kijelölt idŒre, és magunkon
viselve az igazlelkıség minden fegyverzetét, meg fogunk tudni
állni azon a próbára tévŒ napon [lásd Efézusbeliek 6:13]”19.

1830 decemberében Joseph Smith próféta a következŒket
mondta a New York állambeli Colesville-ben lakó egyháztagok-
nak címzett levélben: „Legyetek mindannyian hithıek, és várjá-
tok Urunk idejét, mert közeleg a megjelenése.

»De az idŒ[rŒl] és az évszak[ról], testvérek, nem szükséges,
hogy írjak nektek, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr
napja úgy jön el, mint az éjszakában a tolvaj: mert amikor béké-
rŒl és biztonságról beszélnek, hirtelen pusztulás tör rájuk, mint
az asszonyra a vajúdás, de Œk nem fognak megmenekülni.

Ti azonban, testvérek, nem vagytok sötétségben… Ne aludjunk
azért, mint mások, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik
alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg.

Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk józanok, felöl-
tözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt a sza-
badulás reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az
Isten, hanem arra, hogy szabadulást szerezzünk a mi Urunk,
Jézus Krisztus által« [lásd 1 Thessalonikabeliek 5:1–4, 6–9].

„Ezért vigasztaljátok meg egymást, ahogy szoktátok, mert
veszélyes idŒk jönnek… A béke részben elvétetik a földrŒl, és ez
hamarosan teljes egészében így lesz; igen, pusztulás vár az ajtónk
elŒtt, és nemsokára a gonoszok és mindazok házában lesz, akik
nem ismerik Istent.

Igen, emeljétek fel a fejeteket, és örvendjetek, mert közeledik
a megváltásotok. Mi vagyunk a legkedveltebb nép, amely a világ
megalapítása óta létezett, amennyiben hithıek maradunk Iste-
nünk parancsolatainak a betartásában. Igen, még Énók is, Ádám-
tól a hetedik, látta a napunkat, és örvendezett [lásd Mózes
7:65–67], és attól a naptól kezdve minden próféta jövendölt
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus második eljövetelérŒl, és
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örvendezett a szentek nyugalmának napja miatt; igen, és a Sza-
badítónk apostolai is örvendeztek a felhŒben a menny seregeivel
való megjelenésének, hogy ezer évig lakozzék az emberrel a föl-
dön [lásd Jelenések 1:7]. Ezért okunk van az örvendezésre.

Íme, a Mormon könyve jövendölései olyan gyorsan teljesed-
nek be, amilyen gyorsan az idŒ végre tudja hajtani. Az élŒ Isten
Lelke van rajtam; ezért ki mondja azt, hogy nem fogok jöven-
dölni. Hamarosan közeleg az idŒ, amikor el kell menekülnünk
oda, ahova az Úr akarja, hogy biztonságban legyünk. Ne tartsatok
azoktól, akik az embert elítélik egy szóért [lásd Ésaiás 29:20–21],
hanem hithıen tanúsítsátok egy korcs és elfajult nemzedéknek,
hogy Urunk és Szabadítónk eljövetelének napja közel van már.
Igen, készítsétek az Úr útját, egyengessétek az Ã ösvényét [lásd
Máté 3:3].

Ki fog visszariadni a botránkozások miatt, mert szükséges,
hogy botránkozások essenek, de jaj azoknak, akik által történnek,
mert a kŒ rájuk fog esni, és szétmorzsolja Œket [lásd Máté 18:7;
21:43–44]. Mert eljött a nemzsidók teljessége, és jaj lesz nekik, ha
nem bánják meg bıneiket, és meg nem keresztelkednek Urunk
és Szabadítónk, Jézus Krisztus nevében a bıneik bocsánatáért, és
be nem lépnek a keskeny kapun, és Izráel házához nem számlál-
tatnak. Mert Isten nem lesz mindig megcsúfolva anélkül, hogy ki
ne árasztaná haragját azokra, akik káromolják az Ã szent nevét,
mert a kard, az éhínség és a pusztulás hamarosan legyŒzi Œket
vad karrierjükben, mert Isten bosszút áll, és kiönti haragjának fio-
láit, és megmenti kiválasztottjait [lásd Jelenések 16:1].

És mindazok, akik engedelmeskednek parancsolatainak, az
Ã kiválasztottjai, és hamarosan összegyıjti Œket a menny négy
széle felŒl, a föld egyik sarkából a másikba [lásd Máté 24:31],
arra a helyre, ahová akarja; ezért béketıréstek által nyeritek meg
lelketeket [lásd Lukács 21:19]20.

A millennium a béke idŒszaka lesz, amikor
a Szabadító fog uralkodni a föld felett

Hittételek 1:10: „[Hisszük]…; hogy Krisztus személyesen ural-
kodik majd a földön; és hogy a föld megújul és elnyeri paradi-
csomi dicsŒségét.”21
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„Rohamosan közeleg az a nap, amikor beteljesedik minden dolog visszaállítása…
Ekkor történik majd, hogy az oroszlán leheveredik a bárány mellé.”

„Isten terve… az volt…, hogy békét és jóakaratot teremtsen az
emberek között; hogy elŒsegítse az örök igazság tantételeit; hogy
a dolgoknak olyan állapotát hozza létre, amely egyesíti az embert
a felebarátjával; hogy a világot rávegye, hogy »csinál[ja]nak fegy-
vereikbŒl kapákat, és dárdáikból metszŒkéseket« [Ésaiás 2:4],
hogy rábírja a nemzeteket arra, hogy békében éljenek egymással,
és létrehozza a millenniumi dicsŒséget, amikor »a föld megadja
termését, újra felveszi [paradicsomi] dicsŒségét, és az Úr kertjévé
válik«. […] …

Jehovának a világ kezdete óta az volt a terve, és most is az a
célja, hogy a világ ügyeit irányítsa a maga idejében, hogy a világ-
egyetem vezetŒjeként álljon, és a saját kezébe vegye a kormány-
zás gyeplŒit. Amikor mindez megtörténik, ítélet szolgáltatik igaz-
ságosságban; az anarchia és a zırzavar megsemmisül, és
»a nemzetek hadakozást többé nem tanul[nak].« [Lásd Ésaiás
2:4.] […] …

Mózes az Úr igéjét magától IstentŒl kapta; Œ volt Isten szája
Áron számára, és Áron tanította a népet mind polgári, mind
pedig egyházi ügyekben; mind a kettŒ egy volt, nem voltak meg-
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különböztetve; ugyanígy lesz ez, amikor Isten céljai beteljesed-
nek: amikor »az Úr lesz az egész földnek királya«, és »Jeruzsálem
az Ã királyi széke«. »Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde
JeruzsálembŒl.« [Lásd Zakariás 14:9; Jeremiás 3:17; Mikeás 4:2.]

[…] »Akié az uralkodás, azé lesz a királyság, és addig fog ural-
kodni, mígnem mindent lábai alá vet« [lásd Ezékiel 21:27;
1 Korinthusbeliekhez 15:27]; a gonoszság elrejti majd Œsz fejét,
sátán megkötöztetik, és a sötétség munkái elpusztíttatnak; az
igazlelkıség neveztetik ki szintnek, az ítélet pedig súlynak, és
»aki féli az Urat, egyedül Œ lesz felmagasztalva azon a napon«.
[Lásd Ésaiás 2:11; 28:17.]”22

„Nem úgy van, hogy Jézus a szentekkel fog lakozni ezer [évig]
a földön, hanem a szentek felett fog uralkodni, és le fog jönni,
hogy tanítson, ahogy az ötszáz testvérrel tette [lásd 1 Korinthus-
beliek 15:6], és az elsŒ feltámadás részesei is vele együtt fognak
uralkodni a szentek felett”23.

A millennium után a föld egy megszentelt,
celesztiális állapotba fog átváltozni

„Ebédnél megjegyeztem a családomnak és a jelenlévŒ baráta-
imnak, hogy amikor a föld megszentelŒdik, és olyanná válik,
mint egy üvegtenger, egy hatalmas urim és tummim lesz belŒle,
és a szentek belenézhetnek majd, és úgy látnak majd, ahogyan
Œket látják”24.

„Ez a föld vissza fog kerülni Isten színe elé, és celesztiális
dicsŒséggel koronáztatik majd meg”25.

„Miután [sátán utolsó lázadásának] az a kis ideje letelik, és a
föld átmegy az utolsó változásán, és megdicsŒül, a szelídek mind
örökölni fogják a földet, amelyen az igazlelkıek élnek”26.

A próféta a következŒt tanította 1843. április 2-án, amely
késŒbb a Tan és a szövetségek 130:9-ben lett feljegyezve: „Ez a
föld, annak megszentelt és halhatatlan állapotában, olyanná lesz,
mint a kristály, és Urim és Tummim lesz a lakóknak, akik azon lak-
nak, amely által minden olyan dolog, ami alantabb lévŒ királyság-
hoz tartozik, vagyis minden alacsonyabb rendı királyság megnyil-
vánul azoknak, akik azon laknak, és ez a föld Krisztusé lesz”27.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Olvasd el a 262. oldalon található második és harmadik bekez-
dést, és figyeld meg, hogyan készültek fel a fŒpapok arra, hogy
megkapják azt a kinyilatkoztatást, amely most a Tan és a szö-
vetségek 88. szakasza! Gondolkozz el azon, miként vonatkozik
rád ez a beszámoló, miközben erŒfeszítéseket teszel arra, hogy
megértsd a második eljövetelrŒl szóló jövendöléseket!

• Olvasd el Joseph Smith próféta jövendöléseit az Úr eljövetelét
megelŒzŒ veszélyes idŒkrŒl (263–265. o.)! Hogyan maradha-
tunk nyugodtak még ilyen megpróbáltatások közepette is?
Szerinted miért szükséges ismernünk és megértenünk a máso-
dik eljövetel jeleit? A második eljövetelnek milyen jelei telje-
sültek eddig, vagy melyek teljesülnek be jelenleg?

• Olvasd el a 265. oldalon található második teljes bekezdést és
a 267. oldalon található második bekezdést! Mire utal a „mint
éjszaka a tolvaj” kifejezés az Úr eljövetelével kapcsolatban?
Szerinted az Úr napja miért nem úgy fogja érni a világosság
gyermekeit, mint éjszaka a tolvaj?

• Hogyan készülhetünk fel a Szabadító második eljövetelére?
(Példákért lapozz a 266–267. oldalakra!) Gondolkozz el azon,
milyen érzés lesz meglátnod a Szabadítót, ha felkészültél az Ã
eljövetelére! Hogyan kerülhetjük el a félelem vagy rémület
érzéseit, miközben a második eljövetelre készülünk?

• Tekintsd át Joseph Smith jövendöléseit a millenniumról
(268–270. o.)! Milyen gondolatok és érzések támadnak ben-
ned, miközben elgondolkozol ezen az idŒszakon?

Kapcsolódó szentírások: Mikeás 4:1–7; T&Sz 29:9–25; 45:36–71;
88:95–98, 110–15; Joseph Smith – Máté 1:21–55
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1833. február 27-én, a Próféták Iskolájának egyik gyılésén, számos testvér jelenlétében
kapta a próféta azt a kinyilatkoztatást, amely a Bölcsesség szava néven ismert. Ezután

belépett a nagyszobába, és felolvasta a kinyilatkoztatást az összegyılt testvéreknek.



Tudást szerezni az
örök igazságokról

„Az ember addig nem szabadul meg,
míg nem tett szert tudásra.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith próféta „imádott tanulni – írta George Q. Cannon.
– Szerette a tudást annak igaz hatalma miatt. A megpróbáltatáso-
kon keresztül, amelyek attól a naptól kezdve körülvették, hogy
egy szkeptikus világ tudomására hozta a mennyekkel való érint-
kezését, egyre nagyobb és nagyobb intelligenciára tett szert. Az
Úr megparancsolta neki, hogy tanuljon, és Œ engedelmeske-
dett… Értelme a SzentlélektŒl serkentve készen állt arra, hogy
megragadjon minden igaz tantételt, és egyenként elsajátította
ezeket az ágazatokat, és azok tanítójává vált”1.

1833-ban a prófétának és a kirtlandi szentek egy csoportjának
különleges alkalma nyílt az evangélium tanulmányozására. Az év
januárjában, az Úr parancsának megfelelŒen (lásd T&Sz
88:127–41), a próféta megszervezte a Próféták Iskoláját, hogy
képezze a papságviselŒket a szolgálatban végzett munkájukra, és
felkészítse Œket arra, hogy prédikálják az evangéliumot. Az iskolát
a Newel K. Whitney bolt második emeletén tartották, ahol a pró-
féta élt. Körülbelül 25 testvér vett részt rajta, akik közül néhányan
több száz kilométert tettek meg azon kiváltságért, hogy tanulmá-
nyozhassák az evangéliumot egy nem nagyobb, mint 3,35 m x
4,27 m alapterületı szobában. Közülük késŒbb sokan apostolok,
hetvenesek és más egyházi vezetŒk lettek. Bár a próféta és a többi
testvér alkalmanként nyelvet is tanult, elsŒsorban az evangélium
tanainak tanulására összpontosítottak, és kora reggeltŒl késŒ dél-
utánig szorgalmasan tanultak. Ez az iskola négy hónapig tartott,
és késŒbb hasonló iskolákat tartottak Kirtlandben és Missouri-
ban, amelyeken több száz ember vett részt.
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Az 1833. február 27-én tartott iskolai összejövetelen a próféta
fontos kinyilatkoztatást kapott. Az egyház korai napjaiban az
alkohol, a dohány, a kávé és a tea mindennapos volt a társada-
lomban és az egyháztagok között. Amikor a próféta látta, hogy a
testvérek dohányoznak az órán, aggódni kezdett. Brigham
Young így emlékezett vissza: „Amikor reggeli után összegyıltek
ebben a szobában, a legelsŒ az volt, hogy meggyújották pipáikat,
és dohányzás közben a királyság nagyszerı dolgairól beszélget-
tek… Gyakran megtörtént, hogy amikor a próféta belépett a
szobába, hogy leadja az óra anyagát, dohányfüst felhŒben találta
magát. Ez, valamint felesége panaszai – mivel neki kellett felta-
karítania a [bagózástól] koszos padlót – elgondolkodtatták a
prófétát, és megkérdezte az Urat az elderek dohányhasználatá-
ról, amelynek a Bölcsesség szava néven ismert kinyilatkoztatás
lett az eredménye”2.

Emberek milliói követték e kinyilatkoztatás tanácsát, és része-
sültek fizikai, valamint lelki áldásokban, többek között a „[böl-
csesség] és a tudás nagyszerı kincsei[ben]”, amelyeket azoknak
ígértek, akik Isten parancsolatainak engedelmeskedve élnek
(T&Sz 89:19).

A lelki tudás kincsei áradtak ki azokra a testvérekre, akik részt
vettek a Próféták Iskoláján, és nagyszerı fejlŒdésen mentek
keresztül az evangélium megértésében. Az 1833. március 18-án
tartott iskolai összejövetelen elválasztották Sidney Rigdont és
Frederick G. Williamst a próféta tanácsosainak az ElsŒ Elnökség-
ben. KésŒbb a próféta „hithıségre és szorgalomra intette a test-
véreket Isten parancsolatai betartásában, és sok tanítást adott a
szentek javára azzal az ígérettel, hogy a tiszta szívıek mennyei
látomást fognak látni; és egy rövid, néma imádkozás után az ígé-
ret beigazolódott; mert a jelenlévŒk közül sokak értelmének a
szeme megnyílt Isten Lelke által, úgyhogy sok mindent láttak…
A testvérek közül sokan láttak mennyei látomást a Szabadítóról,
az angyalok seregérŒl és sok más dologról”3.

A próféta ezt mondta: „Hatalmas öröm és megelégedettség
sugárzott állandóan a Próféták Iskolája és a szentek arckifejezé-
sén a kinyilatkoztatott dolgok és az IstenrŒl szerzett tudásunk
fejlŒdése miatt”4.
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Joseph Smith tanításai

Jézus Krisztus evangéliuma minden igazságot felölel; a
hithıek elfogadják azokat az igazságokat, amelyeket Isten
kinyilatkoztatott, és felhagynak a hamis hagyományokkal

„A mormonizmus igazság; és mindenki, aki elfogadja azt, úgy
érzi, szabadon elfogadhat minden igazságot: következésképp a
babonaság, a vakbuzgóság, a tudatlanság és a papi mesterkedés
bilincsei azonnal lehullanak a nyakáról; és szemei megnyílnak,
hogy lássa az igazságot, és az igazság nagy mértékben érvényesül
a papi mesterkedés felett. […]

A mormonizmus igazság, más szóval az utolsó napi szentek
tana igazság… Szent vallásunk elsŒ és alapvetŒ tantétele az, hogy
hiszünk abban, hogy jogunk van elfogadni az igazságnak minden
egyes elemét, határok vagy az emberek hitvallásának vagy babo-
nás képzelgéseinek vagy a mások feletti uralkodásnak a korláto-
zásai vagy tiltásai nélkül, amikor az az igazság tisztán megmutat-
kozik az elménknek, és vitathatatlan bizonyítékunk van róla”5.

1843 januárjában Joseph Smith néhány olyan emberrel
beszélgetett, akik nem voltak az egyház tagjai: „Megállapítottam,
hogy az utolsó napi szentek és a más vallásúak felfogása között a
legkiemelkedŒbb különbség az, hogy az utóbbiakat bizonyos
sajátságos hitvallás korlátozza, amely megfosztja tagjait attól a
kiváltságtól, hogy bármi olyanban higgyenek, ami nincs abba bele-
foglalva, ellenben az utolsó napi szentek… készek minden létezŒ
igaz tantételben hinni, amely idŒrŒl idŒre megnyilatkozik”6.

„Nem tudok hinni a különbözŒ felekezetek egyik hitvallásában
sem, mert mindegyikben van valami, amit nem tudok elfogadni,
jóllehet mindegyikben van valami igazság. Isten színe elé szeret-
nék járulni, és megtanulni mindent; de a hitvallások cövekeket
[korlátokat] állítottak fel, és azt mondják: »Eddig jŒjj és ne
tovább« [Jób 38:11]; amit nem tudok elfogadni”7.

„Azt mondom mindazoknak, akik hajlamosak a Mindenható-
nak korlátokat felállítani: Nem fogjátok elnyerni Isten dicsŒsé-
gét. Ahhoz, hogy valaki a Fiú örökségében örököstárs lehessen,
el kell hagynia a hamis tradícióit”8.
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„Azt a nagyszerı dolgot kell megtanulnunk, hogy felfogjuk,
Isten mit rendelt el a világ megalapítása óta. Ki tudja? Az ember
alapvetŒ természetébŒl fakad, hogy korlátokat és határokat állít
fel a Mindenható munkáinak és módszereinek… Amely dolgok a
világ megalapítása óta el voltak rejtve, az utolsó napokban kisba-
báknak és csecsemŒknek van kinyilatkoztatva [lásd T&Sz
128:18]”9.

„Amikor az emberek felemelik szavukat [az igazság] ellen,
nem engem károsítanak meg, hanem önmagukat… Miközben
gyengeelméjı emberek gondolkodás nélkül elengedik fülük
mellett azokat a dolgokat, amelyek a legnagyobb fontossággal
bírnak, én az igazságot annak minden összefüggéseiben akarom
látni, és keblemre ölelni. Mindenben hiszek, amit Isten valaha is
kinyilatkoztatott, és soha nem hallottam még olyan emberrŒl, aki
azért kárhozott volna el, mert túlságosan hitt; a hitetlenség miatt
kárhoznak el”10.

„Amikor Isten áldást vagy tudást ajánl fel az embernek, és az
elutasítja azt, elkárhozik. Az izraeliták azért imádkoztak, hogy
Isten Mózessel beszéljen, és ne velük; ennek következtében meg-
átkozta Œket egy testi törvénnyel”11.

„Mindig elégedetten tapasztaltam, hogy az igazság gyŒze-
delmeskedik a tévedés felett, és a sötétség utat enged a vilá-
gosságnak”12.

Az örök igazságokról való tudás megszerzése
elengedhetetlen a szabadulás elnyeréséhez

„A tudás nélkülözhetetlen az élethez és az isteniséghez. Jaj
nektek, papok és lelkészek, akik azt prédikáljátok, hogy a tudás
nem szükséges az élethez és a szabaduláshoz. Vegyétek el az
apostolokat stb., vegyétek el a tudást, és méltónak fogjátok
találni magatokat a pokol kárhozatára. A tudás kinyilatkoztatás.
Halljátok mindannyian, testvérek, ezt a nagyszerı kulcsot: a
tudás Isten hatalma a szabadításhoz”13.

A tudás megszabadít a sötétségtŒl, a bizonytalanságtól és a
kételytŒl; mert ezek nem létezhetnek ott, ahol tudás van… A
tudásban hatalom van. Istennek több hatalma van, mint minden
más lénynek, mert nagyobb a tudása; ennélfogva tudja, hogy más
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lényeket hogyan rendeljen maga alá. Hatalma van mindenek
felett”14.

„Amennyiben elfajulunk IstentŒl, az ördöghöz alacsonyodunk
le, és tudást veszítünk, tudás nélkül pedig nem szabadulhatunk
meg, és miközben szívünk gonoszsággal teli, és gonoszságot tanu-
lunk, szívünkben nincs helye a jónak és a jóról való tanulásnak.
Isten jó, ugye? Akkor legyetek ti is jók; amennyiben Ã hıséges,
legyetek ti is hıségesek! Adjatok hitetekhez erényt, erényhez
pedig tudást, és törekedjetek minden jó dologra [lásd 2 Péter 1:5]!

…Az ember addig nem szabadul meg, míg nem tett szert
tudásra, mert ha nem szerez tudást, a másik világból valamilyen
gonosz erŒ fogságba ejti, mivel a gonosz lelkeknek több tudásuk,
következésképp pedig nagyobb hatalmuk van, mint bárkinek, aki
a földön él. Ezért van szükség a kinyilatkoztatásra, hogy segítsen
nekünk, és tudást adjon Isten dolgairól”15.

1843 áprilisában Joseph Smith a következŒket tanította,
amelyeket késŒbb a Tan és a szövetségek 130:18–19-ben jegyez-
tek fel: „Az intelligenciának bármely tantételét magunkévá
tesszük ebben az életben, velünk ébred az a feltámadáskor. És ha
valaki több tudásra és intelligenciára tesz szert ebben az életben,
szorgalom és engedelmesség által, mint valaki más, akkor annyi
elŒnye lesz az eljövendŒ világban”16.

1843 májusában Joseph Smith a következŒt tanította, ame-
lyet késŒbb a Tan és a szövetségek 131:6-ban jegyeztek fel:
„Lehetetlen az embernek tudatlanságban megszabadulnia”17.

Szorgalmas tanulmányozás és ima által 
nyerünk tudást az örök igazságokról

George A. Smith így számolt be, mialatt az ElsŒ Elnökségben
szolgált: „Joseph Smith azt tanította, hogy minden férfinak és
nŒnek keresnie kell az Urat bölcsességért, hogy tudást kaphassa-
nak tŒle, aki a tudás forrása; az evangélium ígéretei pedig –
ahogy azok kinyilatkoztattak – olyanok, hogy felhatalmaznak
minket arra, hogy higgyünk, hogy ezáltal elnyerjük keresésünk
tárgyát”18.

Joseph Smith próféta a következŒket írta egy embernek, aki
akkoriban csatlakozott az egyházhoz: „Emlékszel arra a bizony-
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ságra, amelyet az Úr Jézus nevében tettem, azzal a nagyszerı
munkával kapcsolatban, amelyet az utolsó napokban hozott elŒ.
Ismered közlésem módját, hogy gyengeségben és egyszerıség-
ben jelentettem ki neked, hogy az Úr mit hozott elŒ nekem szent
angyalainak szolgálatán keresztül e nemzedék számára. Imádko-
zom, hogy az Úr lehetŒvé tegye a számodra, hogy megŒrizd eze-
ket a dolgokat az elmédben, mert tudom, hogy az Ã Lelke bizony-
ságot fog tenni mindazoknak, akik szorgalmasan kutatnak a tŒle
származó tudás után”19.

Joseph Smith próféta a következŒket írta egy embernek, aki
többet akart megtudni az egyházról: „Tanulmányozza a Bibliát
és a könyveinket, amennyit csak meg tud szerezni; imádkozzon
az Atyához Jézus Krisztus nevében, legyen hite az atyáknak tett
ígéretekben, és értelmét elvezetik az igazsághoz”20.

„Isten dolgai mély jelentŒséggel bírnak; csak az idŒ, a tapaszta-
lat és a gondos, elmélkedŒ és komoly gondolatok képesek meg-
tudakolni Œket. A te értelmed, ó ember! Ha el akarsz vezetni egy
lelket a szabaduláshoz, olyan magasra kell nyújtóznod, mint a leg-
távolabbi mennyek, és kutatnod kell benne, és a legsötétebb sza-
kadékon és az örökkévalóság széles kiterjedésén kell eltöprenge-
ned – beszélgetned kell Istennel. Mennyivel méltóságteljesebbek
és nemesebbek Isten gondolatai, mint az emberi szív hiábavaló
képzelgései! […]

Koronázza Œszinteség, mértékletesség, erény, tisztaság, szelíd-
ség és egyszerıség a fejünket mindenhol; és mindent egybevetve
váljunk olyanokká, mint a kisgyermekek, akikben nincs rosszin-
dulat, csalárdság és hitszegés. És most, testvérek, a megpróbálta-
tásaitok után, ha megteszitek ezeket a dolgokat, és mindig buzgó
imát és hitet gyakoroltok Isten elŒtt, meg fogja nektek adni a
tudást az Œ Szent Lelke által, igen, a Szentlélek kimondhatatlan
ajándéka által [lásd T&Sz 121:26]”21.

Az örök igazságokról való tudást apránként szerezzük;
olyan gyorsan tudunk megtanulni minden dolgot, 

amilyen gyorsan képesek vagyunk azt elviselni

„Nem bölcs dolog, hogy minden tudás egyszerre táruljon
elénk; apránként kell megkapnunk; akkor fel tudjuk fogni”22.
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„Tudom, hogy az Ã Lelke bizonyságot fog tenni mindazoknak, 
akik szorgalmasan kutatnak a tŒle származó tudás után.”

„Amikor létrát másztok, az alján kell kezdenetek, és lépésrŒl
lépésre kell felfelé haladnotok, míg el nem éritek a tetejét; így van
ez az evangélium tantételeivel is – az elsŒvel kell kezdeni, és
továbbhaladni mindaddig, amíg meg nem tanuljátok a felma-
gasztosulás összes tantételét. Az azonban jóval a fátyol átlépése
után fog megtörténni, hogy mindet megtanuljátok. Ebben a világ-
ban nem lehet az összeset felfogni; nagy munka lesz megtanulni
a szabadulásunkat és a felmagasztosulásunkat a síron túl is”23.

Joseph Smith és tanácsosai az ElsŒ Elnökségben a következŒ-
ket tanították a szenteknek, akik Navooban gyülekeztek: „Azok-
nak, akik… segíteni tudnak ebben a nagyszerı munkában, azt
mondjuk, jöjjenek erre a helyre; ezáltal nemcsak a királyság elŒ-
revitelében tudnak segíteni, hanem olyan helyzetbe is kerülnek,
ahol lehetŒségük nyílik az ElnökségtŒl és az egyház más felhatal-
mazottaitól tanításokat kapni, és az intelligencia fokán maga-
sabbra és magasabbra jutni, mígnem »megérthe[tik] minden
szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és
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magassága…; és megismer[ik] a Krisztusnak minden ismeretet
felül haladó szeretetét« [Efézusbeliek 3:18–19].”24

„Isten semmi olyat nem nyilatkoztatott ki Josephnek, amelyet
Ã ne tudatna a Tizenkettekkel, és még a legkisebb szent is meg-
tudhat mindent, amint képes azokat elviselni, mert el kell, hogy
jöjjön az a nap, amikor senkinek nem kell azt mondania a szom-
szédjának: Ismerd meg az Urat; mert mindannyian ismerni fog-
ják Ãt… kicsinytŒl fogva nagyig [lásd Jeremiás 31:34]”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 a VII–XI. oldalakat!

• Olvasd el a 278. oldalon található elsŒ bekezdést! Gondolj olyan
szokásokra vagy elképzelésekre, amelyek „korlátokat és határo-
kat állít[hatnak] fel a Mindenható munkáinak és módszerei-
nek” az életünkben! Szerinted mit kell tennünk annak érdeké-
ben, hogy elfogadjunk minden igazságot, amelyet az Úr ad
nekünk?

• Tekintsd át a 278. oldalon található utolsó bekezdést! A tudás
mikor vetette ki a sötétséget és a kételyt az életedbŒl? Szerin-
ted miért elengedhetetlen a szabadulás elnyeréséhez az igaz-
ság ismeretének megszerzése? (Példákért lapozz a 278–279.
oldalakra!)

• Joseph próféta tanításaiból azt láthatjuk, hogy sátán azt sze-
retné, hogy tudást veszítsünk (279. o.), az Úr pedig tudást akar
nekünk adni (279–280. o.). Mit tanulhatunk ebbŒl az ellentét-
bŒl?

• Mit tehetünk, hogy növeljük az igazságról szerzett tudásunkat?
(Példákért lapozz a 275–276. és 279–280. oldalakra.) Tekintsd
át a 280. oldal harmadik teljes bekezdését! Válassz ki néhányat
az ebben a bekezdésben felsorolt jellemvonásokból! Ezek a
jellemvonások hogyan készítenek fel minket arra, hogy tudást
kapjunk?
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• Olvasd el a 281. oldalon található második teljes bekezdést!
Mit tanulhatunk abból, hogy az evangéliumi tantételek megta-
nulását egy létra megmászásához hasonlítjuk? Eddig mit tettél
annak érdekében, hogy folyamatosan növekedjen az evangéli-
umi tudásod?

• Milyen gondolataid vagy érzéseid támadnak, miközben eltı-
nŒdsz ennek a fejezetnek az utolsó bekezdésén?

Kapcsolódó szentírások: Példabeszédek 1:7; 1 Timótheus 2:3–4;
2 Nefi 28:29–31; Alma 5:45–47; T&Sz 88:118
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„Mily jó és mily gyönyörıséges…
együtt lakozni egyetértésben!”

„Hosszan húzzuk, erŒsen húzzuk, és mind együtt húzzuk!”

Joseph Smith életébŒl

1832. december 27-én Joseph Smith próféta parancsolatot
kapott az Úrtól, hogy a szentek kezdjék meg egy templom felé-
pítését Kirtlandben (lásd T&Sz 88:119). 1833. június 1-jén az Úr
további utasításokat adott a prófétának: „Most, itt van a bölcses-
ség, és az Úr gondolata – épüljön fel a ház, nem a világ mód-
ján…; épüljön tehát oly módon, amit megmutatok háromnak
közületek” (T&Sz 95:13–14).

Néhány nappal késŒbb az Úr teljesítette ígéretét, és Joseph
Smithnek, valamint az ElsŒ Elnökségben szolgáló tanácsosainak
egy figyelemre méltó látomást adott, amelyben látták a templom
részletes tervét. Frederick G. Williams, aki második tanácsosként
szolgált az ElsŒ Elnökségben, késŒbb így emlékezett vissza:
„Joseph [Smith] megkapta az Úr igéjét, hogy vegye magához a
két tanácsosát, [Frederick G.] Williamst és [Sidney] Rigdont, és
járuljanak az Úr elé, és Ã meg fogja nekik mutatni az építendŒ
ház tervét vagy modelljét. Letérdeltünk, az Urat szólítottuk, és az
épület megjelent látótávolságon belül, én voltam az elsŒ, aki fel-
fedeztem. Majd együtt mindannyian megtekintettük. Miután jól
megnéztük a külsejét, az épület úgy látszott, mintha pont fölénk
jönne”1.

Amikor Joseph Smith elmagyarázta egy fŒpapi tanácsnak a
dicsŒséges tervet, amely kinyilatkoztatott az ElsŒ Elnökségnek, a
testvérek el voltak ragadtatva, és azonnal kimentek, hogy kivá-
lasszák a helyet – egy búzaföldnek egy részét, amelyet a Smith
fivérek az Œsszel vetettek be. Hyrum Smith azonnal elrohant egy
sarlóért, hogy nekilásson a föld megtisztításának az építéshez, és
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Miután Joseph Smith elmagyarázta a Kirtland templom tervét, 
ahogyan az Úr azt kinyilatkoztatta, Hyrum Smith elrohant egy sarlóért, 

és így kiáltott fel: „Arra készülünk, hogy felépítsük az Úr házát, 
és eltökélt szándékom, hogy én legyek az elsŒ, aki nekilát a munkának.”



2 3 .  F E J E Z E T

287

így kiáltott fel: „Arra készülünk, hogy felépítsük az Úr házát, és
eltökélt szándékom, hogy én legyek az elsŒ, aki nekilát a mun-
kának”2.

A lelkesedés eme érzése egyesítŒ érzéssé vált, miközben a
szentek ezen adományozási korszak elsŒ templomán dolgoztak,
és áldozatot hoztak érte. Emma Smith irányítása alatt a nŒk
harisnyákat, pantallókat és kabátokat készítettek a templom
munkásainak. A nŒk készítették el a templom függönyeit és a
szŒnyegeit is, a templombelsŒ munkálatait pedig Brigham Young
irányította. John Tanner eladta a 890 hektáros farmját New
Yorkban, és épp idŒben érkezett, hogy a prófétának 2 000 dollárt
kölcsönözzön, hogy kiváltsa a templomtömb jelzálogát, amely
épp érvényesítés elŒtt állt. Annak érdekében, hogy megóvják
a templomot a fenyegetŒ csŒcseléktŒl, éjjel a férfiak védték a
templomot, és ugyanabban a ruhában aludtak, amelyet nappal
építŒmunkásként viseltek.

A próféta kijelentette: „Nagy elŒkészületek történtek, hogy neki-
lássunk az Úr házának; és bár az egyház szegény volt, bŒvelked-
tünk egységben, egyetértésben és jószívıségben, amely megerŒsí-
tett bennünket Isten parancsolatainak az elvégzésében”3.

Heber C. Kimball, aki egy évvel azelŒtt lett a Tizenkettek Kvó-
rumának tagja, hogy a templomot felszentelték, így írta le ezt a
hatalmas erŒfeszítést: „Az egész egyház egyesült ebben a vállal-
kozásban, és mindenki segített benne. Azok, akiknek nem volt
fogatuk, a kŒfejtŒbe mentek dolgozni, és köveket készítettek
elŒ a házhoz történŒ vontatáshoz”4. Kimball elder így emléke-
zett vissza: „Joseph azt mondta: »Gyertek, testvérek, menjünk
a kŒfejtŒbe, és dolgozzunk az Úrnak!« És a próféta kiment a
vászoningjében és vászonnadrágjában, és ugyanúgy fejtette
a követ, mint mi. Aztán minden szombaton kivittük az összes
fogatot, hogy a templomhoz vontassuk a köveket, és ezt mind-
addig így folytattuk, míg a ház készen nem lett; feleségeink
pedig mindeközben kötöttek, fontak, varrtak és… mindenféle
munkát végeztek”5.

A kirtlandi szentek erŒfeszítései tipikusan arról az egységrŒl,
áldozatról és hıségrŒl tanúskodtak, amely a rákövetkezŒ évek-
ben lehetŒvé tette az Úr céljainak beteljesedését. Ez egyike volt
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annak a sok alkalomnak, amikor a szentek összefogtak, és gon-
dosan odafigyeltek Joseph Smith próféta intésére: „Hosszan húz-
zuk, erŒsen húzzuk, és mind együtt húzzuk!”6

Joseph Smith tanításai

Amikor egyetértésben együtt dolgozunk, 
jobban meg tudjuk valósítani Isten céljait

„Örvendezünk, hogy egy újabb általános konferencián találko-
zunk a szentekkel [1840. október]… A szentek lelkesebbek,
fáradhatatlanabbak és lendületesebbek, mint valaha, az utolsó
napok nagyszerı munkájában; és [ez] örömet és vigasztalást sze-
rez nekünk, és rendkívül felbátorít bennünket, miközben azok-
kal a nehézségekkel küzdünk, amelyek szükségszerıen utunkat
keresztezik.

Mindig tanúsítsanak ilyen hozzáállást a testvérek, és tartsák fel
a kezünket, és akkor tovább kell, és tovább fogunk haladni; az Úr
munkája tovább fog haladni, az Úr temploma fel lesz építve,
Izráel elderei bátoríttatnak, Sion felépül, és az egész föld dicsé-
retévé, örömévé és dicsŒségévé fog válni; és dicséret, dicsŒség,
tisztesség és magasztosság dala fog visszhangozni dombtól dom-
big, hegytŒl hegyig, szigettŒl szigetig, és kontinenstŒl kontinen-
sig Ãnéki, aki a trónuson ül, és a Báránynak örökkön-örökké, és
ennek a világnak a királyságai Istenünknek és az Ã Krisztusának
királyságává válnak [lásd Jelenések 11:15].

Örülünk annak, hogy tudjuk, hogy az egységnek ilyen lelke
uralkodik a gyülekezetek között itthon és távol, ezen a konti-
nensen, és a tenger szigetein is; mert e tantétel és a cselekedetek
összefogása által leszünk képesek arra, hogy kivitelezzük Iste-
nünk céljait”7.

„[A Nauvoo templom] rendkívül gyors ütemben épül; minde-
nütt fáradhatatlan kezek mozdítják elŒ a felépítését, és minden-
féle anyag szépen készenlétben áll, és számíthatunk arra, hogy a
következŒ Œszre befejezŒdik az építkezés… Télen gyakran elŒ-
fordult, hogy száz kéz fejtett követ, míg mások tömegesen a von-
tatással és mindenféle más munkával foglalatoskodtak…
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Miközben a szorgos tömegek ilyeténképp munkálkodtak nap
mint nap a különféle területeiken, és idejük egytizedét ledolgoz-
ták, mások sem voltak kevésbé buzgók azáltal, hogy behozták
tizedeiket és felajánlásaikat e nagyszerı cél javára. Az egyház
megalapítása óta soha nem tapasztaltunk nagyobb hajlandóságot
arra, hogy Jehova [követelményeinek] eleget tegyünk, égetŒbb
vágyat arra, hogy megtegyük Isten akaratát, fáradhatatlanabb erŒ-
feszítéseket vagy nagyobb áldozathozatalt, mióta az Úr ezt
mondta: »Épüljön fel a templom népem tizedébŒl!« [Lásd T&Sz
97:10–11.] Úgy tınt, mintha a vállalkozás, az emberbaráti szere-
tet és az engedelmesség lelke egyszerre nyugodott volna idŒsön
és fiatalon; és fivérek és nŒtestvérek, fiúk és leányok, és még az
idegenek is, akik nem az egyházból vannak, példátlan nagylelkı-
séggel egyesültek ennek a nagyszerı munkának a megvalósításá-
ban; és sok esetben az özvegyet sem lehetett visszatartani attól,
hogy szerény bevételébŒl bele ne adjon két fillért.

Most Œszinte köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek,
idŒsnek és fiatalnak, az egyházon belülieknek és az azon
kívülieknek, azért a példátlan nagylelkıségért, kedvességért,
szorgalomért és engedelmességért, amelyet oly idŒszerıen
kinyilvánítottak ez alkalommal. Nem mintha anyagi szempontból
személyesen vagy egyénileg javunk származott volna belŒle, de
amikor a testvérek ez alkalommal a célban és tervben egyetértést
mutattak, és vállukat a keréknek vetették, gondunk, munkánk,
fáradozásunk és aggodalmunk lényegesen lecsökkent, az igánk
gyönyörıséges, terhünk pedig könnyı lett [lásd Máté 11:30]”8.

„Nos, hadd mondjam el egyszer s mindenkorra az Œsi zsoltárí-
róhoz hasonlóan: »Mily jó és mily gyönyörıséges, amikor együtt
lakoznak a testvérek egyetértésben! Mint a drága olaj a fejen,
amely aláfolyt Áron szakállán, amely lefolyt köntöse szegélyére,
mint a Hermon harmatja, amely leszállt Sion hegyeire«, ilyen az
egyetértés; »mert az Úr oda áldást parancsolt, mégpedig örök
életet!«. Az egyetértés hatalom. [Lásd Zsoltárok 133:1–3.]”9



2 3 .  F E J E Z E T

290

Növekszünk egyetértésben, miközben arra törekszünk,
hogy engedelmesek legyünk Isten törvényeinek, 
és legyŒzzük önzŒ érzéseinket és elŒítéleteinket

1840 decemberében a próféta a következŒket írta a Tizenket-
tek Kvóruma tagjainak és más papsági vezetŒknek, akik Nagy-
Britanniában szolgáltak missziót: „…Nagy megelégedettséggel
tölti el az elmémet, hogy ilyen jó egyetértés van közöttetek, és
hogy a szentek oly örömmel hallgatnak a tanácsra, és együtt [dol-
goznak] a szeretetnek ebben a munkájában, és az igazság és igaz-
lelkıség elŒmozdításában. Így kell ennek lennie Jézus Krisztus
Egyházában; az egyetértés erŒ. »Mily gyönyörıséges, amikor
együtt lakoznak a testvérek egyetértésben!« [Lásd Zsoltárok
133:1.] A Mindenható szentjei ápolják mindig ezt a tantételt, és
ennek eredménye a legdicsŒségesebb áldások lesznek nemcsak
nekik egyénileg, hanem az egész egyháznak – a királyság rendje
fennmarad, a tisztségviselŒit tisztelik, és követelményeinek kész-
ségesen és örömmel engedelmeskednek…

Emlékezzenek a szentek arra, hogy a nagy dolgok egyéni erŒ-
feszítéseiken múlnak, és hogy Œket velünk együtt a Szentlélek
munkatársainak hívták el, hogy elvégezzük az utolsó napok
nagyszerı munkáját; és annak terjedelmét, áldásait és dicsŒségét
figyelembe véve minden önzŒ érzést nemcsak, hogy temessenek
el, hanem semmisítsenek meg; és engedjék, hogy Isten és ember
szeretete domináljon és uralkodjon diadalmasan minden elmé-
ben, hogy szívük az Œsi Énókéhoz hasonlóvá váljon, és felfoghas-
sanak minden dolgot, jelent, múltat és jövŒt, és semmi ajándék
nélkül ne szıkölködjenek, várván az Úr Jézus Krisztus megjele-
nését [lásd 1 Korinthusbeliek 1:7].

Az a munka, amelyben egyetértésben munkálkodunk, nem
átlagos munka. Az ellenségek, akik ellen küzdenünk kell, kör-
mönfontak és gyakorlottak a mesterkedésekben; jól tesszük, ha
éberen összpontosítjuk erŒinket, és a legjobb érzésekkel táplál-
tatunk egymás iránt; és akkor a Mindenható segítségével egyik
gyŒzelembŒl a másikba, és egyik hódításból a másikba haladunk
elŒre; gonosz szenvedélyeinket legyŒzzük, elŒítéleteink eltın-
nek; keblünkben nem találunk helyet a gyılöletnek; a bın elrejti
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„Az egyetértés erŒ. »Mily gyönyörıséges, amikor együtt lakoznak a testvérek 
egyetértésben!« A Mindenható szentjei ápolják mindig ezt a tantételt!”

torz fejét, és a menny szemében jóváhagyatunk, és Isten fiaiként
fognak elismerni minket.

Vegyük észre, hogy nem magunknak kell élünk, hanem Isten-
nek; ha így teszünk, a legnagyszerıbb áldások fognak rajtunk
nyugodni az idŒben és az örökkévalóságban”10.

„Azt mondanánk a szenteknek, akik ide [Nauvooba] jönnek,
hogy lefektettük ezen a helyen Isten népének összegyıjtésére az
alapokat, és arra számítunk, hogy amikor a szentek eljönnek, alá-
vetik magukat annak a tanácsnak, amelyet Isten kijelölt… Meg-
próbáljuk itt felövezni a derekunkat, és a gonoszságot cselekvŒ-
ket kiutasítani közülünk; és reméljük, hogy amikor testvéreink
megérkeznek külföldrŒl, segíteni fognak nekünk elŒre vinni ezt
a jó munkát, és elvégezni ezt a nagyszerı tervet, hogy »Sion fel-
épülhessen igazlelkıségben; és minden nemzet lobogója alá
sereglik«; hogy Isten népeként az Ã irányítása alatt és törvényé-
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nek engedelmeskedve igazlelkıségben és igazságban növeked-
hessünk; hogy amikor céljai megvalósulnak, a megszenteltek
között kaphassunk örökséget”11.

„Mindannyiunknak vannak barátai, rokonsága, családja és
kapcsolatai; és úgy találjuk, hogy a barátság… és a testvériség
kötelékei feloldhatatlan egységbe kovácsoltak bennünket ezer
kedves kapcsolattal; egy közös hitet fogadtunk magunkénak,
méghozzá azt, »a mely egyszer a szenteknek adatott« [ Júdás 1:3].
Kiváltságunk van hallani az örökkévaló evangéliumot, amely a
jövendŒmondás lelke, a mennyek megnyílása, a Szentlélek aján-
déka, az angyalok szolgálata és Isten hatalma által adatott át
nekünk… Egy rokonlelkı szimpátia fut át az egész testen, még-
hozzá Krisztus testén, amely Pál kijelentése szerint az Ã egyháza;
és a test egyik része sem sérülhet meg anélkül, hogy a többi test-
rész ne érezné a fájdalmat, mert Pál azt mondja, hogy ha az egyik
tag szenved, vele együtt szenvednek a tagok mind; és ha az egyik
tag örül, vele együtt tisztességgel illettetik a többi mind [lásd
1 Korinthusbeliek 12:12–27]”12.

A legnagyobb fizikai és lelki áldások mindig 
az erŒfeszítések egységébŒl származnak

1841 januárjában Joseph Smith és tanácsosai az ElsŒ Elnök-
ségben a következŒ útmutatásokat adták a szenteknek, akik a
világ minden tájáról érkeztek Nauvooba: „A cselekedetek össz-
pontosítása és az erŒfeszítések egysége által megvalósíthatjuk az
utolsó napoknak ezt a nagyszerı munkáját…, miközben mind
fizikai, mind pedig lelki érdekeink nagyban megnövekednek, és
a menny áldásai zavartalan áramlatban kell, hogy felénk áradja-
nak; ehhez, úgy gondoljuk, semmi kétség nem férhet.

A legnagyobb fizikai és lelki áldások, amelyek a hithıségbŒl és
az összehangolt erŒfeszítésbŒl származnak, soha nem az egyéni
erŒfeszítést vagy vállalkozást követték. A történelmi korok mind
bŒségesen tanúskodnak errŒl a tényrŒl…

Azt szeretnénk, ha a szentek megértenék, hogy amikor ide-
jönnek, nem szabad tökéletességre számítaniuk, vagy hogy min-
den harmonikus, békés és szeretetteljes lesz; ha beleélik magu-
kat ezekbe az elképzelésekbe, kétségkívül tévedni fognak, mert
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itt nemcsak különbözŒ államokból, hanem különbözŒ nemze-
tekbŒl is vannak, akiknek, bár nagyszerı kötŒdést éreznek az
igazság ügyéhez, megvannak a maguk nevelésének elŒítéletei,
következésképp idŒbe telik, mielŒtt ezeket a dolgokat le tudják
gyŒzni. Továbbá sokan vannak, akik észrevétlenül lopóznak be,
és megpróbálnak egyenetlenséget, viszályt és ellenségeskedést
ültetni a körünkben, és ezáltal gonoszságot hozni a szentekre…
Ezért azok, akik erre a helyre jönnek, szánják el magukat, hogy
betartják Isten parancsolatait, és nem csüggednek el azok miatt
a dolgok miatt, amelyeket felsoroltunk, és akkor boldogulni fog-
nak – a menny intelligenciája lesz megosztva velük, és végsŒ
soron szemtŒl szembe fogják látni, és örvendezni fognak annak
a dicsŒségnek a teljes beteljesülésében, amely az igazlelkıek szá-
mára van fenntartva.

Ahhoz, hogy felépítsük az Úr templomát, hatalmas erŒfeszíté-
sek kívántatnak meg a szentektŒl, hogy egy olyan házat építhes-
senek, amelyet a Mindenható elfogad, és amelyben megnyilvánul
hatalma és dicsŒsége. Ezért azok, akik megtehetik, áldozzanak
szabadon idejükbŒl, tehetségeikbŒl és javaikból a királyság felvi-
rágoztatására, és a miatt a szeretet miatt, amelyet az igazság ügye
iránt éreznek, …egyesüljenek velünk az utolsó napok eme nagy-
szerı munkájában, és osztozzanak a megpróbáltatásban, hogy
végül osztozhassanak a dicsŒségben és a diadalban is”13.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VI–XI. oldalakat!

• Gondolkozz el Joseph Smith próféta ezen kijelentésén:
„Hosszan húzzuk, erŒsen húzzuk, és mind együtt húzzuk!”
(287–288. o.) Mi történik, amikor egy erŒfeszítés nem elég
hosszú vagy nem elég erŒs? Mi történik, amikor az emberek
különbözŒ irányba húznak? Miként alkalmazható a próféta
kijelentése az otthonainkban? Az egyházi elhívásainkban?

• Olvasd el a 289. oldalon található második bekezdést! Miért
válnak terheink könnyebbé, amikor együtt dolgozunk?
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(Példákért lapozz a 285–289. oldalakra!) Milyen tantételek
segítettek neked abban, hogy nagyobb egyetértésben dol-
gozz másokkal?

• Tekintsd át a 290. oldalon található második bekezdést! Milyen
veszélyei vannak az önzésnek? Mit tehetünk azért, hogy meg-
semmisítsük önmagunkban az önzŒ érzéseket? Hogyan érzed
magad, amikor „Isten és ember szeretete dominál” a szíved-
ben?

• Tekintsd át a 292. oldal elsŒ teljes bekezdését! Eddig hogyan
váltak hasznodra „a barátság kötelékei” és a „kedves kapcsola-
tok” az egyházközségedben vagy gyülekezetedben? Hogyan
válik javára az egyházközségeknek és a gyülekezeteknek, ami-
kor „rokonlelkı szimpátia fut át az egész testen”?

• Tanulmányozd a 292. oldal alján kezdŒdŒ bekezdést! Szerin-
ted miért nem bölcs dolog az, ha tökéletességet várunk el az
egyháztagoktól az egyházközségünkben és a gyülekezetünk-
ben? Mikor láttad azt, hogy az emberek egy tökéletlen cso-
portja felhasználta a különféle tehetségeit és képességeit egy
közös ügy érdekében? Mi lett ennek az egyesített erŒfeszítés-
nek az eredménye?

Kapcsolódó szentírások: Máté 18:19–20; János 17:6–26; Móziás
18:21; 3 Nefi 11:29–30; T&Sz 38:24–27; Mózes 7:18
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Az Úr királyságában a vezetŒk „fel kell, hogy ruháztass[anak] bölcsességgel,
tudással és értelemmel ahhoz, hogy Isten népét taníthass[ák] és vezethess[ék]”.



Az Úr módszerével vezetni

„Helyes tantételeket tanítok nekik, 
és Œk magukat kormányozzák.”

Joseph Smith életébŒl

Míg a szentek Kirtlandben áldozatok árán hozzáláttak maguk
között egy templomot felépíteni, a Missouri állam Jackson
megyéjében élŒ szentek súlyos üldöztetéstŒl szenvedtek. Ahogy
az egyháztagok egyre nagyobb számban költöztek Missouriba, a
feszültség is egyre nŒtt köztük és a régi telepesek között. A mis-
souribeliek féltek, hogy elvesztik politikai befolyásukat, gyanak-
vóak voltak az egyház szokatlan vallásos meggyŒzŒdéseivel szem-
ben, és nem tetszett nekik, hogy a szentek inkább maguk között
kereskedtek. A csŒcselék egyre erŒszakosabbá vált a szentek
üldözésében, mígnem 1833 novemberében kiızték Œket ottho-
naikból. Hátrahagyva jószágaik és háztartási tulajdonaik nagy
részét, a szentek északra menekültek, elsŒsorban Missouri állam
Clay megyéjébe, ahol egy idŒre menedékre leltek.

Joseph Smith prófétát, aki Kirtlandben élt, mély aggodalom-
mal töltötte el a Missouriban élŒ szentek szenvedése, és szeretett
volna nekik segíteni. 1834 februárjában az Úr kinyilatkoztatta
neki, hogy szervezze meg a szentek egy csoportját, és vonuljanak
le Jackson megyébe. Ennek a csoportnak, amelyet Sion táborá-
nak neveztek, az volt a feladata, hogy visszaszerezze az egyházta-
goktól törvénytelenül elvett földeket és tulajdonokat. (Lásd
T&Sz 103:21–40.) A tábort hivatalosan 1834. május 6-án szervez-
ték meg, és végül több mint 200 embert számlált. A felfegyverzett
menetelŒk, akiket egy katonai hadtesthez hasonlóan szerveztek
meg, több mint 1450 kilométer megtétele után június közepén
érkeztek Jackson megye közelébe.

A tábor tagjai nagy távolságokat gyalogoltak nap mint nap,
gyakran a tikkasztó hŒségben, éppenhogy csak annyi élelemmel
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és rossz vízzel, hogy éhen ne haljanak. A sok héten át tartó uta-
zás eredményezte egymással való összezártság, amelyhez fáradt-
ság és éhség is társult, oda vezetett, hogy néhányan veszekedni
kezdtek egymással, és kritizálni kezdték a prófétát.

E veszélyes és nehéz út minden problémája ellenére Joseph
Smith a tábor tagjait a vezetés tantételeire tanította, miközben
nap mint nap vezette Œket. Wilford Woodruff, Sion táborának
egyik tagja, aki késŒbb az egyház negyedik elnöke lett, kijelen-
tette: „Olyan tapasztalatot szereztünk, amelyre soha semmilyen
más módon nem tehettünk volna szert. Kiváltságunk volt látni a
próféta arcát, és kiváltságunk volt másfél ezer kilométert utazni
vele, és látni Isten Lelkének vele való munkálkodását, valamint
Jézus Krisztus neki adott kinyilatkoztatásait, majd azon kinyilat-
koztatások beteljesedését”1.

Miután a csoport megérkezett Missouriba, tárgyalásokba kezd-
tek az állami hivatalnokokkal, de ezek a békés megoldásra tett
kísérletek sikertelenül értek véget. Amikor a fegyveres összetızés
elkerülhetetlennek tınt, a próféta irányításért imádkozott, és
1834. június 22-én kinyilatkoztatást kapott, amely feloszlatta a
tábort, és kijelentette, hogy Sion még nem váltathat meg (lásd
T&Sz 105). A tábor tagjaival kapcsolatban az Úr ezt mondta:
„Hallottam imáikat, és el fogom fogadni felajánlásukat; és cél-
szerınek látom, hogy ily messzire hozassanak, hitük próbája-
ként”(T&Sz 105:19).

Sion tábora nem érte el politikai céljait, azonban hosszantartó
lelki eredményei voltak. 1835 februárjában a próféta megszer-
vezte a Tizenkét Apostol Kvórumát, valamint a Hetvenek Kvóru-
mát. A Tizenkét Apostol közül kilenc, a Hetvenek közül pedig
mindenki szolgált Sion táborában. Joseph Young visszaemléke-
zése szerint, aki a Hetvenek elsŒ tagjainak egyike volt, a próféta
így szólt e testvérek egy csoportjához: „Isten nem akarta, hogy
harcoljatok. Nem tudná megszervezni a királyságát tizenkét
emberrel, hogy azok megnyissák az evangélium ajtaját a föld
nemzeteinek, és hetven emberrel azok irányítása alatt, hogy jár-
janak a nyomdokukban, hacsak nem az emberek egy olyan cso-
portjából veszi Œket, akik felajánlották az életüket, és akik akkora
áldozatot hoztak, mint Ábrahám”2.
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Sion táborában történt az, hogy Brigham Young, Heber C. Kim-
ball, Wilford Woodruff és mások olyan gyakorlati képzést kaptak,
amely képessé tette Œket arra, hogy 1839-ben a szenteket Missou-
riból Illinois-ba, késŒbb pedig a Sóstó-völgybe vezessék. A prófé-
tával átélt élményükbŒl e testvérek megtanultak az Úr módszeré-
vel vezetni.

Joseph Smith tanításai

A vezetŒk helyes tantételeket tanítanak, 
és segítenek azoknak, akiket vezetnek, 

hogy megtanulják önmagukat kormányozni

John Taylor, az egyház harmadik elnöke így számolt be:
„Néhány évvel ezelŒtt Nauvooban egy úriember, a törvényhozó
testület egy tagja, a fülem hallatára megkérdezte Joseph SmithtŒl,
hogy hogyan képes ennyi embert kormányozni, és ilyen tökéletes
rendet tartani; ugyanakkor azt az észrevételt tette, hogy számukra
ezt lehetetlen véghez vinni bárhol máshol. Smith úr megjegyezte,
hogy mindez nagyon egyszerı. »Hogyan? – kérdezte az úriember.
– Számunkra ez nagyon nehéz.« Smith úr így felelt: »Helyes tan-
tételeket tanítok neki, és Œk magukat kormányozzák.«”3

Brigham Young, az egyház második elnöke így számolt be:
„Sokszor feltették ezt a kérdést Joseph Smithnek olyan úriembe-
rek, akik eljöttek, hogy megnézzék Œt és a népét: »Hogyan lehet-
séges, hogy ilyen könnyedén irányítja a népét? Úgy tınik, csak azt
teszik, amit Ön mond nekik; hogyan lehetséges, hogy ilyen
könnyedén tudja Œket kormányozni?« »Én egyáltalán nem kor-
mányzom Œket – válaszolta. – Az Úr kinyilatkoztatott bizonyos tan-
tételeket a mennybŒl, amelyek által élnünk kell ezekben az utolsó
napokban. Közeleg az idŒ, amikor az Úr kigyıjti népét a gonoszok
közül, és rövidre fogja munkáját igazlelkıségben, és azokat a tan-
tételeket, amelyeket Ã kinyilatkoztatott, tanítottam a népnek, és
Œk megpróbálnak azok szerint élni, és önmagukat irányítják.«”4

Arra a vádaskodásra, hogy hatalomra tör, Joseph Smith ezt
mondta: „Az emberiség elméje felett való hatalommal kapcsolat-
ban, amellyel rendelkezem, én ezt mondom: Mindez a tanokban
lévŒ igazság hatalmának a következménye – amelynek eszköze-
ként szolgáltam Isten kezében, hogy eléjük tárja Œket –, és nem
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az én részemrŒl történt bármilyen kényszeré… Megkérdezem:
Gyakoroltam-e valaha bármilyen kényszert bárkin? Nem hagy-
tam-e meg nekik azt a szabadságot, hogy megtagadják bármelyik
tant, amelyet prédikáltam, ha úgy látják jónak? Az ellenségeim
miért nem a tant támadják? Nem tehetik: az az igazság, és daco-
lok mindenkivel, aki meg akarja dönteni”5.

„Egy testvér, aki a St. Louis Gazette irodában dolgozik..., tudni
akarta, hogy milyen tantétel által szereztem ennyi hatalmat... Azt
mondtam neki, hogy az igazság és az erény tantételei által nyer-
tem hatalmat, amely még akkor is tartani fog, miután meghaltam
és elmentem”6.

A vezetŒk a LélektŒl kapják a bölcsességet, amelyre
szükségük van, és elismerik az Úr nekik adott áldásait

„Isten embere fel kell, hogy ruháztasson bölcsességgel, tudás-
sal és értelemmel ahhoz, hogy Isten népét taníthassa és vezet-
hesse”7.

Joseph Smith a következŒket írta a Tizenkettek Kvóruma tag-
jainak és más papsági vezetŒknek, akik Nagy-Britanniában
szolgáltak missziót: „Azt mondhatom, hogy a lépéseitekrŒl
kapott értesüléseim szerint tökéletesen meg vagyok gyŒzŒdve
arról, hogy bölcs döntések voltak; és semmi kétségem nincs afe-
lŒl, hogy az Úr Lelke irányított benneteket; és mindez azt bizo-
nyítja az elmémnek, hogy alázatosak voltatok, és kívánságotok
felebarátaitok szabadulása volt, nem pedig saját magatok, illetve
önzŒ érdekeitek elŒtérbe helyezése. Ameddig a szentek ilyen haj-
lamot tanúsítanak, tanácsaik jóváhagyatnak, és erŒfeszítéseik
sikerrel koronáztatnak.

Sok fontossággal bíró dolog létezik, amelyekrŒl tanácsot kér-
tek, de amelyekrŒl azt gondolom, hogy tökéletesen képesek
vagytok döntést hozni, mivel jobban ismeritek azokat a körül-
ményeket, mint én; bízom az egyesült bölcsességetekben...

Szeretett testvérek, bizonyos fokig tudatában kell lennetek az
érzéseimnek, amikor eltınŒdöm azon a nagyszerı munkán, amely
elŒre halad, és a hozzá fızŒdŒ kapcsolatomon, miközben távoli
földekre terjeszkedik, és ezrek fogadják el. Bizonyos mértékben
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felismerem a felelŒsségemet, és hogy mennyire szükségem van
a fentrŒl jövŒ támogatásra és a magasságból jövŒ bölcsességre,
hogy képes legyek ezt a népet, amely mostanra hatalmas néppé
vált, az igazlelkıség tantételeire tanítani, és a menny akaratával
megegyezŒen vezetni Œket úgy, hogy tökéletessé válhassanak, és
felkészülhessenek az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra, amikor
megjelenik nagyszerı dicsŒségben. Bízhatok mennyei Atyához
folyamodó imáitokban az én érdekemben, és minden testvérem és
nŒtestvérem imáiban Angliában, (akiket még nem láttam, de sze-
retek), hogy képes legyek sátán minden cselszövésétŒl megmene-
külni, legyŒzni minden nehézséget, és ezt a népet elvezetni azok-
hoz az áldásokhoz, amelyek az igazlelkıeknek vannak fenntartva?
Ezt kérem tŒletek az Úr Jézus Krisztus nevében”8.

1833-ban a próféta és más egyházi vezetŒk a következŒket
írták az Ohio állambeli Thompsonban élŒ egyháztagoknak,
amelyben értesítették Œket arról, hogy Salmon Gee testvért jelöl-
ték ki, hogy felettük elnököljön: „Szeretett Salmon testvérün-
ket… elrendeltük…, hogy vezessen titeket, és tanítsa azokat a
dolgokat, amelyek az isteni tulajdonságok szerint vannak, akiben
nagy bizodalmunk van, és úgy véljük, hogy nektek is. Ezért azt
mondjuk nektek – igen, nemcsak mi, hanem az Úr is –, fogadjá-
tok Œt el ennek, tudván, hogy az Úr jelölte ki Œt erre a tisztségre
a ti javatokra, támogassátok imáitokkal, állandóan imádkozzatok
érte, hogy bölcsességgel és értelemmel legyen felruházva az Úr
ismeretében, hogy általa távol tartathassatok a gonosz lelkektŒl,
és minden viszálytól és széthúzástól, és az Urunk és Szabadítónk,
Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében növekedhessetek.

...Végezetül, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy képesek
legyünk elvégezni azt a munkát, amelyre elhívattunk, hogy élvez-
hessétek Isten rejtelmeit, méghozzá annak teljességében”9.

A próféta a következŒ tanácsot adta a papsági vezetŒk egy
csoportjának, hogy irányítást adjon nekik a megbeszéléseikhez:
„Mindenki egymás után beszéljen, és a maga helyén, idejében és
idŒszakában, hogy tökéletes rend lehessen minden dologban;
és... mindenkinek... meg kell gyŒzŒdnie arról, hogy a témára vilá-
gosságot vetít-e a sötétség terjesztése helyett, ...amelyet úgy lehet
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megtenni, hogy az ember figyelmesen tanulmányozza az Úr gon-
dolkodásmódját és akaratát, akinek Lelke mindig kinyilvánítja és
bebizonyítja mindazok értelmének az igazságot, akik rendelkez-
nek a Lélekkel”10.

„Amikor a Tizenkettek vagy bármely más tanú a föld egy gyü-
lekezete elŒtt áll, és Isten Lelkének hatalmában és megnyilvánu-
lásában prédikál, és az emberek ámulnak és zavarba jönnek a tan
miatt, és ezt mondják: »Ez az ember hatalmas beszédet mondott,
nagyszerı prédikációt«, akkor az az ember vagy emberek vigyáz-
zanak, nehogy a dicsŒséget magukénak tudják be, hanem figyel-
jenek oda, hogy alázatosak legyenek, és a dicséretet és dicsŒsé-
get Istennek és a Báránynak adják; mert a szent papság és a
Szentlélek hatalma miatt van az, hogy hatalmuk van így beszélni.
Mi vagy te, ó ember, ha nem por? És kitŒl kapod a te hatalmadat
és áldásaidat, ha nem IstentŒl?”11

Az Úr királyságában a vezetŒk
szeretik azokat, akiket szolgálnak

„Ahogy öregszem, szívem egyre gyengédebbé válik irántatok.
Mindenkor hajlandó vagyok feladni mindent, ami rossz, mert azt
szeretném, hogy ennek a népnek erényes vezetŒje legyen. Sza-
baddá tettem az értelmeteket azáltal, hogy tudattam veletek
Krisztus Jézus dolgait... Nincs semmi más a szívemben, csakis jó
érzések”12.

„A különbözŒ felekezetek papjai zúgolódnak miattam, és ezt
kérdezik: »Miért van az, hogy ez a fecsegŒ ennyi követŒt nyer
magának, és meg is tudja tartani Œket?« A válaszom ez: mert ren-
delkezem a szeretet tantételével. Mindaz, amit a világnak tudok
ajánlani: jó szív és dolgos kéz”13.

Néhány nappal azelŒtt, hogy Carthage börtönébe zárták, a
próféta kifejezte a szentek iránt érzett szeretetét: „Isten meg-
próbált benneteket. Ti jó nép vagytok; ezért teljes szívembŒl sze-
retlek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja a barátaiért [lásd János 15:13]. A nehézség
órájában mellettem álltatok, és én hajlandó vagyok feláldozni az
életemet a ti védelmetekben”14.
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Az Úr királyságában a vezetŒk szolgálatukon
és példájukon keresztül tanítanak

Miközben Sion táborának tagjai az Ohio állambeli Kirtland-
bŒl Missouriba meneteltek, számos vezetŒi tantételt tanultak
Joseph SmithtŒl. George A. Smith, Sion táborának egy tagja így
emlékezett vissza: „Joseph próféta teljes mértékben kivette
részét az utazás fáradalmaiból. Azonfelül, hogy a tábor ellátásáról
gondoskodott, és elnökölt felette, az idŒ túlnyomó részében gya-
logolt, és a hólyagos, vérzŒ és fájó lábak neki is osztályrészül
jutottak, amely természetes következménye volt a napi 40–65
kilométeres gyaloglásnak az év forró évszakában. De az egész út
alatt egyszer sem ejtett ki egy zúgolódó szót vagy panaszt a szá-
ján, miközben a táborban a legtöbb ember neki panaszkodott a
fájó lábujjaik, a hólyagos lábaik, a hosszú menetelések, a gyér
élelmiszeradagok, a silány minŒségı kenyér, a rossz [kukorica-
kenyér], a [romlott] vaj, a rosszízı méz, a kukacos szalonna és
sajt stb. miatt. Még egy kutya sem ugathatott rá néhányukra anél-
kül, hogy ne kezdtek volna el morogni Josephre. Ha rossz vízzel
kellett táborozniuk, az majdnem lázadást okozott. Mi voltunk
Sion tábora, mégis sokunk nem imádkozott, meggondolatlan,
gondatlan, elŒvigyázatlan, ostoba vagy ördögi volt, és mi nem is
tudtunk róla. Josephnek türelmesnek kellett lennie velünk, és
úgy kellett tanítania minket, mint a gyermekeket. Sokan voltak
azonban a táborban, akik soha nem zúgolódtak, és akik mindig
készek és hajlandóak voltak megtenni, amit vezetŒnk kívánt”15.

A következŒk a próféta történetébŒl kivett szemelvények 1834
májusából: „Minden este, mielŒtt a trombitaszóval nyugovóra
tértünk volna, sátrainkban meghajoltunk az Úr elŒtt, és imával és
könyörgéssel tártuk eléje hálánk kifejezését; és a reggeli trombi-
taszóra, négy óra körül, minden ember újra a térdén volt az Úr
elŒtt, hogy az áldásáért esedezzen arra a napra”16.

1834. május 27.: „Annak ellenére, hogy ellenségeink folyama-
tosan erŒszakkal fenyegetŒztek, nem féltünk, és nem is tétováz-
tunk utazásunk folyatásában, mert Isten velünk volt, és angyalai
elŒttünk mentek, és kis csapatunk hite rendületlen maradt.
Tudjuk, hogy angyalok voltak a kísérŒink, mert láttuk Œket”17.
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1834. május 29.: „Felfedeztem, hogy társaságom egy részének
savanyú kenyeret szolgáltak, míg én jó, édes kenyeret kaptam
ugyanattól a szakácstól. Megdorgáltam Zebedee Coltrin testvért
a részrehajlása miatt, mert azt akartam, hogy a testvéreknek
ugyanúgy menjen a soruk, mint nekem”18.

John M. Chidester, Sion táborának egyik tagja így emlékezett
vissza: „Sion táborának, miközben Indiana államán haladt át,
nagyon rossz mocsarakon kellett keresztülmennie; következés-
képp köteleket kellett a szekerekhez erŒsíteni, hogy átsegítsük
Œket, és a próféta volt az elsŒ a kötélnél mezítláb. Ez minden
nehéz idŒszakban jellemzŒ volt rá.

Addig folytattuk az utunkat, míg el nem értük a [Wakenda]
folyót, miután negyven kilométert tettünk meg anélkül, hogy
pihentünk vagy ettünk volna. Át kellett kelnünk ezen a folyón; és
a szemközti partját rendkívül kellemes helynek találtuk a táboro-
záshoz, amely elégedettséggel töltötte el a mostanra már kimerült
és éhes férfiakat. Ahogy elértük ezt a helyet, a próféta kijelentette
a tábornak, hogy azt a sugalmazást kapta, hogy menjenek tovább,
és az élükre állva megkérte a testvéreket, hogy kövessék.

Ez megosztottságot okozott a táborban. Lyman Wight és
mások elŒször megtagadták, hogy kövessék a prófétát, de végül
felzárkóztak. A késŒbbi fejlemények azt mutatták, hogy a próféta
inspirációt kapott arra vonatkozólag, hogy menjünk tovább még
tizenegy kilométert. KésŒbb jelentették nekünk, hogy körülbelül
tizenhárom kilométerrel lejjebb attól a ponttól, ahol átkeltünk a
folyón, férfiak egy csoportja szervezŒdött össze, hogy aznap éjjel
ránk törjenek”19.

Sion táborának menetelése alatt néhány résztvevŒ zúgolódott
és panaszkodott. A próféta megfenyítette azokat, akik ebben
részt vettek, és figyelmeztette Œket, hogy katasztrófa fog bekövet-
kezni, ha meg nem bánják bıneiket. Jóllehet voltak, akik figyel-
tek tanácsára, mások nem. Nemsokára kolera tört ki, és a tábor
néhány tagja meghalt. Orson Hyde, aki késŒbb a Tizenkettek
Kvórumában szolgált, így emlékezett vissza: „Megszınt volna a
próféta aggódni a tábor jólétéért? Elidegenült volna érzéseiben a
barátaitól a fenyítésük és megpróbáltatásuk órájában? Ellensé-
gükké vált volna, mert kemény dolgokat mondott ellenük? Nem!
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„A próféta volt az elsŒ a kötélnél mezítláb – emlékezett vissza Sion 
táborának egyik tagja. – Ez minden nehéz idŒszakban jellemzŒ volt rá.”

Szíve együttérzéssel telt meg – keble szeretettŒl, szánalomtól és
kedvességtŒl lángolt; és a veszedelem órájában egy odaadó
barátra jellemzŒ buzgalommal és hıséggel személyesen szolgált a
betegeknek és a haldoklóknak, és segített eltemetni a halottakat.
Abban a súlyos megpróbáltatásban minden cselekedete további
bizonyosságát adta a tábornak, hogy minden hibájukkal együtt
még mindig szerette Œket”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 a VII–XI. oldalakat!

• Olvasd el a 299. oldalon található második bekezdést! Milyen
erŒsségeket látsz Joseph Smith próféta vezetésrŒl szóló szem-
léletében? Szerinted a legtöbb ember hogyan reagál az ilyen
vezetésre?
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• Tekintsd át a próféta tanításait annak szükségességérŒl, hogy a
vezetŒk a LélektŒl kapjanak bölcsességet (300–302. o.)! Mi
segíthet a vezetŒknek abban, hogy megkapják azt a bölcsessé-
get, amelyre szükségük van?

• Tekintsd át a 300. oldalon található harmadik teljes bekezdést!
Az alázatosság és az önzetlenség miért elengedhetetlen jel-
lemvonásai a vezetŒknek? Szerinted a vezetŒknek milyen más
jellemvonással kellene rendelkezniük?

• Joseph Smith nyíltan beszélt a szentek iránt érzett szeretetérŒl
és gyengéd érzéseirŒl (302. o.) Honnan tudod, amikor egy
vezetŒ igazán szeret téged? Milyen áldásokban részesültél egy
vezetŒ szeretete által?

• Tanulmányozd a Sion táboráról szóló beszámolókat a
297–299. és a 302–305. oldalakon! A próféta a vezetés milyen
tulajdonságait mutatta be?

• Gondolkozz el saját vezetŒi kötelezettségeidrŒl a családodban,
az egyházban, a munkádban, az iskoládban, a közösségedben
vagy máshol! Gondold át, mit tehetsz, hogy kövesd Joseph
Smith példáját!

Kapcsolódó szentírások: 2 Mózes 18:13–26; Példabeszédek 29:2;
Máté 20:25–28; Alma 1:26; T&Sz 107:99–100
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Joseph Smith próféta a testvérek egy csoportját tanítja, többek között Brigham 
Youngot (balra). Brigham Young azt mondta, hogy a próféta „vette a szentírásokat,

és olyan világossá és egyszerıvé tette Œket, hogy mindenki meg tudta érteni.”



Igazságok a Szabadító
példázataiból Máté 13.

fejezetében

„A királyság szekerének kerekei tovább haladnak Jehova
erŒs karja által hajtva; és minden ellenkezés ellenére

tovább fognak haladni, míg minden szava be nem teljesül.”

Joseph Smith életébŒl

Ahogy a Kirtland templom építése a végéhez közeledett,
Joseph Smith és a szentek elkezdték felkészíteni magukat azokra
a nagyszerı áldásokra, amelyeket ott fognak kapni. Hogy segít-
senek a testvéreknek felkészülni a templom felszentelésére,
1835 novemberében megkezdŒdött az Elderek Iskolájának taní-
tása. Ezt az iskolát 1834-ben alapították, és a korábban tartott
Próféták Iskolájának volt a folytatása.

Egyéb tantárgyak mellett Joseph Smith és a többi testvér
hébert is tanult, azt a nyelvet, amelyen az Ószövetség legnagyobb
része íródott. A próféta naplója arról tanúskodik ebbŒl az idŒ-
szakból, hogy majdnem minden nap tanult hébert, és gyakran
órákon keresztül. Naplóbejegyzései ilyen szavakat tartalmaznak:
„A napot héber olvasással töltöttem” vagy „Az iskolában voltam,
és hébert olvastam”1. 1836. január 19-én ezt jegyezte fel: „A
napot az iskolában töltöttem. Az Úr megáldott minket a tanulmá-
nyainkban. Ma elkezdtük olvasni a héber Bibliánkat, és nagyon jól
boldogultunk vele. Úgy tınik, hogy az Úr csodálatos módon meg-
nyitotta az elménket, hogy megértsük igéjét az eredeti nyelven”2.
Egy hónappal késŒbb ezt írta: „Az iskolában voltam, és mint min-
dig, olvastam és fordítottam az osztályommal. Lelkem gyönyör-
ködik abban, hogy az Úr igéjét eredetiben olvashatom”3.
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Joseph Smith élménye az Elderek Iskolájában csupán egyik
bizonyítéka a szentírások iránt érzett szeretetének. Szorgalmasan
tanulmányozta a szentírásokat, és egész életén át megnyugvást,
tudást és sugalmazást talált bennük. Figyelemre méltó, hogy a
Biblia egyik részlete vezette Œt ahhoz, hogy IstentŒl kérjen böl-
csességet, és megkapja az elsŒ látomást, amikor még csak tizen-
négy éves volt (lásd Jakab 1:5).

A próféta írásai és beszédei tele vannak szentírásbeli idéze-
tekkel és értelmezésekkel, mert oly alaposan tanulmányozta a
szentírásokat, hogy gondolkodásának szerves részévé váltak.
Tanításaiban a szentírásokat pontosan idézte, utalt rájuk, saját
szavaival mondta el, és beszédeinek alapjául használta Œket.
„Ismerem a szentírásokat, és értem Œket” – jelentette ki 1844
áprilisában4.

A szentírásokról való rendkívüli tudása lehetŒvé tette számára,
hogy nagy hatalommal és érthetŒen tanítsa, illetve értelmezze
Œket, és sokan emlékeztek erre a képességére azok közül, akik
hallották Œt beszélni. Brigham Young elnök visszaemlékezett
arra, hogy a próféta „vette a szentírásokat, és olyan világossá és
egyszerıvé tette Œket, hogy mindenki meg tudta érteni”5.

Wandle Mace így emlékezett vissza: „Hallgattam Joseph Smith
prófétát nyilvánosan és bizalmas körben, napsütésben és zápor-
ban is – ahogyan sokan mások is tették –, miközben az emel-
vényrŒl tanította Œket. Ismertem Œt, mert járt a házamban és én
is az Œ házában…, és tudom, hogy senki sem tudná olyan világo-
san elmagyarázni a szentírásokat, valamint az értelem elé tárni
Œket – hacsak nem Isten tanította Œt –, hogy senki félre ne ért-
hesse a jelentésüket.

Volt idŒ, amikor szégyelltem magam, mert hiába tanulmá-
nyoztam a szentírásokat olyan sokat – egészen gyermekkorom
óta –, mégsem láttam azokat, amelyek oly világosak voltak, ami-
kor Œ érintette Œket. Mintha elfordította volna a kulcsot, és a
tudás ajtaja szélesre tárult volna, feltárva becses tantételeket, újat
és Œsit egyaránt”6.

A próféta szentírásokról való tudása nyilvánvalóvá válik az
alábbi levélbŒl, amelyben prófétai értelmezést ad a Szabadító,
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Máté 13. fejezetében található példázatairól. Azt tanította, hogy
ezek a példabeszédek leírják az egyház megalapítását a Szabadító
idejében, illetve annak csodálatos növekedését és rendeltetését
az utolsó napokban.

Joseph Smith tanításai

A Szabadító példabeszédekben tanított, hogy azok, 
akik hittek a tanításaiban, nagyobb világosságot 

nyerjenek, míg azok, akik elvetették a tanításait, elveszít-
sék még azt a világosságot is, amellyel rendelkeztek

„»A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának [a Szabadító-
nak]: Miért szólasz nékik példázatokban? [Itt megjegyezném, hogy
a „nékik” szóhasználat ebben a kérdésben… a tömegre vonatko-
zik.] Ã pedig felelvén, monda nékik [vagyis a tanítványoknak]:
Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának
titkait, ezeknek [vagyis a hitetleneknek] pedig nem adatott meg;
mert a kinek van, annak adatik, és bŒvölködik; de a kinek nincs,
az is elvétetik tŒle, a mije van« [Máté 13:10–12].

EbbŒl a kijelentésbŒl azt értjük, hogy azok, akik korábban a
próféták bizonysága szerint várták egy Messiás eljövetelét, és
abban az idŒben keresték a Messiást, de hitetlenségük miatt nem
rendelkeztek elegendŒ világossággal ahhoz, hogy felismerjék Ãt
mint Szabadítójukat, mivel Ã volt az igaz Messiás, ezért csalód-
niuk kell, méghozzá minden tudást el kell veszíteniük, vagyis
minden világosság, értelem és hit elvétetik tŒlük, amellyel a
témáról rendelkeztek. Ezért attól, aki nem fogad el nagyobb vilá-
gosságot, mindaz a világosság elvétetik, amellyel rendelkezik; és
ha a benned lévŒ világosság sötétséggé lesz, íme, milyen nagy az
a sötétség! »Azért – mondja a Szabadító –, szólok velök példáza-
tokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem
nem értenek; és beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely
ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok,
és ne ismerjetek« [Máté 13:13–14].

EbbŒl azt tudjuk meg, hogy e szerint a próféta [Ésaiás] szerint
az igazi ok, amiért nem fogadták el a Messiást, az volt, hogy nem
értették, vagy nem akarták megérteni; és látván nem láttak; »mert
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megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és
szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeik-
kel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne
térjenek, és meg ne gyógyítsam Œket« [Máté 13:15]. A tanítvá-
nyoknak azonban mit mond? »A ti szemeitek pedig boldogok,
hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak, mert bizony mondom
néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és
nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották«
[Máté 13:16–17].

Itt ismét megjegyezzük – mert azt találjuk, hogy az a tantétel,
amely miatt a tanítványokat áldottaknak tekintették, az volt, hogy
nekik meg volt engedve, hogy szemeikkel láthassanak, és fülük-
kel hallhassanak –, hogy az a kárhozat, amely azon a tömegen
nyugodott, akik nem fogadták el a kijelentéseit, azért volt, mert
nem voltak hajlandóak a szemükkel látni, és a fülükkel hallani;
nem azért, mert nem tudtak, és nem kapták meg a kiváltságot,
hogy lássanak és halljanak, hanem mert szívük telve volt gonosz-
sággal és förtelemmel; »mint atyáitok, ti azonképen« [Cselekede-
tek 7:51]. A próféta, elŒrelátva, hogy meg fogják keményíteni
a szívüket, világosan kijelentette azt; és ebben van a világ kárho-
zata; hogy világosság jött a világba, és az emberek a világosság
helyett a sötétséget választották, mert tetteik gonoszak voltak.
Ezt a Szabadító oly világosan tanítja, hogy még a felületesen
olvasó ember sem értheti félre.

[…] Az embereknek szokása azt mondani, amikor Isten szol-
gái bemutatják az igazságot, hogy minden rejtelem, példázatok-
ban beszéltek, ennélfogva nem lehet Œket megérteni. Az igaz,
hogy van szemük, és nem látnak, de semelyikŒjük sem olyan vak,
mint azok, akik nem akarnak látni; és jóllehet a Szabadító így
beszélt ezekhez a egyénekhez, a tanítványainak világosan elma-
gyarázta azokat; okunk van arra, hogy igazán megalázkodjunk
atyáink Istene elŒtt, amiért ezeket a dolgokat ránk hagyta,
annyira világosan feljegyezve, hogy Baál papjainak erŒfeszítései
és együttes befolyása ellenére sincs hatalmuk arra, hogy elvakít-
sák a szemünket, és elsötétítsék az értelmünket, ha mi kinyitjuk
a szemünket, és egy pillanatra Œszintén olvasunk”7.
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A magvetŒ példázata bemutatja az evangélium 
prédikálásának hatásait; továbbá azt is megmutatja, 

hogy a Szabadító megalapította királyságát az idŒ delén

„Amikor a Szabadító a [Máté 13-ban] található gyönyörı kije-
lentéseket és példázatokat mondta, egy hajóban ült, mert nagy
tömeg gyülekezett köréje, hogy hallhassák a szavait; Ã pedig
elkezdte Œket tanítani, mondván:

»Ímé kiméne a magvetŒ vetni, és a mikor Œ vet vala, némely mag
az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt. Némely
pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar
kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben. De mikor a nap fel-
kelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely
pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták
azt. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely
száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.
A kinek van füle a hallásra, hallja« [Máté 13:3–9]. […] …

Hallgassátok meg azonban a magvetŒ példázatának magyará-
zatát: »Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról és nem
érti, eljŒ a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett
vala.« Figyeljétek meg ezt a kifejezést: azt, ami annak szívébe vet-
tetett vala. »Ez az, a mely az útfélre esett« [Máté 13:19]. Azok az
emberek, akikben nincsen meg az igazlelkıség tantétele, és akik-
nek a szíve telve van gonoszsággal, és nem vágynak az igazság
tantételére, nem értik meg az igazság igéjét, amikor meghallják
azt. Az ördög kiveszi az igazság igéjét a szívükbŒl, mert nincs
bennük vágy az igazlelkıség iránt.

»A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és
mindjárt örömmel fogadja; de nincs gyökere benne, hanem csak
ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge
miatt, azonnal megbotránkozik. A mely pedig a tövisek közé
esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdag-
ságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.
A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az ígét; a ki
gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan
annyit, némely pedig harminc annyit« [Máté 13:20–23].
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„Ímé, kiméne a magvetŒ vetni, és a mikor Œ vet vala, némely mag 
az útfélre esék… Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme.”

Így tehát a Szabadító maga magyarázta el a tanítványainak az
elŒadott példázatát, és semmilyen rejtelmet vagy sötétséget
nem hagyott azoknak az értelmében, akik szilárdan hittek az
Ã szavaiban.

EbbŒl azt a következtetést vonjuk le, hogy a hitetlenség volt az
oka annak, hogy a tömeg, vagy a világ – ahogy a Szabadító
nevezte Œket –, miért nem kapott magyarázatot a példázataira.
Nektek, mondja Ã (a tanítványaihoz beszélve,) megadatott, hogy
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érthessétek Isten királyságának titkait [lásd Máté 13:11]. És
miért? Azon hit és bizalom miatt, amelyet Ãbelé fektettek. Ez a
példázat azért volt, hogy bemutassa az ige prédikálása által ered-
ményezett hatásokat; és mi hisszük, hogy közvetlenül utalt a
királyság elkezdŒdésére vagy felállítására abban a korban; ezért
ettŒl az idŒtŒl fogva tovább követjük kijelentéseit e királysággal
kapcsolatban, mégpedig egészen a világ végezetéig”8.

A búza és a konkoly példázata azt tanítja, 
hogy az igazlelkıek és a gonoszok együtt fognak

növekedni a világ végezetéig, amikor is az igazlelkıek
összegyıjtetnek, a gonoszok pedig megégettetnek

„»Más példázatot is adott eléjök, mondván: [amely példázat
utal a királyság felállítására a világnak abban a korában is] Hason-
latos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az Œ földébe jó
magot vetett; de amikor az emberek alusznak vala, eljöve az
Œ ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor
pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglát-
szék a konkoly is. A gazda szolgái pedig elŒállván, mondának
néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? hon-
nan van azért benne a konkoly? Ã pedig monda nékik: Valamely
ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-
é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ã pedig monda:
Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt neta-
lán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nŒjön mind
a kettŒ az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az ara-
tóknak: Szedjétek össze elŒször a konkolyt, és kössétek kévékbe,
hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csırömbe«
[Máté 13:24–30].

EbbŒl a példázatból nemcsak a királyság felállításáról tanulunk
a Szabadító napjaiban, amelyet a jó mag ábrázol, amely gyümöl-
csöt termett, hanem az egyház megromlásáról is, amelyet a kon-
koly képvisel, amelyet az ellenség vetett el, amelyet a tanítványai
szívesen kitéptek volna, vagyis megtisztították volna az egyházat,
ha véleményükkel a Szabadító egyetértett volna. Ã azonban, min-
den dolgot ismerve, azt mondta: Nem így. Mintha azt mondta
volna: A meglátásotok nem helyes, az egyház még gyermekkorát
éli, és ha megteszitek ezt a túl korai lépést, elpusztítjátok a búzát,
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vagyis az egyházat, a konkollyal együtt; ezért jobb, ha hagyjuk,
hogy együtt növekedjenek az aratásig, vagyis a világ végéig, amely
a gonoszok pusztulását jelenti, amely még nem teljesedett be…

»…Az Ã tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg
nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ã pedig felel-
vén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia;
a szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai;
a konkoly pedig a gonosznak fiai« [Máté 13:36–38].

Olvasóink figyeljék meg ezt a kifejezést: »a szántóföld pedig
a világ, …a konkoly pedig a gonosznak fiai, az ellenség pedig, aki
a konkolyt elvetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; [gon-
dosan figyeljék meg ezt a kifejezést: a világ vége]; az aratók
pedig az angyalok« [Máté 13:38–39].

Nos, az embereknek semmilyen okuk nem lehet azt gondolni,
hogy mindez jelképes, vagy nem azt jelenti, amirŒl szó van, mert
Ã itt elmagyarázza, amit korábban példázatokban mondott; és e
szerint a nyelvezet szerint a világ vége a gonoszok elpusztulása; az
aratás és a világ vége közvetlenül az emberi családra vonatkozik
az utolsó napokban, és nem a földre, ahogy azt sokan elképzel-
ték, és mindarra, amely az Ember Fiának eljövetelét megelŒzi,
illetve minden dolognak a visszaállítására, amelyrŒl a világ kez-
dete óta a szent próféták beszéltek; és az angyaloknak is közre
kell mıködniük ebben a nagyszerı munkában, mert Œk az aratók.

»A miképen azért összegyıjtik a konkolyt és megégetik: akké-
pen lesz a világnak végén« [Máté 13:40]; vagyis Isten szolgái
kimennek, hogy figyelmeztessék a nemzeteket, mind a papokat,
mind pedig a népet, és ahogy megkeményítik szívüket, és eluta-
sítják az igazság fényét, elŒször kiszolgáltatnak sátán csapásai-
nak, és a törvény és a bizonyság bezárul, …sötétségben hagyat-
nak, és kiszolgáltatnak az égetés napjának; így megkötözve
hitvallásaik által, amely kötelékeket a papok még erŒsebbé tet-
ték, készen állnak a Szabadító kijelentésének beteljesedésére:
»Az embernek Fia elküldi az Œ angyalait, és az Œ országából össze-
gyıjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot
cselekesznek, és bevetik Œket a tüzes kemenczébe: ott lészen
sírás és fogcsikorgatás« [Máté 13:41–42].
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Úgy értelmezzük, hogy a búza csırbe vagy tárházba való össze-
gyıjtésének munkája aközben fog megtörténni, miközben a kon-
kolyt kévébe kötik, és elŒkészítik az égetés napjára; hogy az égetés
napját követŒen »az igazak fénylenek, mint a nap, az Œ Atyjoknak
országában. A kinek van füle a hallásra, hallja« [Máté 13:43]”9.

A mustármag példázata azt tanítja, hogy az egyház 
és Isten királysága, amely ezekben az utolsó 

napokban alapíttatik, elterjed az egész földön

„Más példázatot is adott eléjök, amellyel a királyságra utalt,
amelyet épp az aratás elŒtt vagy az aratáskor kellett felállítani,
mondván: »Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz,
a melyet vévén az ember, elvete az Œ mezejében; a mely kisebb
ugyan minden magnál; de a mikor felnŒ, nagyobb a vetemé-
nyeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak,
és fészket raknak ágain« [Máté 13:31–32]. Könnyen felismerhet-
jük, hogy ez a példázat az egyházról szól, ahogyan az az utolsó
napokban elŒ fog jönni. Íme, a menny királysága hasonlatos
hozzá. Nos, miben hasonlít hozzá?

Vegyük a Mormon könyvét, amelyet egy ember fogott, és elrej-
tett a mezejében, biztonságba helyezte hite által, hogy az utolsó
napokban, vagyis a megfelelŒ idŒben elŒbukkanjon; figyeljük
meg, ahogy elŒjön a földbŒl – amelyet valóban a legkisebb mag-
nak tekintenek –, de megfigyelhetjük, ahogy elŒhozza ágait, igen,
méghozzá fennkölt ágaival, isteni magasztossággal tornyosul,
mígnem a mustármaghoz hasonlóan nagyobb lesz minden vete-
ménynél. És ez az igazság, és kihajtott és elŒbukkant a földbŒl,
és igazlelkıség kezd letekinteni a mennybŒl [lásd Zsoltárok
85:11; Mózes 7:62], és Isten leküldi az Ã hatalmait, ajándékait,
és angyalok fészkelnek ágai között.

A menny királysága olyan, mint egy mustármag. Íme, akkor
nem a menny királysága az, amely felemeli a fejét az utolsó
napokban Istenének magasztosságában, vagyis az Utolsó Napi
Szentek Egyháza, mint egy áthatolhatatlan, megmozdíthatatlan
szikla a hatalmas óceán kellŒs közepén, amely ki van téve sátán
tombolásának és viharainak, s amely mind a mai napig rendület-
lenül áll, és az ellenkezés tornyosuló hullámaival dacol, amelye-
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ket süllyedŒ hajók viharos szelei hajtanak, amelyek félelmetes
tajtékkal [csapódtak], és még ma is csapódnak gyŒzedelmes
hegyfokának, amelyet az igazlelkıség ellensége megkétszerezett
dühvel támad? …

A… sötétség felhŒi hosszú ideje tornyosuló hullámokként tör-
nek az Utolsó Napi Szentek Egyháza sziklájára; és mindennek
ellenére a mustármag még mindig magasabbra és magasabbra
tornyosul fennkölt ágaival, és egyre szélesebben terjeszkedik; és
a királyság szekerének kerekei tovább haladnak Jehova erŒs karja
által hajtva; és minden ellenkezés ellenére tovább fog haladni,
míg minden szava be nem teljesül”10.

A Három Tanú bizonysága és az utolsó napi 
szentírások hasonlatosak ahhoz a kovászhoz, 

amelyet a lisztbe elegyítettek; a háló példázata 
a világszerte történŒ összegyıjtésrŒl tanít

„»Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek
országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mérce
lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele« [Máté 13:33]. Ez alatt
azt lehet érteni, hogy az Utolsó Napi Szentek Egyháza egy kis
kovászból kezdte növekedését, amelyet három tanúba helyeztek.
Íme, mennyire hasonlatos ez a példázathoz! Gyorsan megke-
leszti azt a részt, majd hamarosan az egész megkél…

»Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett
gyalomhoz, a mely mindenféle fajtát összefogott; melyet, mine-
kutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat
edényekbe gyıjtötték, a hitványakat pedig kihányták [Máté
13:47–48]. Hogy megnézzük, hogyan mıködik ez a példázat,
vegyük Joseph magját, aki kiveti az evangélium hálóját az egész
föld színére, mindenfélét összegyıjtve, hogy a jók megŒriztet-
hessenek az erre a célra elŒkészített edényekben, az angyalok
pedig majd gondját viselik a hitványaknak. »Így lesz a világ végén
is: EljŒnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az iga-
zak közül, és a tüzes kemenczébe vetik Œket; ott lészen sírás és
fogcsikorgatás. Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket?
Mondának néki: Megértettük Uram« [Máté 13:49–51]. És mi azt
mondjuk: Igen, Uram; és Œk is biztonsággal mondhatják: Igen,
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Az egyház olyan „mint egy áthatolhatatlan, megmozdíthatatlan szikla 
a hatalmas óceán kellŒs közepén, amely ki van téve sátán tombolásának 

és viharainak, s amely mind a mai napig rendületlenül áll”.

Uram; mert ezek a dolgok olyan világosak és olyan dicsŒségesek,
hogy az utolsó napokban minden szentnek szívbŒl jövŒ ámennel
kell rájuk válaszolnia.

»Ã pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a
mennyeknek országa felŒl megtaníttatott, hasonlatos az olyan
gazdához, a ki újat és ót hoz elŒ az Œ éléstárából« [Máté 13:52].

Hogy megnézzük, e példa hogyan mıködik, lássuk, hogyan
jön elŒ a Mormon könyve a szív éléstárából! Továbbá az utolsó
napi szenteknek adott szövetségek [a Tan és a szövetségek], és a
Biblia fordítása – így hozva elŒ a szívbŒl újat és ót, amelyek meg-
felelnek a három mérce lisztnek, amely átmegy Jézus Krisztus
kinyilatkoztatása és az angyalok szolgálata megtisztító érintésén,
akik már nekiláttak ennek a munkának az utolsó napokban,
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amely megfelel annak a kovásznak, amely megkelesztette az
egész tésztát. Ámen”11.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 309-311. oldalakat! Mit tanulhatunk Joseph
Smith példájából, amely segíthet nekünk a szentírás-tanulmá-
nyozásunkban?

• Tekintsd át Joseph Smith magyarázatát arról, hogy a Szabadító
miért tanított néha példázatokban (311–312. o.)! Mit gondolsz,
mit jelent a szemünkkel látni és a fülünkkel hallani az evangé-
lium igazságairól való tanulmányozásunk során? Szerinted
miért vétetik el tŒlünk világosság, ha nem vagyunk hajlandóak
elfogadni nagyobb világosságot? Gondolkozz el, mit kell tenned
ahhoz, hogy több evangéliumi világosságot kapjál?

• Tanulmányozd a magvetŒ példázatát (313–315. o.)! Ebben a
példázatban a Szabadító arra mutat rá, hogy ugyanaz az evan-
géliumi üzenet más hatást eredményez attól függŒen, hogy az
emberek hogyan fogadják azt? Isten szava miért nem tud növe-
kedni olyan emberekben, „akiknek a szíve telve van gonosz-
sággal”? Miért vezetnek a megpróbáltatások és üldöztetések
néhány embert oda, hogy félretegyék Isten igéjét? „Az e világ-
nak gondjai” és a „gazdagságnak csalárdsága” hogyan fojthatja
el az igét bennünk?

• Hogyan biztosíthatunk jó talajt, amikor az igét elvetik ben-
nünk? Mit tehetnek a szülŒk azért, hogy segítsenek a gyerme-
keiknek felkészíteni a szívüket az ige elfogadására?

• A búza és a konkoly példázatában (315–317. o.) a búza az igaz-
lelkıeket, vagyis az „Isten országának fiait” jelképezi. A konkoly
„a gonosznak fiait” jelképezi. Hogyan maradhatunk hithıek
akkor is, amikor engedik, hogy a „konkoly” a „búza” között
növekedjék? Hogyan segíthetnek nekünk a Tan és a szövetsé-
gek 86:1–7. versei megérteni ezt a példázatot?
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• Az egyház miként hasonlatos a mustármag példázatában sze-
replŒ fejlŒdŒ fához? (Példákért lapozz a 317–318. oldalakra!) 

• Tekintsd át a 318–319. oldalakat! A kovász olyan anyag, amely-
nek hatására megkel a kenyértészta. Az utolsó napi szentírások
miként válhatnak kovásszá az egyház számára? Miként válhat-
nak kovásszá a te számodra? Az utolsó napi szentírások hogyan
hasonlíthatók „új és ó” kincsekhez?

• Az evangélium hálójának példázatában (318. o.) szerinted
miért fontos az, hogy a háló mindenféle halat összefog? Ez a
példázat hogyan teljesedik be ma?

Kapcsolódó szentírások: Lukács 8:4–18; Alma 12:9–11; T&Sz
86:1–11; 101:63–68
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„Egy másik nagyszerı és dicsŒséges látomás tárult elénk; mert Illés 
próféta állt elŒttünk, aki a halál megízlelése nélkül vitetett a mennybe.”



Illés és a pecsételŒ
kulcsok visszaállítása

„Hogyan fogja Isten ezt a nemzedéket megmenteni?
El fogja küldeni Illést, a prófétát.”

Joseph Smith életébŒl

1836 tavaszán, háromévnyi munka és áldozathozatal után a kirt-
landi szentek végre befejezhették gyönyörı templomuk építését,
amely ennek az adományozási korszaknak az elsŒ temploma
volt. Március 27-én, vasárnap, több mint 900 ember gyılt össze
a templom kápolnájában és elŒterében a felszentelési szertar-
tásra. Sokan a közeli iskolaépületben gyülekeztek, megint mások
pedig kívülrŒl, a templom nyitott ablakain keresztül hallgatták
azt. A próféta maga segítette leültetni a hithıeket.

A gyülekezet elŒször Sidney Rigdontól, az ElsŒ Elnökség egyik
tanácsosától hallott egy beszédet, majd mindannyian elénekelték
a „Buzgó hittel dicsérjük” és az „Ádám-ondi-Ámán” címı éneke-
ket, amelyeket William W. Phelps írt. Joseph Smith ezután felállt,
hogy elmondja a felszentelési imát, amelyet kinyilatkoztatásban
kapott. Az imában sok rendkívüli áldásról beszélt, amelyeket
azokra ruháznak rá, akik méltóan jönnek Isten templomaiba
(lásd T&Sz 109). A kórus elénekelte az „Istennek a lelke” címı
éneket, a gyülekezet pedig felállt, és a hozsánna kiáltást „olyan
erŒvel [kiáltotta], amely majdnem elegendŒnek tınt ahhoz,
hogy felemelje az épület tetejét”1.

„Add, hogy házadat betöltse dicsŒséged – mondta a próféta a
felszentelési imában –, akár a sebesen száguldó erŒs szél” (T&Sz
109:37). Ez szó szerint beteljesedett, mert sok szent bizonyságát
tette arról, hogy mennyei lények voltak jelen a felszentelési szer-
tartáson. Eliza R. Snow így emlékezett vissza: „A felszentelés szer-
tartásait vissza lehet idézni, de nincs az a halandó nyelv, amely
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leírhatná annak az emlékezetes napnak a mennyei megnyilatko-
zásait. Némelyeknek angyalok jelentek meg, míg az isteni jelen-
létet minden jelenlévŒ felismerte, és minden szív megtelt »kibe-
szélhetetlen és dicsŒült örömmel« [lásd 1 Péter 1:8]”2.

Azon az estén, amikor a próféta 400 papságviselŒt hívott össze
a templomba, „sebesen zúgó szélnek zendüléséhez hasonlító
hang hallatszott, amely megtöltötte a templomot, és az egész gyü-
lekezet egyszerre felemelkedett, mintha egy láthatatlan erŒ moz-
dította volna meg Œket”. A próféta elmondása alapján, „sokan
nyelveken kezdtek el beszélni, és jövendölni kezdtek; mások
dicsŒséges látomásokat láttak; én pedig láttam, ahogy a templom
megtelt angyalokkal, amit közöltem is a gyülekezettel”3.

Egy héttel késŒbb, április 3-án, vasárnap, a templomban tar-
tott összejövetelen rendkívüli jelentŒségı megnyilatkozások tör-
téntek. Miután a próféta segített más egyházi vezetŒknek az úrva-
csora kiszolgálásában, Œ és Oliver Cowdery visszavonultak a
leengedett függöny mögött található pulpitushoz, és letérdeltek
egy ünnepélyes imához. Amikor felemelkedtek az imából, maga
a Szabadító jelent meg nekik, és kijelentette, hogy jóváhagyja a
templomot: „Íme, én elfogadtam ezt a házat, és nevem itt lesz; és
én ki fogom nyilvánítani magamat népemnek, irgalommal,
ebben a házban” (T&Sz 110:7).

Miután ez a látomás bezárult, Joseph és Oliver három külön
látomást látott, amelyekben Œsi próféták jelentek meg nekik,
hogy visszaállítsák az Úr utolsó napi munkájához szükséges kul-
csokat. Megjelent nekik Mózes próféta, és rájuk bízta „Izráelnek
a föld négy részébŒl történŒ összegyıjtésének… a kulcsait”.
Eljött Éliás, és rájuk bízta „Ábrahám evangéliumának adományo-
zási korszakát”. (Lásd T&Sz 110:11–12.)

Majd egy következŒ dicsŒséges látomásban Joseph és Oliver
látta Illés prófétát (lásd T&Sz 110:13–16). Illés eljövetele annyira
fontos volt, hogy az Œsi próféta, Malakiás évszázadokkal korábban
megjövendölte azt, a Szabadító pedig elismételte ezt a jövendö-
lést a nefitáknak (lásd Malakiás 4:5–6; 3 Nefi 25:5–6; 26:1–2). Illés
azért jött, hogy rábízza Josephre és Oliverre a pecsételés kulcsait
– azt a hatalmat, amely minden földön elvégzett szertartást meg-
köt és érvényesít a mennyekben. A pecsételés hatalmának vissza-
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állítása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy felkészítse a világot a
Szabadító második eljövetelére, mert enélkül „az egész föld telje-
sen elpusztulna az Œ jövetelekor” (Joseph Smith története 1:39).

Joseph Smith tanításai

Az Œsi próféta, Malakiás elŒre megjövendölte Illés eljövetelét

Joseph Smith próféta a következŒket mondta Moróni 1823.
szeptember 21-e estéjén nála tett látogatásáról, amint azt a
Joseph Smith története 1:36–39-ben feljegyezték: „[Moróni] elŒ-
ször Malakiás harmadik fejezetének egy részét idézte; és ugyana-
zon prófécia negyedik, vagyis utolsó fejezetét is idézte; bár a mi
Bibliánkban olvashatótól egy kicsit eltérŒen. A mi könyveinkben
található szöveg idézése helyett így idézte az elsŒ verset:

Mert íme, eljön a nap, amely úgy éget majd, mint a kemence, és
minden kevély, igen, és mindenki, aki gonoszul cselekszik, elég,
mint a tarló; mert akik eljönnek, felégetik Œket, mondja a Seregek
Ura, és sem gyökeret, sem ágat nem hagynak nekik.

Továbbá az ötödik verset idézte, így: Íme, én ki fogom nyilat-
koztatni nektek a papságot, Illés próféta keze által, az Úr nagy
és félelmetes napjának eljövetele elŒtt.

A következŒ verset is másként idézte: És Œ a gyermekek szí-
vébe ülteti az atyáknak tett ígéreteket, és a gyermekek szíve
atyáikhoz fordul. Ha nem így lenne, akkor az egész föld teljesen
elpusztulna az Œ jövetelekor”4.

Illés megjelent Joseph Smithnek és 
Oliver Cowderynek a Kirtland templomban

Joseph Smith így írta le az Œsi próféta, Illés megjelenését ŒelŒtte
és Oliver Cowdery elŒtt 1836. április 3-án a Kirtland templom-
ban, amelyet késŒbb a Tan és a szövetségek 110:13–16-ban jegyez-
tek fel: „Egy másik nagyszerı és dicsŒséges látomás tárult elénk;
mert Illés próféta állt elŒttünk, aki a halál megízlelése nélkül vite-
tett a mennybe, és azt mondta:

Íme teljesen elérkezett az idŒ, amelyrŒl Malakiás szája szólt – aki
bizonyságot tett arról, hogy Œ [Illés] elküldetik, mielŒtt eljŒ az Úr
nagy és félelmetes napja – hogy az atyák szívét a gyermekekhez
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fordítsa, és a gyermekekét az atyákhoz, különben az egész földet
átok sújtja – kezetekbe adatnak tehát ennek az adományozási kor-
szaknak a kulcsai; és ebbŒl tudhatjátok, hogy az Úr nagy és félel-
metes napja közel van, méghozzá az ajtóknál”5.

Illés visszaállította a pecsételŒ kulcsokat – 
azt a hatalmat és felhatalmazást, amely minden 
földön elvégzett szertartást megköt a mennyben

„»És én elküldöm Illést, a prófétát, az Úr nagy és félelmetes
napja elŒtt« stb., stb. [lásd Malakiás 4:5]. Miért küldi el Illést?
Mert Œ viseli a papság minden szertartásának levezetéséhez szük-
séges felhatalmazás kulcsait; és [hacsak] a felhatalmazás át nem
adatik, a szertartásokat nem lehet igazlelkıségben levezetni”6.

Joseph Smith próféta a következŒket írta egy szenteknek címzett
levélben, amelyeket késŒbb a Tan és a szövetségek 128:8–11-ben
jegyeztek fel: „E szertartás [halottakért való keresztelkedés] alap-
természete a papság hatalmában rejlik, a Jézus Krisztustól kapott
kinyilatkoztatás által, és ez biztosítja azt, hogy amit megköttök a
földön, az kötve lesz a mennyben, és amit megoldotok a földön,
az oldva lesz a mennyben…

Talán némelyeknek nagyon merész tannak tınik az, amirŒl
beszélünk – egy olyan hatalom, amely feljegyez, illetve megköt a
földön és megköt a mennyben. Mindazonáltal a világ minden
korszakában, amikor az Úr valós kinyilatkoztatás által valamely
embernek vagy emberek valamely csoportjának megadta a pap-
ság egy adományozási korszakát, akkor ez a hatalom is mindig
megadatott. EbbŒl következŒen, amit ezek az emberek felhatal-
mazás által, az Úr nevében tettek, és igazán és hıen tették azt, és
helyénvaló és hı feljegyzést vezettek arról, az törvénnyé vált a
földön és a mennyben, és nem lehetett semmissé tenni, a nagy
Jehova rendelései szerint. Ez hı beszéd. Ki hallja meg?

Továbbá, az elŒzŒeket illetŒen, lássuk Máté 16:18, 19-es verseit:
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kŒsziklán
építem fel az én [egyházamat]; és a pokol kapui nem vesznek
rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kul-
csait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen;
és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
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Mármost az egész ügy nagy titka, és az elŒttünk lévŒ nagy
tárgykörben lévŒ magasztos jó a szent papság hatalmainak
elnyerésébŒl áll. Mert akinek megadatnak ezek a kulcsok, annak
nem jelent nehézséget, hogy elnyerje az emberek gyermekeinek
megszabadulásával kapcsolatos tények ismeretét, mind a halottak,
mind az élŒk számára”7.

A pecsételŒ hatalom által a családok összepecsételtethet-
nek az idŒre és az örökkévalóságra, és szent 

szertartások végezhetŒk el a halottak számára

„Illés lelke, hatalma és elhívása abból áll, hogy hatalmatok van a
melkisédeki papság és Isten földi királysága teljességéhez tartozó
kinyilatkoztatás, szertartások, jövendölések, hatalmak és felruhá-
zások kulcsát viselni; továbbá megkapni, elnyerni és elvégezni
minden olyan szertartást, amely Isten királyságához tartozik, még-
hozzá az atyák szívét a gyermekek felé fordítani, és a gyermekek
szívét az atyákhoz, mégpedig azokhoz, akik a mennyben vannak.

Malakiás ezt mondja: »Én elküldöm néktek Illyést, a prófétát,
mielŒtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szí-
vét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek, és meg ne verjem e földet átokkal« [Malakiás 4:5–6].

Nos, én Isten ismerete után kutatok, és a magam útján fogom
elnyerni. Mit értsünk ez alatt az utolsó napokban?

Noé napjaiban Isten elpusztította a világot özönvíz által, és azt
ígérte, hogy az utolsó napokban tız által fogja elpusztítani: de
még mielŒtt ez megtörténne, elŒször Illésnek el kell jönnie, és az
atyák szívét a gyermekek felé kell fordítania stb.

Most jön a lényeg. Mi Illés hivatala és munkája? Ez az egyik
legnagyszerıbb és legfontosabb téma, amelyet Isten eddig kinyi-
latkoztatott. Elküldi Illést, hogy a gyermekeket az atyákhoz
pecsételje, az atyákat pedig a gyermekekhez.

Mindez csupán az élŒkre korlátozódik, hogy rendbe hozza a
családokban lévŒ nehézségeket a földön? Semmi esetre sem. Ez
egy sokkal nagyszerıbb munka. Illés! Te mit tennél, ha itt lennél?
Munkádat csupán az élŒkre korlátoznád? Nem! Azokhoz a szent-
írásokhoz küldelek benneteket, ahol errŒl a témáról van szó:
vagyis nálunk nélkül tökéletességre nem juthatnak, és mi sem
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nélkülük; sem az atyák a gyermekek nélkül, sem pedig a gyer-
mekek az atyák nélkül [lásd Zsidók 11:40].

Szeretném, ha megértenétek ezt a témát, mert fontos; és ha
elfogadjátok, ez Illés lelke: megváltjuk a halottainkat, és össze-
kapcsoljuk magunkat atyáinkkal, akik a mennyben vannak, és
elpecsételjük halottainkat, hogy elŒjöjjenek az elsŒ feltámadás-
nál; és itt azt szeretnénk, hogy Illés hatalma összepecsételje azo-
kat, akik a földön élnek, azokkal, akik a mennyben élnek. Ez Illés
hatalma, és Jehova királyságának a kulcsai…

Továbbá: Illés pecsételŒ hatalmának tana a következŒ: Amennyi-
ben hatalmatok van a földön és a mennyben összepecsételni, akkor
bölcsnek kell lennünk. Az elsŒ dolog, amit meg kell tennetek, men-
jetek, és pecsételjétek fiaitokat és leányaitokat magatokhoz, maga-
tokat pedig atyáitokhoz örökkévaló dicsŒségben”8.

Illés eljövetele szükséges elŒkészülete volt
a Szabadító második eljövetelének

„Az emberek gyermekeinek a szívét az atyákhoz kell majd for-
dítani, az atyákét pedig a gyermekekéhez, élŒkéhez vagy halotta-
kéhoz, hogy felkészüljenek az Ember Fiának eljövetelére. Ha
Illés nem jönne el, az egész föld meg lenne verve”9.

„Éliás egy elŒfutár, aki elŒkészíti az utat, és Illés lelkének és
hatalmának utána kell eljönnie, a hatalom kulcsait viselve, felé-
pítve a templomot egészen a csúcskŒig, a melkisédeki papság
pecsétjét helyezve Izráel házára, és minden dolgot elŒkészítve;
akkor a Messiás eljön az Ã templomába, amely mindenek között
a legutolsó… Illésnek el kellett jönnie elŒkészíteni az utat és fel-
építeni a királyságot az Úr nagy napja elŒtt”10.

„A világ sorsa az, hogy megégjen az utolsó napokban. El fogja
küldeni Illést, a prófétát, és ki fogja nyilatkoztatni az atyák szö-
vetségeit a gyermekekkel kapcsolatban, és a gyermekek szövet-
ségeit az atyákkal kapcsolatban”11.

„Hogyan fogja Isten ezt a nemzedéket megmenteni? El fogja
küldeni Illést, a prófétát… Illés ki fogja nyilatkoztatni a szövetsé-
geket, hogy az atyák szívét a gyermekekhez pecsételje, a gyerme-
keket pedig az atyákhoz”12.
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„Bölcsnek kell lennünk. Az elsŒ dolog, amit meg kell tennetek, 
menjetek, és pecsételjétek fiaitokat és leányaitokat magatokhoz, 

magatokat pedig atyáitokhoz örökkévaló dicsŒségben.”

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Amikor a Szabadító megjelent a Kirtland templomban, ezt
mondta Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek: „Én ki fogom
nyilvánítani magamat népemnek, irgalommal, ebben a ház-
ban” (324. o.). A pecsételŒ kulcsok visszaállítása miként jelen-
tette az Úr irgalmának megnyilvánulását? Hogyan másképp
nyilvánítja ki magát a templomban?

• Tanulmányozd a 325. oldalon található harmadik és negyedik
bekezdést! E két bekezdés mit tanít Illés küldetésérŒl, ami nem
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szerepel Malakiás 4:5–6-ban? Mi a jelentŒsége ezeknek a
különbségeknek?

• Tanulmányozd át a pecsételŒ hatalomról szóló magyarázatot,
mely a 326–327. oldalon található! Mi a pecsételŒ hatalom? Ez
a hatalom miért lényeges számodra és a családod számára?

• Olvasd el Joseph Smith magyarázatát Illés munkájáról
(327–328. o.)! Mi Illés lelke? Miért volt fontos, hogy Illés eljöj-
jön, és elvégezze munkáját ezekben az utolsó napokban?

• Milyen élményeid vannak azzal kapcsolatban, amikor szívedet
azon családtagjaid felé fordítottad, akik már meghaltak? Mit
tehetnek a szülŒk azért, hogy segítsenek a gyermekeiknek szí-
vüket elŒdeik felé fordítani?

• Olvasd el a 325. oldal alján kezdŒdŒ bekezdést, és a 328. olda-
lon található harmadik teljes bekezdést! Szerinted a föld miért
lett volna „átokkal sújtva” a pecsételŒ hatalom hiányában?

Kapcsolódó szentírások: Hélamán 10:4–10; T&Sz 132:45–46;
138:47–48; Kalauz a szentírásokhoz: „Illés”, 88–89. o.
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Óvakodjatok a hitehagyás
keserı gyümölcseitŒl

„Minden próbatételetekben, megpróbáltatásotokban
és betegségetekben, minden szenvedésetekben, igen,

mindhalálig, legyetek óvatosak, nehogy eláruljátok Istent,
…legyetek óvatosak, nehogy elhagyjátok a hitet.”

Joseph Smith életébŒl

1836 tavaszán, a Kirtland templom befejezése elŒtti és utáni
hetekben a szentek az egyetértés idŒszakát és a Lélek ajándékai-
nak a gazdag kiáradását tapasztalták. Joseph Smith azonban
figyelmeztette a szenteket, hogy ha nem élnek továbbra is
igazlelkıen, örömük és egyetértésük nem fog sokáig tartani.
Daniel Tyler ezt mondta errŒl az idŒszakról: „Mindenki úgy
érezte, hogy ízelítŒt kapott a mennybŒl. SŒt, több hét telt el anél-
kül, hogy megkísértett volna minket az ördög; és azon tınŒd-
tünk, hogy elkezdŒdött-e a millennium. A [papságviselŒ testvé-
rek egy gyılésén] Joseph próféta beszélt hozzánk. Többek között
ezt mondta: »Testvérek, egy ideig sátánnak nem volt hatalma,
hogy megkísértsen benneteket. Néhányan azt gondolták, hogy
nem lesz több kísértés. De az ellenkezŒje fog történni; és hacsak
nem közeledtek az Úrhoz, legyŒzettek, és el fogjátok hagyni a
hitet.«”1

Ahogy telt-múlt az év, a hitehagyás lelke egyre nŒtt a szentek
között Kirtlandben. Voltak egyháztagok, akik büszkévé, kapzsivá
és engedetlenné váltak a parancsolatok iránt. Voltak, akik az egy-
házi vezetŒket okolták azok miatt a gazdasági problémák miatt,
amelyeket egy, az egyháztagok által létrehozott kirtlandi pénzü-
gyi intézet csŒdje okozott. A csŒd 1837-ben történt, ugyanabban
az évben, amikor az egész Egyesült Államokon végigsöpört egy
banki pánik, amely fokozta a szentek gazdasági problémáit. 
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Joseph Smith az egyházi vezetŒink támogatásának fontosságáról tanított: 
„Az az ember, aki feláll, hogy másokat elítéljen, az egyházban hibát találjon, 

mondván, hogy nem a helyes úton járnak, miközben Œ maga igazlelkı, 
…az az ember egyenes úton halad a hitehagyás felé.”
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Két- vagy háromszáz egyháztag is elpártolt az egyháztól Kirtland-
ben, és elŒfordult, hogy csatlakoztak azokhoz, akik ellenezték az
egyházat, hogy gyötörjék, sŒt fizikailag fenyegessék a szenteket.
Némely hitehagyó nyíltan azt állította, hogy a próféta elbukott, és
megpróbáltak másokat tenni a helyébe. Eliza R. Snow nŒtestvér
így emlékezett vissza: „Sokan, akik azelŒtt alázatosak és hithıek
voltak mindennapi feladataik elvégzésében – készek voltak a
papság minden hívására jönni és menni –, elkezdtek fennhéjá-
zóak lenni a lelkükben, és felfuvalkodni szívük büszkeségében.
Ahogy a szentek magukba szívták a világ szeretetét és lelkületét,
úgy az Úr Lelke kezdett visszahúzódni a szívükbŒl”2.

1837 májusában a próféta így kesergett az egyház helyzetérŒl:
„Úgy tınt, mintha a föld és a pokol minden hatalma különös
módon egyesítette volna befolyását, hogy egyszer és mindenkorra
legyŒzzék az egyházat… A távolban lévŒ ellenségek és a közöttünk
élŒ hitehagyók összefogtak ármánykodásaikban, …és sokan elhi-
degültek tŒlem, mintha én lettem volna az egyedüli oka azoknak
a gonoszságoknak, amelyek ellen a legerélyesebben küzdöttem”3.

E próbatételek ellenére az egyházi vezetŒk és az egyháztagok
túlnyomó része hithı maradt. Brigham Young, aki a Tizenkét
Apostol Kvórumának egyik tagja volt e bizonytalan idŒszakban,
visszaemlékezett egy olyan gyılésre, ahol néhány egyháztag azt
vitatta meg, hogy miként mozdítsák el hivatalából Joseph prófé-
tát: „Felálltam, és világos és hathatós módon megmondtam
nekik, hogy Joseph próféta, és én ezt tudom, és Œk kedvükre szi-
dalmazhatják és rágalmazhatják Œt, [de] nem pusztíthatják el
Isten prófétájának kinevezését; csak saját felhatalmazásukat
pusztíthatják el, csak azt a szálat vághatják el, amely a prófétához
és Istenhez köti Œket, és csak saját magukat süllyeszthetik a
pokolba. Sokan rendkívül felbŒszültek a lépéseik elleni határo-
zott szembeszegülésem miatt…

Ez a gyılés úgy ért véget, hogy a hitehagyók nem voltak képe-
sek egyetérteni semmilyen határozott ellenszegülŒ lépésben. Ez
egy olyan válság volt, amikor úgy tınt, a föld és a pokol szövet-
kezett Isten prófétája és egyháza megdöntésére. Az egyház lege-
rŒsebb férfiai közül sokak térde megingott. A sötétségnek eme
ostroma alatt közel álltam Josephhez, és mindazzal a bölcsesség-
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gel és hatalommal, amelyet Isten rám ruházott, a lehetŒ legtöbb
erŒmmel azon voltam, hogy támogassam Isten szolgáját, és egye-
sítsem az egyház kvórumait”4.

Joseph Smith tanításai

Az egyházi vezetŒkbe vetett bizalom elvesztése, 
az Œ kritizálásuk, valamint az Isten által megkövetelt
bármely feladat elhanyagolása hitehagyáshoz vezet

„Átadom nektek a királyság rejtelmeinek egyik kulcsát. Ez egy
örökkévaló tantétel, amely az egész örökkévalóság óta Istennel
létezett: Az az ember, aki feláll, hogy másokat elítéljen, az egy-
házban hibát találjon, mondván, hogy nem a helyes úton járnak,
miközben Œ maga igazlelkı, biztosan tudhatjátok, hogy az az
ember egyenes úton halad a hitehagyás felé; és ha meg nem
bánja, ahogy Isten él, el fogja hagyni a hitét”5.

Heber C. Kimball így számolt be, miközben Brigham Young
elnök tanácsosaként szolgált: „Adok nektek egy kulcsot, amit
Joseph Smith testvér azelŒtt gyakran adott Nauvooban.Azt
mondta, hogy a hitehagyás azzal a lépéssel kezdŒdik, hogy az
ember elveszti bizalmát ennek az egyháznak és királyságnak a
vezetŒiben, és hogy ha bármikor felismeritek ezt a lelket, tudhat-
játok, hogy annak birtokosát a hitehagyás útján fogja vezetni”6.

Wilford Woodruff ezt mondta, amikor a Tizenkettek Kvóru-
mában szolgált: „Joseph testvér azelŒtt gyakran ilyen módon
adott nekünk tanácsot: »Abban a pillanatban, hogy megengedi-
tek magatoknak, hogy félre tegyetek bármilyen feladatot, amely-
nek elvégzésére Isten hívott el benneteket, azért, hogy saját
kívánságaitokat kielégítsétek; abban a pillanatban, hogy megen-
geditek magatoknak, hogy óvatlanok legyetek, lefektetitek a hite-
hagyás alapját. Legyetek óvatosak; értsétek meg, hogy egy mun-
kára hívattatok el, és amikor Isten azt kéri, hogy végezzétek el azt
a munkát, akkor tegyétek meg!« Mást is mondott: »Minden pró-
batételetekben, megpróbáltatásotokban és betegségetekben,
minden szenvedésetekben, igen, mindhalálig, legyetek óvatosak,
nehogy eláruljátok Istent, legyetek óvatosak, nehogy eláruljátok
a papságot, legyetek óvatosak, nehogy elhagyjátok a hitet.«”7
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Wilford Woodruff továbbá ezt mondta: „Emlékszem arra,
hogy Joseph Smith testvér meglátogatott engem, [John] Taylor
testvért, Brigham Young testvért és sok más misszionáriust, ami-
kor Angliába készültünk a missziónkra. Sokan betegek voltunk és
szenvedtünk. Ugyanakkor éreztük, hogy mennünk kell. A próféta
megáldott bennünket, továbbá a feleségünket és családunkat
is… Néhány nagyon fontos tantételre tanított minket, amelyek
közül néhányat megemlítek itt. Taylor testvért, jómagamat,
George A. Smitht, John E. Page-t és másokat elhívtak, hogy be-
töltsük azoknak [az apostoloknak] a helyét, akik elpártoltak.
Joseph testvér elénk tárta annak az okát, amiért azok a férfiak
elfordultak Isten parancsolataitól. Remélte, hogy bölcsességet
tanulunk abból, amit a szemmel láttunk, és a füllel hallottunk, és
hogy képesek leszünk megkülönböztetni más emberek lelkét
anélkül, hogy szomorú tapasztalat útján kellene tanulnunk.

Majd megjegyezte, hogy bárki, bármely elder ebben az egy-
házban és királyságban, aki olyan úton halad, amely által figyel-
men kívül hagyja, vagy más szóval, visszautasítja azt, hogy bár-
mely ismert törvénynek vagy parancsolatnak vagy feladatnak
engedelmeskedjen – amikor ezt teszi egy ember, elhanyagol bár-
milyen olyan feladatot, amelyet Isten megkíván tŒle a gyıléseken
való részvételben, missziók szolgálatában vagy a tanácsnak való
engedelmeskedésben, lefektet egy olyan alapot, amely hiteha-
gyáshoz vezeti, és ez volt az oka annak, hogy azok a férfiak elbuk-
tak. Visszaéltek azzal a papsággal, amely a fejükre pecsételtetett.
Apostolokként és elderekként elhanyagolták elhívásuk felma-
gasztalását. Arra használták azt a papságot, hogy megpróbálják
magukat megerŒsíteni, és megpróbáljanak Isten királyságának
felépítésén kívül valami más munkát is elvégezni”8.

1840-ben egyháztagok egy kis, szervezett csoportja továbbra
is az Ohio állambeli Kirtlandben élt, jóllehet a szentek nagy
része az Illinois állambeli Nauvooban gyülekezett. Arra a hírre
válaszként, hogy egy egyháztag Kirtlandben megpróbálta
lerombolni a szentek ElsŒ Elnökségbe és az egyház más felha-
talmazottjaiban vetett bizalmát, a próféta ezt írta egy kirtlandi
egyházi vezetŒnek: „Annak érdekében, hogy a királyság ügyeit
igazlelkıségben igazgassák, mindennél fontosabb, hogy minden
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testvér szívében a legtökéletesebb egyetértés, kedves érzés, jó
megértés és bizalom legyen; és az az igaz jószívıség, az egymás
iránti szeretet kellene, hogy jellemezze minden cselekedetüket.
Ha van bármilyen könyörtelen érzés, bizalomhiány, akkor hama-
rosan megnyilvánul a büszkeség, az arrogancia és az irigység;
elkerülhetetlenül zırzavar fog támadni, és az egyház felhatalma-
zottjait semmibe fogják venni…

Ha a szentek Kirtlandben úgy gondolják, hogy méltatlan vagyok
az imáikra, amikor összegyılnek, és elhanyagolják azt, hogy a
mennyei kegyelem trónjánál támogassanak engem, az számomra
erŒs és meggyŒzŒ bizonyítéka annak, hogy nincs velük Isten Lelke.
Amennyiben azok a kinyilatkoztatások, amelyeket kaptunk, igazak,
akkor kinek kell vezetnie a népet? Amennyiben a királyság kulcsait
rámbízták, akkor ki nyissa meg annak rejtelmeit?

Amíg a testvéreim mellettem állnak, és biztatnak engem, meg
tudok küzdeni a világ elŒítéleteivel, és örömmel viselem a mega-
lázó [kíméletlen bánásmódot] és a bántalmazást; de amikor test-
véreim eltávolodnak, amikor elkezdenek meginogni, és megpró-
bálják lelassítani az elŒremenetelemet és munkámat, akkor
legszívesebben gyászolni volna kedvem, de nem leszek kevésbé
eltökélt abban, hogy elvégezzem a feladatomat, mert bízom abban,
hogy bár földi barátaim elgyengülhetnek, sŒt még ellenem is for-
dulhatnak, az én mennyei Atyám gyŒzelemre fog vinni engem.

Remélem azonban, hogy még Kirtlandben is akadnak olyanok,
akik nem ítélik el az embert egy szóért [lásd Ésaiás 29:21], és haj-
lanak arra, hogy elŒlépjenek az igazlelkıség és az igazság védel-
mezésére, és minden rájuk bízott feladatot elvégezzenek; és aki-
ket a bölcsesség fog irányítani minden olyan megmozdulás vagy
befolyás ellen, amely arra irányul, hogy zırzavart és viszályt kelt-
sen Izráel táborában, és hogy meg tudják különböztetni az igaz-
ság lelkét a tévedés lelkétŒl.

Örömmel töltene el, ha azt látnám, hogy jól megy a kirtlandi
szentek sora, de szerintem még nem érkezett el ennek az ideje;
és biztosítalak benneteket, hogy addig nem is fog, míg a dolgok-
nak egy másik rendje nincs megalapozva, és nem nyilvánul meg
egy másik lelkiség. Amikor a bizalom helyreáll, amikor a kevély-
ség elbukik, és minden becsvágyó elme ruhaként ölti magára az
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alázatosságot, és az önzés helyet ad a jóakaratnak és a jószívı-
ségnek, és egyesült eltökéltség figyelhetŒ meg arra nézve, hogy
minden olyan igével éljenek, ami az Úr szájából származik, akkor
– addig viszont nem – béke, rend és szeretet fog uralkodni.

A becsvágyó emberek miatt kellett elhagyni Kirtlandet. Milyen
gyakran irigyelték a ti alázatos szolgátokat az Œ hivatalában az
ilyen egyének, akik megpróbálták magukat az Œ kárán hatalomra
emelni, és amikor látták, hogy ez lehetetlen, aljas rágalmazások-
hoz, bántalmazásokhoz és más eszközökhöz folyamodtak, hogy
megbuktassák Œt. Az ilyen egyének voltak mindig az elsŒk, akik
az Elnökség ellen felszólaltak, és közzétették azok hibáit és gyar-
lóságait a menny négy szele felé”9.

Azok, akik elhagyják a hitet, elveszítik Isten Lelkét, meg-
szegik szövetségeiket, és gyakran üldözik az egyház tagjait

„ElsŒ látszatra furcsának tınhet, mégis olyannyira igaz, mint
amilyen különös az, hogy mindazon állítólagos eltökéltség
dacára, miszerint jámboran fognak élni, a hitehagyók, miután
elfordultak Krisztus hitétŒl – hacsak gyorsan meg nem bánták azt
–, elŒbb vagy utóbb beleestek a gonosz csapdáiba, és Isten Lelke
elhagyta Œket, hogy a tömegek szemében nyilvánvalóvá váljon
gonoszságuk. A hithıeknek a legsúlyosabb üldöztetésben volt
részük a hitehagyók miatt. Júdást megfeddték, Œ pedig azonnal
kiadta az Œ Urát ellenségeinek kezébe, mert beléje lépett a sátán.

Egy magasabb rendı intelligencia ruháztatik mindazokra, akik
szívük minden szándékával engedelmeskednek az evangélium-
nak, amely ellen, ha bınt követnek el, a hitehagyó mezítelenül
marad, és Isten Lelke elhagyja, és valóban közel kerül ahhoz,
hogy átkozott legyen, végül pedig megégettetik. Amikor az a vilá-
gosság, amely egykor már bennük volt, elvétetik tŒlük, úgy elsö-
tétülnek, mint amennyire azelŒtt megvilágosodtak, és akkor
nem csoda, hogy minden erejüket bevetik az igazság ellen, és
Júdáshoz hasonlóan azok pusztulására törekednek, akik legna-
gyobb jótevŒik voltak.

Volt-e Júdásnak a Szabadítónál közelebbi barátja a földön vagy
a mennyben? Mégis az volt az elsŒdleges célja, hogy elpusztítsa
Ãt. Kicsoda az a szentek közül ezekben az utolsó napokban, aki
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„Volt-e Júdásnak a Szabadítónál közelebbi barátja a földön vagy a mennyben? 
Mégis az volt az elsŒdleges célja, hogy elpusztítsa Ãt.”

önmagát olyan jónak tartja, mint a mi Urunk? Ki olyan tökéletes?
Ki olyan tiszta? Ki olyan szent, mint Ã volt? Van ilyen ember? Soha
nem vétkezett, vagy szegett meg egyetlen mennyei parancsolatot
vagy törvényt sem – nem volt csalárdság az ajkán, sem ravaszság
a szívében. Mégis volt egy, aki vele evett, aki gyakran egy pohár-
ból ivott vele, aki elsŒként emelte fel a sarkát ellene. Hol van még
egy olyan ember, mint Krisztus? Nincs olyan a földön. Akkor a
követŒi miért panaszkodnak, ha azok, akiket egyszer testvéreik-
nek hívtak, és akikre mint az örökkévaló szövetségben a hozzá-
juk legközelebbi kapcsolatban állókra tekintettek, üldözik Œket.

Honnan származik azon elv, amely mindig is megnyilvánult a
hitehagyók között, akik elhagyták az igaz egyházat, hogy megket-
tŒzŒdött szorgalommal üldözzék, és megkettŒzŒdött állhatatos-
sággal törekedjenek arra, hogy elpusztítsák azokat, akiket egykor
állítólag szerettek, akikkel egykor bizalmas kapcsolatban voltak,
és akikkel egykor szövetséget kötöttek, hogy minden erejükkel
Isten nyugalmának elnyerésére törekszenek majd? Testvéreink
talán azt fogják mondani, hogy ugyanaz, ami sátánt arra kész-
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tette, hogy Isten királyságának megbuktatására törekedjék, mert
Œ maga gonosz volt, Isten királysága pedig szent”10.

„Az egyház minden korszakában voltak olyanok, akik szembe-
szegültek az erény tantételeivel, akik szerették ennek a világnak
a nyereségét, akik az istentelenség tantételeit követték, és az
igazság ellenségei voltak… Azok, akik kapcsolatban álltak
velünk, és a barátságukat leginkább hangoztatták, gyakran a leg-
nagyobb és legelszántabb ellenségeink voltak; ha népszerıt-
lenné váltak, ha érdekükön vagy méltóságukon csorba esett, vagy
ha leleplezték Œket bıneikben, Œk voltak az elsŒk, akik felemel-
ték az üldöztetés karját, hogy testvéreiket rágalmazzák [hamisan
megvádolják] és becsméreljék, valamint barátaik bukására és
pusztulására törekedjenek”11.

„A hitehagyott »mormon« szakadárok bejárják az egész világot,
és különféle ocsmány és rágalmazó híreket terjesztenek rólunk,
azt gondolván, hogy ezáltal megnyerik a világ barátságát, mert
tudják, hogy mi nem a világból vagyunk, és hogy a világ gyılöl
minket; ezért Œk [a világ] felhasználják ezeket az embereket
[a szakadárokat]; és általuk megpróbálják a legnagyobb kárt
tenni, ezután pedig jobban gyılölik Œket, mint minket, mert hit-
vány árulóknak és talpnyalóknak [hízelgŒknek] tartják Œket”12.

Wilford Woodruff így számolt be: „[1837. február 19-én] részt
vettem [egy] gyılésen a [Kirtland] templomban. Joseph Smith
elnök egyházi ügyben távol volt, de fele annyi ideig sem, míg
Mózes IzráeltŒl a hegyen [lásd 2 Mózes 32:1–8]; mégis sokan
Kirtlandben – ha nem is készítettek borjút, hogy azt imádják,
mint az izráeliták – elfordították szívüket az Úrtól és az Ã szol-
gájától, JosephtŒl, és spekulációkba kezdtek, és teret engedtek a
hamis lelkeknek, míg elméjük elsötétült; és sokan ellenkeztek
Joseph Smithszel, és voltak, akik David Whitmert akarták kije-
lölni helyette az egyház vezetésére. A sötét lelkek felhŒinek
közepette tért vissza Joseph Kirtlandbe, és ezen a reggelen fel-
állt az emelvényen. Nagyon levertnek tınt; hamarosan azonban
Isten Lelke nyugodott rajta, és körülbelül három órán keresztül
hatalmas Œszinteséggel szólt az egybegyıltekhez, ellenségeit
pedig elnémította.
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Amikor felállt, ezt mondta: »Még mindig én vagyok Jézus
Krisztus Egyházának elnöke, prófétája, látnoka, kinyilatkoztatója
és vezetŒje. Isten, és nem ember jelölt ki és helyezett engem ebbe
a pozícióba, és senkinek és senkiknek nincs hatalma engem
elmozdítani, vagy valaki mást kijelölni helyettem, és azok, akik ezt
megpróbálják, ha gyorsan meg nem bánják, megégetik az ujjukat,
és a pokolra jutnak.« Határozottan megdorgálta a népet a bıneik,
a sötétségük és a hitetlenségük miatt; Isten hatalma nyugodott
rajta, és bizonyságot tett arról, hogy mindaz, amit mond, igaz”13.

Wilford Woodruff így számolt be: „Smith elnök [1837. április
9-én] délután beszédet mondott, és az Úr nevében azt mondta,
hogy Isten ítéletei fognak nyugodni azokon az embereken, akik
azt állították, hogy az Œ barátai és az emberiség barátai, és part-
nerek Kirtlandnek, Sion egy cövekének a felépítésében, mégis
árulókként ellene és Isten királyságának érdekei ellen fordultak,
és hatalmat adtak ellenségeink kezébe mi ellenünk; elnyomták
a szegény szenteket, és gyötrelmet okoztak nekik, és szövetség-
szegŒkké váltak, ami miatt érezni fogják Isten haragját”14.

Daniel Tyler így emlékezett vissza: „Nem sokkal azután, hogy
a próféta a missouri börtönbŒl Commerce-be (késŒbb Nauvoo)
érkezett, Isaac Behunin és jómagam meglátogattuk a lakóhelyén.
Az üldöztetései voltak a beszélgetés témája. Elismételte a hiteha-
gyottak, a rémült egyháztagok és a kívülállók sok hamis, követ-
kezetlen és egymásnak ellentmondó kijelentéseit. Azt is
elmondta, hogy a legtöbb tiszt, akik letartóztatásakor még öröm-
mel megölték volna, hogyan vált iránta jóindulatúvá, miután
megismerték. A felelŒsség terhét a hamis testvérekre helyezte…

Amikor a próféta befejezte mondanivalóját arról, hogy miként
bántak vele, Behunin testvér megjegyezte: »Ha én elhagynám ezt
az egyházat, nem tenném meg azt, amit azok az emberek tettek:
elmennék valami távoli helyre, ahol a mormonizmusról még
semmit sem hallottak, ott letelepednék, és soha senki nem tudná
meg, hogy én bármit is tudok róla.«

A nagyszerı látnok azonnal így felelt: »Behunin testvér, nem
tudod, mit tennél. Semmi kétség afelŒl, hogy ezek az emberek
egykor ugyanúgy gondolkodtak, mint te. MielŒtt az egyházhoz
csatlakoztál, semleges talajon álltál. Amikor az evangéliumot pré-
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dikálták, eléd tárták a jót és a gonoszt. Választhattad valamelyi-
ket, vagy egyiket sem. Két szemben álló mester hívott arra, hogy
szolgáld Œt. Amikor csatlakoztál az egyházhoz, beálltál Isten szol-
gálatába. Amikor ezt tetted, elhagytad a semleges talajt, és soha
többé nem kerülhetsz oda vissza. Ha elhagyod a Mestert, akinek
szolgálatába álltál, az a gonosz ösztökélésére fog történni, az
Œ utasításait fogod követni, és az Œ szolgája leszel.«”15

Ha követjük a prófétákat, az apostolokat és az egyház
kinyilatkoztatásait, nem leszünk félrevezetve

Orson Hyde, a Tizenkettek Kvórumának egyik tagja így szá-
molt be: „Joseph, a próféta… azt mondta: »Testvérek, emlékezze-
tek arra, hogy ennek a népnek a többsége soha nem fog eltéve-
lyedni; és addig, ameddig a többséggel tartotok, biztosak lehettek
abban, hogy be fogtok lépni a celesztiális királyságba.«”16

William G. Nelson így számolt be: „Sokszor hallottam a pró-
fétát nyilvánosság elŒtt beszélni. Az egyik gyılésen ezt mondta:
»Egy kulcsot adok nektek, amely soha nem fog megrozsdásodni:
ha kitartotok a Tizenkét Apostol többsége és az egyház feljegyzé-
sei mellett, soha nem fognak benneteket tévútra vezetni.« Az
egyház történelme bebizonyította ennek igazságát”17.

Ezra T. Clark így emlékezett vissza: „Hallottam, amikor a pró-
féta azt mondta, hogy egy kulcsot ad a szenteknek, amely révén
soha nem lesznek tévútra vezetve vagy megtévesztve, és az ez
volt: Az Úr soha nem fogja megengedni azt, hogy szélhámosok
tévútra vezessék vagy megtévesszék e nép többségét, és azt sem
fogja megengedni, hogy ennek az egyháznak a feljegyzései az
ellenség kezébe kerüljenek”18.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 331–334. oldalon található beszámolót! Szerin-
ted az igazlelkı emberek miért tudnak rövid idŒn belül hite-
hagyókká válni? Mik azok a hatások, amelyek ma a hittŒl való
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elpártolást okozzák? Hogyan védekezhetünk ilyen hatásokkal
szemben?

• Milyen veszéllyel jár az, ha elveszítjük bizalmunkat az egyházi
vezetŒinkben, és kritizáljuk Œket? (Példákért lapozz a
334–337. oldalakra!) Mit tehetünk annak érdekében, hogy
megtartsuk a vezetŒink iránt érzett tiszteletünket és megbe-
csülésünket? A szülŒk hogyan buzdíthatják gyermekeiket arra,
hogy tiszteljék az egyházi vezetŒket?

• A próféta ezt tanította: „Abban a pillanatban, hogy megenge-
ditek magatoknak, hogy félre tegyetek bármilyen feladatot,
amelynek elvégzésére Isten hívott el titeket, azért, hogy saját
kívánságaitokat kielégítsétek…, lefektetitek a hitehagyás alap-
ját” (334. o.). Mit jelent a számodra ez a kijelentés?

• Olvasd el Daniel Tyler történetét (340–341. o.)! Mit gondolsz,
miért van az, hogy azok, akik elpártoltak az egyháztól, gyakran
oly erŒsen harcolnak ellene? (Példákért lapozz a 337–340.
oldalakra!) Szerinted hogyan reagáljunk az ilyen emberek sza-
vaira és cselekedeteire?

• Olvasd el a fejezet utolsó három bekezdését (341. o.)! Miért
fontos számunkra, hogy megértsük és használjuk azt a „kul-
csot”, amelyet Joseph Smith adott?

Kapcsolódó szentírások: 1 Nefi 8:10–33; Hélamán 3:33–35;
T&Sz 82:3, 21; 121:11–22
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Heber C. Kimballt és Joseph Fieldinget üdvözlik Angliában azok, akik misszionáriusi
munkájuk gyümölcseként csatlakoztak az egyházhoz. „DicsŒség az Istennek, 

Joseph – írta Kimball elder a prófétának –, az Úr velünk van a nemzetek között!”
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Misszionáriusi szolgálat:
szent elhívás, 

dicsŒséges munka

„Mindazok után, ami elhangzott, a legnagyszerıbb 
és legfontosabb munka az evangélium prédikálása.”

Joseph Smith életébŒl

A szentek kirtlandi tartózkodásának utolsó néhány évében sok
egyháztag és még az egyház néhány vezetŒje is hitehagyott lett.
Úgy tınt, az egyház válságos idŒszakon megy keresztül. „A dol-
gok ilyetén állása közben – írta a próféta – Isten kinyilatkoztatta
nekem, hogy valami újat kell tenni egyháza megszabadításának
érdekében”1. Ez a „valami új” egy kinyilatkoztatás volt, mely sze-
rint küldjenek misszionáriusokat Angliába, hogy prédikálják az
evangéliumot.

Heber C. Kimball, a Tizenkettek Kvórumának egyik tagja így
emlékezett vissza: „1837 júniusának elsŒ napja tájékán Joseph
próféta odajött hozzám, miközben Kirtlandben a templomban…
ültem, és suttogva ezt mondta nekem: »Heber testvér, az Úr
Lelke ezt súgta nekem: ’Engedd, hogy Heber szolgám elmenjen
Angliába, és hirdesse az evangéliumomat, és megnyissa azon
nemzet számára a szabadulás ajtaját.’«”2 Kimball elderen erŒt vett
egy ilyen vállalkozásnak a gondolata: „Úgy éreztem, én vagyok
Isten egyik leggyengébb szolgája. Megkérdeztem Josephet, mit
mondjak, amikor odaérek; Œ azt mondta, hogy forduljak az
Úrhoz, és Ã majd irányítani fog engem, és rajtam keresztül fog
beszélni ugyanazon lélek által, amely Œt [irányította]”3.

A próféta további elhívásokat adott át Orson Hyde-nak, Willard
Richardsnek és Joseph Fieldingnek Kirtlandben, továbbá Isaac
Russellnak, John Snydernek és John Goodsonnak a kanadai
Torontóban. E testvéreknek csatlakozniuk kellett Kimball elderhez
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az angliai misszióján. A New York Cityben való gyülekezésüket
követŒen a Garrick nevezetı hajón hajóztak át Nagy-Britanniába
1837. július 1-jén. Az Észak-Amerikán kívül esŒ elsŒ misszió 2000
megtértet hozott az egyházba a misszionáriusok Angliában töltött
elsŒ évében. Kimball elder ezt írta boldogan a prófétának: „DicsŒ-
ség az Istennek, Joseph, az Úr velünk van a nemzetek között!”4

Az Angliába vezetŒ második apostoli missziót, amelyen
Brigham Young vezetése alatt a Tizenkettek legtöbb tagja részt
vett, a próféta irányította Nauvooból. A Tizenkettek 1839 Œszén
indultak, és 1840-ben érkeztek meg Angliába. Ott nekiláttak a
munkának, amely 1841-re 6000 megtértet hozott az egyházba,
beteljesítve az Úr ígéretét, miszerint „valami újat” fog tenni egy-
háza megszabadításának érdekében.

Joseph Smith folytatta a misszionáriusok kiküldését Nauvooból
az egész világba. Orson Hyde 1841-ben ért partot Angliában, majd
folytatta kijelölt misszióját Jeruzsálembe. Magánál hordott egy
Joseph SmithtŒl kapott ajánlólevelet, amely elismerte, hogy „e
papírok tulajdonosa, Jézus Krisztus hithı és méltó szolgája, a mi
képviselŒnk és megbízottunk az idegen országokban, hogy a zsi-
dók papjaival, vezetŒivel és eldereivel… beszélgessen”5. 1841.
október 24-én Hyde elder letérdelt Jeruzsálemben az Olajfák
hegyén, és Mennyei Atyához folyamodott, hogy felszentelje és
megszentelje ezt a földet „Júda szétszóródott maradékának az
összegyıjtésére, a szent próféták jövendöléseinek megfelelŒen”6.
Hyde elder ezután Németországba ment, ahol lefektette az egy-
ház növekedésének kezdeti alapjait.

1843. május 11-én a próféta elhívta Addison Pratt, Noah
Rogers, Benjamin F. Grouard és Knowlton F. Hanks eldereket,
hogy missziót szolgáljanak a Csendes-óceán déli részén fekvŒ
szigeteken. Ez volt az egyház elsŒ missziója azon a hatalmas terü-
leten. Hanks elder meghalt a tengeren, de Pratt elder eljutott az
Ausztrál-szigetekre, ahol Tubuai szigetén tanította az evangéliu-
mot. Rogers és Grouard elder tovább folytatta az útját Tahitire,
ahol emberek százai keresztelkedtek meg munkájuk eredménye-
képpen.

Joseph Smith irányítása alatt a szentek tovább haladtak elŒre
az Úr parancsának beteljesítésében: „Menjetek… el az egész
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világba; és amely helyre nem tudtok elmenni, oda küldjétek el,
hogy a bizonyság tŒletek az egész világba, minden teremtmény-
hez eljuthasson” (T&Sz 84:62).

Joseph Smith tanításai

A misszionáriusi szolgálat szent munka; a hit, 
az erény, a szorgalom és a szeretet tesz minket

képessé ennek a munkának az elvégzésére

„Mindazok után, ami elhangzott, a legnagyszerıbb és legfon-
tosabb munka az evangélium prédikálása”7.

1840 decemberében a próféta a következŒket írta a Tizenket-
tek Kvóruma tagjainak és más papsági vezetŒknek, akik Nagy-
Britanniában szolgáltak missziót: „Biztosítalak benneteket, sze-
retett testvérek, hogy nem vagyok érdektelen megfigyelŒje
azoknak a dolgoknak, amelyek az egész föld színén történnek; és
a folyamatban lévŒ általános tennivalók közül egyik sem bír
nagyobb fontossággal, mint az a dicsŒséges munka, amelyben
részt vesztek; következésképp meglehetŒs aggodalom tölt el
engem miattatok, hogy erényetek, hitetek, szorgalmatok és jószí-
vıségetek által ajánljátok magatokat egymásnak, Krisztus Egyhá-
zának és Atyátoknak, aki a mennyben van; akinek kegyelme által
egy ilyen szent elhívásra hívattatok el; és képesek legyetek arra,
hogy elvégezzétek azokat a nagyszerı és felelŒsségteljes feladato-
kat, amelyek rajtatok nyugszanak. És biztosíthatlak benneteket,
hogy a kapott információk által elégedettség tölt el, amiért nem
hanyagoltátok el kötelességeteket; hanem szorgalmatok és hithı-
ségetek olyan volt, amelynek hatására az az Isten, kinek ti szolgái
vagytok, bizonyosan reátok mosolyog, továbbá biztosítja számo-
tokra a szentek jóakaratát az egész világon.

Az evangélium terjedése Anglia-szerte határozottan örvende-
tes; az efelett való elmélkedés rendkívüli érzéseket ébreszt azok
keblében, akik a nap hevét és terhét viselték, és akik szilárd
támogatói és fáradhatatlan szószólói voltak annak korai napjai-
ban, miközben a legkedvezŒtlenebb körülmények vették Œket
körül, és pusztulással fenyegették minden oldalról – mint egy
hŒsies bárka [hajó], amely sértetlenül dacolt a viharral, kiter-
jeszti vitorlavásznát a szellŒnek, és nemesen utat vág magának a
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behódoló hullámokon át, nagyobb tudatában gerendái erŒssé-
gének, kapitánya, kormányosa és legénysége tapasztalatának és
képességeinek, mint valaha…

A szeretet az Istenség egyik fŒ jellemvonása, és mindazokban
meg kell nyilvánulnia, akik Isten fiaivá szeretnének válni. Az az
ember, aki telve van Isten szeretetével, nem elégszik meg azzal,
hogy csak a családját áldja meg, hanem bejárja az egész világot,
arra törekedve, hogy megáldja az egész emberi fajt. Ezt éreztétek
ti, és emiatt mondtatok le az otthon kényelmérŒl, hogy megáld-
hassatok másokat, akik a halandóság jelöltjei, de járatlanok az
igazságban; és azért imádkozom, hogy mindezért a menny leg-
nagyszerıbb áldásai nyugodjanak rajtatok”8.

Az evangélium egyszerı igazságait
alázattal és szelídséggel tanítjuk, és kerüljük

a másokkal való vitatkozást az Œ hitükrŒl

„Ó, ti Izráel elderei, figyeljetek a hangomra; és amikor kikül-
dettek a világba prédikálni, azokat a dolgokat mondjátok, ame-
lyek miatt elküldtek benneteket; prédikáljatok, és kiáltsátok han-
gosan: »Bánjátok meg bıneiteket, mert közel van a mennyeknek
királysága; bánjátok meg bıneiteket, és higgyetek az evangéli-
umban!« Jelentsétek ki az elsŒ tantételeket, és hagyjátok békén a
rejtelmeket, nehogy legyŒzzessetek… Prédikáljátok azokat a dol-
gokat, amelyeket az Úr mondott nektek, hogy prédikáljatok:
bınbánatot és a bınök bocsánatára való keresztséget”9.

„Beszéltem, és elmagyaráztam annak hiábavalóságát, hogy a
világnak nagy ítéletekrŒl prédikáljunk, ehelyett prédikáljuk
inkább az egyszerı evangéliumot”10.

„Az eldereknek teljes szelídségben, mértékletességben… [kel-
lene] elmenniük, és Jézus Krisztust, valamint az Ã keresztre feszí-
tését prédikálni; nem másokkal vitatkozni az Œ hitükrŒl vagy vallási
rendszereikrŒl, hanem egy szilárd utat követni. Ezt parancsolat
formájában adtam át, és mindazok, akik ezt nem tartják be, üldöz-
tetést fognak a fejükre vonni, míg azok, akik betartják, mindig
telve lesznek a Szentlélekkel; ezt próféciaként jelentettem ki”11.

„Ha vannak nyitott ajtók az elderek számára, hogy prédikálják
az evangélium elsŒ tantételeit, ne maradjanak csöndben. Ne
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„Prédikáljátok Krisztust és az Ã keresztre feszítését, Isten szeretetét, és az ember szere-
tetét… Legyetek szelídek és alázatos szívıek, és atyáink Úristene örökké veletek lesz!”

ágáljatok a felekezetek ellen; és ne beszéljetek tanaik ellen.
Hanem prédikáljátok Krisztust és az Ã keresztre feszítését, Isten
szeretetét és az ember szeretetét; …ezáltal, ha lehet, enyhítheti-
tek az emberek elŒítéletét. Legyetek szelídek és alázatos szívıek,
és atyáink Úristene örökké veletek lesz”12.

„Figyeljetek e kulcsra, és legyetek bölcsek Krisztus kedvéért és
a saját lelketek kedvéért. Nem azért küldettetek ki, hogy titeket
tanítsanak, hanem azért, hogy ti tanítsatok. Legyen minden szó
kegyelemmel fıszerezve. Legyetek éberek; legyetek megfontol-
tak. Ez a figyelmeztetés napja, nem a sok szóé. Cselekedjetek
becsületesen Isten és ember elŒtt… Legyetek becsületesek, nyíl-
tak és Œszinték az emberiséggel való minden [cselekedetetek-
ben]! [Lásd T&Sz 43:15; 63:58.]”13

MielŒtt George A. Smith elindult volna a missziójára 1835-ben,
meglátogatta Joseph Smith prófétát, aki az unokatestvére volt.
George A. Smith a következŒket jegyezte fel: „Elmentem megláto-
gatni Joseph unokatestvéremet. Ideadott egy Mormon könyvét,
kezet rázott velem, és ezt mondta: »Prédikálj rövid beszédeket,
imádkozz röviden, és beszédeidet imádságos szívvel add át!« ”14
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Az evangéliumot a Lélek irányítása szerint tanítjuk

„Mindenkinek a Szentlélek hatalma és befolyása szerint kell
prédikálnia az evangéliumot; és senki nem prédikálhatja az evan-
géliumot a Szentlélek nélkül”15.

„Ahogy Pál mondta, mindeneknek mindenné kellett lennie,
hogy ezáltal megtartson némelyeket [lásd 1 Korinthusbeliek
9:22], így kell tenniük az utolsó napok eldereinek is; és kikül-
detve az evangélium prédikálására és a világ figyelmeztetésére az
eljövendŒ ítéletekkel kapcsolatban, biztosak vagyunk abban,
hogy amikor a Szentlélek irányítása szerint tanítanak, Jézus Krisz-
tus kinyilatkoztatásainak értelmében az igazságot fogják prédi-
kálni, és minden kétséget kizáróan sikerrel fognak járni. Így hát
nem adunk új parancsolatot, hanem arra intjük az eldereket és
az egyháztagokat, hogy éljenek minden igével, amely Isten szájá-
ból származik [lásd Máté 4:4], nehogy ne érjék el azt a dicsŒsé-
get, amely a hithıeknek van fenntartva”16.

1839 októberében a próféta beszédett mondott egy konferen-
cián: „[Joseph Smith] elnök azzal folytatta, hogy az eldereket

Az egyház minden tagjának felelŒssége megosztani az evangéliumot. 
„Mindenkinek prédikálnia kell az evangéliumot – mondta Joseph Smith 

próféta –, a Szentlélek hatalma és befolyása szerint.”
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tanította az evangélium prédikálásával kapcsolatban, és nyomaté-
kosította a Lélek elnyerésének szükségességét, hogy a mennybŒl
leküldött Szentlélekkel taníthassanak; hogy legyenek óvatosak
olyan témákkal kapcsolatban, amelyek nincsenek világosan kör-
vonalazva Isten igéjében, ami spekulációhoz és vitához vezet”17.

1840. május 14-én Joseph Smith levelet írt Nauvooból Orson
Hyde és John E. Page eldereknek, akik úton voltak a Szentföl-
dön végzendŒ missziójukra: „Ne bátortalanodjatok el a munka
nagyszerısége miatt; csak legyetek alázatosak és hithıek, és
akkor elmondhatjátok: »Ki vagy te, te nagy hegy? [Ledöntetsz]
Zorobábel elŒtt!« [Lásd Zakariás 4:7.] Ã, aki szétszóratta Izráelt,
megígérte, hogy össze fogja Œket gyıjteni; ezért minthogy esz-
közként kell szolgálnotok ebben a nagyszerı munkában, fel fog
ruházni benneteket hatalommal, bölcsességgel, erŒvel, intelli-
genciával és minden szükséges képességgel; miközben elmétek
szélesebbre és szélesebbre tárul, mígnem felfogjátok a földet és
a mennyeket, kinyúltok az örökkévalóságba, és megszemlélheti-
tek Jehova hatalmas tetteit, azok minden változatosságában és
dicsŒségében”18.

Keressük azokat a lehetŒségeket, amikor taníthatjuk az
evangéliumot, és bizonyságot tehetünk annak igazságáról

1832 Œszén Joseph Smith Newel K. Whitney püspökkel az Ohio
állambeli KirtlandbŒl az Egyesült Államok keleti részébe uta-
zott. Október 13-án a próféta ezt írta Emma Smithnek New York
CitybŒl: „Amikor ezen a nagyszerı városon tınŒdöm, ahol Nini-
véhez hasonlóan jobb kezüket sem tudják megkülönböztetni a
baltól, méghozzá több mint kétszázezer lélek, bensŒm könyörü-
lettel van telve irántuk, és eltökéltem magam, hogy felemelem
szavam ebben a városban, és a többit Istenre bízom, aki minden
dolgot a kezében tart, és nem fogja hagyni, hogy fejünkrŒl
hajunknak egy szála is észrevétlenül a földre hulljon…

Beszélgettem már néhány emberrel, ami megelégedéssel töltött
el, és egy nagyon szép fiatal úriemberrel is Jersey-bŒl, akinek
nagyon komoly volt a tekintete. Odajött hozzám, leült mellém, és
a koleráról kezdett el beszélgetni velem, és megtudtam, hogy a
betegség korábban megtámadta Œt, és közel került ahhoz, hogy
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belehaljon. Azt mondta, az Úr valamilyen bölcs célból megŒrizte Œt.
Kihasználtam a lehetŒséget, és hosszú beszélgetésbe elegyedtem
vele. Látszólag nagy örömmel fogadta a tanításomat, és erŒs kötŒ-
dést érzett irántam. KésŒ éjszakába nyúlóan beszélgettünk, majd
úgy döntöttük, hogy másnap folytatjuk. Mivel azonban valamilyen
üzleti ügye támadt, a hajó indulásáig akadályoztatva volt. Akkor
odajött hozzám, elbúcsúzott, és nagy vonakodás után elváltunk”19.

Newel K. Whitney felesége, Elizabeth Ann, így emlékezett
vissza férjének 1832-es utazására Joseph Smithtel az Egyesült
Államok keleti részébe: „Férjem sok keleti városba elutazott
Joseph prófétával, ahol bizonyságot tettek, és pénzt gyıjtöttek a
Kirtlandben épülŒ templom építésére, továbbá hogy Missouriban
földeket vásároljanak… Azt mondta a férjemnek: »Ha elutasítanak
minket, meglesz nekik a bizonyságunk, mert leírjuk azt, és ott-
hagyjuk a küszöbükön és az ablakpárkányukon.«”20

1834-ben Joseph Smith egy iskolaépületben prédikált a Michi-
gan állambeli Pontiacban. Edward Stevenson jelen volt, és így
emlékezett vissza az élményre: „Azon az iskolaterületen történt,
hogy 1833-ban két mormon elder bemutatta a visszaállított evan-
géliumot; és 1834-ben Joseph Smith, a próféta, olyan hatalom-
mal prédikált, amelyet még nem tapasztaltak a tizenkilencedik
században… Nagyon jól emlékszem a próféta fiú szavaira, ahogy
azokat egyszerıen, mégis olyan hatalommal ejtette ki, amely
minden jelenlévŒ számára ellenállhatatlan volt…

Felemelt kézzel ezt mondta: »Tanúja vagyok annak, hogy van
egy Isten, mert fényes nappal láttam Ãt, miközben egy csendes
erdŒben imádkoztam, 1820 tavaszán.« Majd arról tett bizonyságot,
hogy Isten, az Örökkévaló Atya, egy különálló személyre mutatott,
aki hasonlított hozzá, mondván: »Ez az én Szeretett Fiam, Ãt hall-
gasd!« Ó, hogy ezek a szavak mennyire megborzongatták az egész
testemet, és kimondhatatlan örömmel töltött el az, hogy láthattam
valakit, aki Pálhoz, az Œsi idŒk apostolához hasonlóan merészen
tudott tanúskodni arról, hogy Jézus Krisztus színe elŒtt állt! […] …

Összejövetelek sorozatát tartották, amelyeken a prófétához a
Mormon könyve három tanúja is csatlakozott, ami szintén
nagyon érdekes volt. E gyülekezet látogatása alatt a próféta arról
tett bizonyságot, hogy arra utasították, hogy szervezze meg az
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egyházat annak az egyháznak a mintájára, amelyet Jézus szerve-
zett meg, tizenkét apostollal, hetvenekkel, elderekkel, ajándé-
kokkal és áldásokkal, az Œket követŒ jelekkel, ahogy az Márk
tizenhatodik fejezetében fel van jegyezve… »Isten szolgájaként –
mondta Joseph – megígérem nektek, hogy amennyiben megbán-
játok bıneiteket, és megkeresztelkedtek bıneitek bocsánatáért,
meg fogjátok kapni a Szentlelket.«”21

Amikor 1838 novemberében elvitték Missouri állam Far West
városából, egész úton, a Missouribeli Richmondban történŒ
bebörtönzéséig, a próféta megint csak az evangéliumot taní-
totta: „Néhány hölgy és úriember meglátogatott bennünket. Az
egyik asszony közelebb jött, és nagyon Œszintén megérdeklŒdte
a katonáktól, hogy a foglyok közül melyik az Úr, akinek a »mor-
monok« hódolnak? Az egyik Œr jelentŒségteljes mosollyal rám
mutatott, és ezt mondta: »Ã az.« Az asszony ekkor felém fordult,
és megkérdezte tŒlem, hogy az Úrnak és Szabadítónak tartom-e
magam? Én azt válaszoltam, hogy nem tartom magam semmi
egyébnek, mint egy embernek, a szabadulás szolgájának, akit
Jézus Krisztus küldött, hogy prédikálja az evangéliumot.

Ez a válasz úgy meglepte az asszonyt, hogy elkezdett kérde-
zŒsködni a tanunkról, én pedig beszédet tartottam neki is és
a társainak is, és a csodálkozó katonáknak is, akik szinte lélegzet-
visszafojtva figyeltek, miközben én eléjük tártam a Jézus
Krisztusba vetett hit, a bınbánat és a bınök bocsánatára való
keresztség tanát, a Szentlélek ígéretével, ahogyan az az Aposto-
lok cselekedeteinek második fejezetében fel van jegyezve [lásd
Cselekedetek 2:38–39].

Az asszony elégedett volt, és a katonák füle hallatára dicsŒí-
tette az Istent, majd elment, azért imádkozván, hogy Isten védjen
meg minket, és szabadítson ki bennünket”22.

Dan Jones felelevenítette, mi történt a próféta mártírhalálát
megelŒzŒ este a Carthage börtönben: „Joseph erŒteljes bizony-
ságot tett az Œröknek a Mormon könyve isteni hitelességérŒl, az
evangélium visszaállításáról, az angyalok szolgálatáról, és arról,
hogy Isten királysága ismét megalapíttatott a földön, és, hogy ez
az, ami miatt bebörtönözték abba a börtönbe, nem pedig azért,
mert megszegte Isten vagy az ember bármely törvényét”23.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 345–347. oldalakat és figyeld meg azokat a
misszionáriusi erŒfeszítéseket, amelyek Joseph Smith irányí-
tása alatt tettek! Hatással volt rád valamilyen módon azoknak
a korai misszionáriusoknak a munkája? Ha igen, hogyan?

• Olvasd el a 348. oldalon található elsŒ teljes bekezdést, és gon-
dolkozz el azon, hogy a szeretet miért van ránk olyan hatással,
mint ahogy azt a próféta leírta! Mik azok a jellemvonások, ame-
lyekre szükségünk van ahhoz, hogy hatékony misszionáriusok
legyünk? (Példákért lapozz a 347–384. oldalakra!)

• Tekintsd át Joseph Smith próféta szavait arról, hogy a misszio-
náriusoknak mit és hogyan kellene tanítaniuk (348–349. o.)!
Miért kell az evangélium „elsŒ tantételeit” prédikálnunk? Mi
lehet a következménye annak, ha másokkal a vallásról vitatko-
zunk? Szerinted mit jelent az, hogy „legyen minden szó kegye-
lemmel fıszerezve”, amikor az evangéliumot prédikáljuk?

• Tekintsd át a 350. oldalon található elsŒ bekezdést! A Szentlé-
lek hogyan irányította az evangélium megosztására irányuló
erŒfeszítéseidet? Miért nem prédikálhatjuk az evangéliumot a
Szentlélek nélkül?

• Tekintsd át Joseph Smith élményeit a 351–353. oldalakon! Mit
tanulhatunk az evangélium megosztásáról ezekbŒl az élmé-
nyekbŒl?

• Mi hogyan kereshetjük tevékenyen azokat a lehetŒségeket,
amikor meg tudjuk osztani másokkal az evangéliumot? Hogyan
készíthetjük fel magunkat az ilyen alkalmakra? Hogyan vonhat-
juk be családunkat a misszionáriusi munkába?

Kapcsolódó szentírások: Máté 28:19–20; 2 Nefi 2:8; Alma
26:26–27; T&Sz 4:1–7; 31:3–5
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Egymással békében 
és egyetértésben élni

„Békében akarunk élni minden emberrel.”

Joseph Smith életébŒl

A korai utolsó napi szentek egyik kívánsága egyszerıen az volt,
hogy engedtessék meg nekik, hogy vallásukat békében gyakorol-
hassák. De bárhová költöztek, a béke elkerülte Œket. 1833-ban,
csak két évvel a Missouriban található gyülekezési hely felszente-
lését követŒen, a csŒcselék arra kényszerítette a szenteket, hogy
hagyják el Missouri állam Jackson megyéjét (lásd 357. o.). Az
egyháztagok ideiglenesen Missouri állam Clay megyéjében talál-
tak menedéket, majd 1836-ban elkezdtek felköltözni Missouri
északi részére. Legtöbbjük Caldwell megyében, egy új megyében
telepedett le, amelyet az állam törvényhozó testülete hozott létre
azért, hogy a kiızött utolsó napi szenteket odaköltöztethessék.
Far West, amely megyeszékhelyként szolgált, hamarosan virágzó
utolsó napi szent településsé vált.

Joseph Smith próféta továbbra is az Ohio állambeli Kirtlandben
élt, de 1838 januárjában arra kényszerült, hogy elhagyja azt, mert
az életére törtek. Családjával 1448 kilométert utazott Far Westbe,
ahol csatlakozott az ott élŒ szentekhez. 1838-ban a legtöbb kirt-
landi szent eladta vagy elhagyta otthonát, és követték a prófétát
Missouriba. Hogy legyen hol elszállásolni a területre beáradó egy-
háztagokat, a próféta területeket jelölt ki Far West körül, ahol a
szentek letelepedhetnek. 1838 júliusában felszentelték Far West
templomának szegletköveit, amely reményt adott a szenteknek
arra, hogy egy állandó települést tudnak létrehozni, ahol majd
jómódot és békét élvezhetnek. Sajnos a Jackson megyében tapasz-
taltakhoz hasonló feszültségek hamar viszályt keltettek köztük és a
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helyi telepesek között, majd 1838 Œszén a csŒcselék és a polgár-
Œrség újra zaklatni és támadni kezdte az utolsó napi szenteket.

Egy nap a próféta a szülei Far West-i otthonában járt látogató-
ban, amikor egy csapat felfegyverzett polgárŒr lépett be, és kije-
lentették, hogy azért jöttek, hogy megöljék Œt egy állítólagos
bıncselekmény miatt. Lucy Mack Smith, a próféta édesanyja így
jellemezte [fia] békéltetŒ adományát:

„[Joseph] kedvesen mosolyogva rájuk nézett, hozzájuk lépve
mindegyikkel kezet fogott, és a modora azonnal meggyŒzte Œket
arról, hogy se nem bınözŒ, se nem gyáva képmutató. Megálltak,
és úgy bámultak rá, mintha egy kísértet suhant volna el elŒttük.

Joseph ezután leült, és beszélgetésbe kezdett velük, majd elma-
gyarázta nekik a mormonoknak nevezett nép nézeteit és érzéseit,
a történetét, valamint azt, hogy az egyház megalakulásának kez-
detétŒl fogva ellenségeik milyen bánásmódban részesítették Œket.
Elmondta nekik, hogy mióta beléptek Missouriba, azóta rosszin-
dulat és becsmérlés üldözi Œket, de ez egy olyan nép, amely tudo-
mása szerint még soha nem szegte meg a törvényeket. Ám ha
mégis, akkor készen állnak arra, hogy a törvény szerint bíróság elé
álljanak…

Ezek után felállt, és ezt mondta: »Anyám, azt hiszem, most
hazamegyek. Emma már bizonyosan vár.« Erre ketten felugrot-
tak, mondván: »Nem mehet egyedül, mert nem biztonságos.
Magával megyünk, és megvédelmezzük.« Joseph megköszönte
nekik, és elindult a társaságukban.

Míg oda voltak, a többi tiszt az ajtóban várakozott, és a követ-
kezŒ beszélgetést hallottam közöttük lezajlani:

ElsŒ tiszt: »Nem éreztetek valami különöset, amikor Smith kezet
fogott veletek? Még soha életemben nem éreztem magam így.«

Második tiszt: »Úgy éreztem, mintha meg se tudnék mozdulni.
A világ összes kincséért sem görbíteném meg ennek az embernek
a hajaszálát.«

Harmadik tiszt: »Ez volt az utolsó alkalom, hogy eljöttem Joe
Smitht vagy a mormonokat megölni.« …

Azok a férfiak, aki hazakísérték a fiamat, megígérték, hogy fel-
oszlatják az alájuk tartozó polgárŒrséget, és hazamennek, mond-
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ván, hogy ha Josephnek szüksége lenne rájuk, akkor visszajön-
nek, és követik bárhová”1.

Azáltal, hogy az igazságról kedvesen és nyíltan beszélt, Joseph
Smith leküzdötte az elŒítéletet és az ellenségeskedést, és sok
korábbi ellenségével megbékült.

Joseph Smith tanításai

Azáltal, hogy békességre törekszünk, nagyobb
egyetértésben és szeretetben élhetünk másokkal

„Jézus ezt mondta: »Boldogok a békességre igyekezŒk: mert
Œk Isten fiainak mondatnak« [Máté 5:9]. Ezért, ha van valami,
amiért a nemzetnek, egy államnak, közösségnek vagy családnak
hálásnak kell lennie, az a béke.

Béke, a menny szeretetre méltó gyermeke! – a béke, a világos-
sághoz hasonlóan, ugyanattól a nagyszerı szülŒtŒl származik,
örömet szerez, életet önt és boldoggá teszi az igazakat és a hami-
sakat, és ez maga a boldogság esszenciája idelent, és a mennyei
boldogságé odafent.

Az, aki teste és elméje minden erejével nem igyekszik, és nem
veti latba minden befolyását idehaza és külföldön annak érdeké-
ben – és nem ösztönöz másokat is arra –, hogy békére töreked-
jen, és azt fenntartsa a saját javára és kényelmére, és államának,
nemzetének és országának a tiszteletére, nem tarthat igényt az
emberek könyörületére [irgalmára]; és nem jogosult a nŒk barát-
ságára vagy a kormány védelmére.

Ã az a féreg, aki a saját szerveit rágcsálja; és az a keselyı,
amelynek saját teste a zsákmánya; és Œ az, aki saját élete kilátá-
sainak és jómódjának, saját örömének az [elpusztítója].

Az ilyen lények közössége nincs messze a földön lévŒ pokol-
tól, és békén kell hagyni Œket, mert nem érdemesek a szabadok
mosolyára, vagy a bátrak dicséretére.

De a békére igyekvŒ, ó, Œrá hallgassatok! Mert szájának szavai
és tanai esŒként cseppennek, és harmatként hullanak le. Olya-
nok, mint a gyengéd pára a növényeken, és mint az enyhe ziva-
tar a füvön.
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A hegyi beszédben a Szabadító ezt tanította: 
„Boldogok a békességre igyekezŒk: mert Œk Isten fiainak mondatnak.”

A buzdítás, az erény, a szeretet, az elégedettség, az emberba-
ráti szeretet, a jóindulat, a könyörület, az emberiesség és a barát-
ság az életet mennyei boldogságba juttatja: és az emberek, az
angyaloknál egy kissé lejjebb, használva erŒiket, kiváltságaikat és
tudásukat Jézus Krisztus kinyilatkoztatása rendjének, szabályai-
nak és elŒírásainak megfelelŒen, egyetértésben élnek együtt; és
az az édes illat, amelyet az igazlelkı közösségükbŒl származó
öröm és elégedettség áraszt, hasonló annak a szentelt olajnak
a pompás illatához, amelyet Áron fejére öntöttek, vagy ahhoz
az illathoz, amely az arab fıszerek gazdag mezŒirŒl árad. Igen,
a békességre igyekvŒ hangja:

olyan, mint a szférák zenéje –
elbıvöli lelkünket, és megnyugtatja félelmeinket;
a világot paradicsommá változtatja,
az embereket pedig értékesebb gyöngyökké”2.

„Szeretett testvérek, haladjatok tovább testvéri szeretetben,
járjatok szelídségben, imádságban vigyázva, nehogy legyŒzesse-
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tek. Törekedjünk a békességre, ahogy szeretett Pál testvérünk
mondotta, hogy Mennyei Atyánk gyermekei lehessünk [lásd
Rómabeliek 14:19]”3.

„A mindenek iránt megnyilvánuló emberiesség, az erény, vala-
mint a jó rossz felett történŒ érvényre juttatása józan ész és
jómodor segítségével… kiválóak arra, hogy a társadalom több
betegségét meggyógyítsák, mint amennyire a fegyver lenne
képes, vagy pedig az érvelés, amelyet nem mérsékel a barát-
ság… a mi jelmondatunk tehát: Béke mindenkivel! Ha örömet
lelünk Isten szeretetében, próbáljunk meg okot szolgáltatni arra
az örömre, amelyet az egész világ sem tud megtagadni, vagy
annak ellenállni”4.

„Békében akarunk élni minden emberrel”5.

A békét azáltal ápolhatjuk, hogy tiszteljük egymást, 
és megtagadjuk, hogy hibát találjunk másokban

„[Reméljük, hogy] testvéreink óvatosan fognak bánni egymás
érzéseivel, szeretetben fognak járni, és egymást jobban fogják
tisztelni, mint saját magukat, amint azt az Úr elvárja”6.

„Az erényeit kellene dicsérnünk annak az embernek, akinek
jók a szándékai, és nem a hibáiról beszélnünk a háta mögött”7.

„Nos, ebben a világban az emberiség természetébŒl fakadóan
önzŒ, becsvágyó, és arra törekszenek, hogy egymás fölé kerülje-
nek; mégis vannak néhányan, akik hajlandók magukkal egye-
temben másokat is felemelni”8.

„A Tizenkettek és a szentek mind bánják meg készségesen
minden bınüket, és ne tartsák vissza azoknak egy részét; legye-
nek alázatosak, és ne legyenek felfuvalkodottak, óvakodjanak a
büszkeségtŒl, és ne törekedjenek arra, hogy egymás fölé kerülje-
nek, hanem egymás javára cselekedjenek, imádkozzanak egymá-
sért, és tiszteljék a testvérünket, vagy tisztelettel beszéljenek róla,
ne furkálódjanak, és ne pusztítsák el a testvérünket”9.

„Amennyiben felhagytok magatok között minden gonosz
beszéddel, furkálódással és igazságtalan gondolatokkal és érzé-
sekkel; megalázkodtok, és tápláljátok az erény és szeretet min-
den tantételét, akkor Jehova áldásai fognak rajtatok nyugodni,
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és jó és dicsŒséges napokat fogtok megérni; békesség lesz kapu-
itokon belül, és jómód a határaitokban”10.

Egyetértést ápolhatunk közösségeinkben azáltal, hogy
tiszteletben tartjuk minden ember szabadságát arra nézve,

hogy saját lelkiismeretük szerint higgyenek

Hittételek 1:11: „Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lel-
kiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek,
és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd
hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak”11.

„Igaz tantételnek tartjuk azt, és ez egy olyan tantétel, amelynek
tekintélyét, úgy hisszük, minden egyénnek illendŒen meg kell
fontolnia, hogy minden ember egyenlŒnek teremtetett, és hogy
mindannyiuknak kiváltsága, hogy a lelkiismeretükre vonatkozó
ügyekben saját maguk alkossanak véleményt. Következésképp
nem hajlunk arra, mégha hatalmunkban is állna, hogy bárkit meg-
fosszunk elméjének ama szabad függetlenségétŒl, amelyet a
menny oly kegyesen az emberi családra ruházott mint válogatott
ajándékainak egyikét”12.

„A legelfogulatlanabb érzelmekkel és a jószívıség érzéseivel
bírok minden szekta, párt és felekezet iránt; továbbá a lelkiisme-
ret jogait és elŒjogait a legszentebbnek és legdrágábbnak tartom,
és senkit nem vetek meg azért, mert véleményében különbözik
tŒlem”13.

„A szentek tanúsíthatják, hogy hajlandó vagyok-e letenni éle-
temet a testvéreimért. Ha bebizonyosodott az, hogy hajlandó
vagyok meghalni egy »mormonért«, bátran kijelentem a menny
elŒtt, hogy ugyanígy kész vagyok meghalni egy presbiteriánus,
egy baptista vagy bármely más felekezethez tartozó jó embernek
a jogai védelmében; mert az a tantétel, amely az utolsó napi
szentek jogait eltaposná, eltaposná a római katolikusok vagy bár-
mely más felekezethez tartozók jogait is, akik esetleg népszerıt-
lenek, vagy túl gyengék ahhoz, hogy megvédjék magukat.

A szabadság szeretete az, ami lelkemet inspirálja – az egész
emberi faj polgári és vallási szabadsága. A szabadság szeretetét
nagyapáim ültették lelkembe, miközben térdükön lovagoltattak…
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Ha úgy gondolom, hogy az emberiség tévelyeg, törjem le Œket?
Nem. Fel fogom Œket emelni, mégpedig a saját útjaikon, ha nem
tudom meggyŒzni Œket arról, hogy az enyém jobb; és nem fogok
senkit arra kényszeríteni, hogy úgy higgyen, ahogy én, csakis az
érvelés erejével, mert az igazság utat vág saját magának”14.

„Mindig tudatában kell lennünk azoknak az elŒítéleteknek,
amelyek néha olyan különösen mutatkoznak meg – és annyira
rokonlelkıek az emberi természettel – barátaink, szomszédaink
és a világi testvéreink ellen, akik véleményükben és hitükben
különböznek tŒlünk. A mi vallásunk közöttünk és Istenünk
között van. Az Œ vallásuk közöttük és az Œ Istenük között van”15.

„Amikor erényes tulajdonságokat látunk emberekben, mindig
méltányoljuk azokat, bármi is legyen a hitvallással vagy tannal
kapcsolatos felfogásuk; mert minden ember szabad, vagy szabad
kellene, hogy legyen, elidegeníthetetlen jogokkal, valamint a ter-
mészet és az önfenntartás törvényeinek magas szintı és nemes
képesítésével rendelkezve, hogy tetszésük szerint gondolkozza-
nak, cselekedjenek és beszéljenek, miközben fenntartják a min-
den más teremtmény jogainak és kiváltságainak járó tiszteletet,
senkit sem korlátozván. Ezzel a tannal a legŒszintébben egyetér-
tek, és ezt gyakorlom”16.

„Minden ember jogosult az önrendelkezésére, mert Isten így
rendelte el. Az emberiséget erkölcsi önrendelkezŒknek terem-
tette, és hatalmat adott nekik, hogy a jót vagy a gonoszat
válasszák; hogy arra törekedjenek, ami jó, azáltal, hogy ebben az
életben a szentség ösvényét követik, amely lelki békét és a Szent-
lélekben való örömet szerez itt, és a másvilágon az öröm és a bol-
dogság teljességét az Ã jobbján; vagy egy gonosz utat kövesse-
nek, amelyen Isten ellen vétkeznek, és fellázadnak ellene, és
ezáltal ebben a világban kárhozatot vonnak a lelkükre, és az eljö-
vendŒ világban örökre szóló veszteséget. Mivel a menny Istene
minden ember számára lehetŒvé tette, hogy szabadon válasszon
e dolgok között, mi nem kívánjuk tŒlük ezeket megvonni. Csu-
pán azt kívánjuk, hogy a hithı Œrtálló szerepében tevékenyked-
hessünk, az Úr Ezékiel prófétához intézett szavainak megfele-
lŒen (Ezékiel 33. fejezet, 2–5. versek), és másokra hagyjuk, hogy
úgy cselekedjenek, ahogyan azt jónak látják”17.
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„Az életem egyik legelsŒ tantétele – és amelyet gyermekkorom
óta ápolok –, melyre édesapám tanított, az, hogy mindenkinek
meghagyjam lelkiismerete szabadságát… A szívemben mindig
készen állok arra, hogy meghaljak a gyengék és jogaikban elnyo-
mottak védelmében”18.

„Senki ne szóljon bele abba, hogy kinek mi a vallása; minden
kormánynak kötelessége megengedni az embereknek, hogy val-
lásukat zavartalanul élvezhessék. Senkinek nincs joga elvenni az
életet csupán vallási különbözŒségek miatt, amelyet minden tör-
vénynek és kormánynak meg kell tırnie, és védelmeznie kell,
legyen az igaz vagy hamis”19.

„Békét és barátságot fogunk mindenkivel ápolni, a saját ügye-
inkkel fogunk foglalkozni, és rendkívül sikeresek leszünk, és tisz-
telni fognak bennünket, mert ha másokat tisztelünk, magunkat is
tiszteljük”20.

„Bár soha nem akarom a tanomat senkire ráerŒltetni, mégis
örvendezek, amikor látom, hogy az elŒítélet utat enged az igaz-
ságnak, és hogy Jézus Krisztus evangéliumának tiszta tantételei
szétoszlatják az emberek hagyományait”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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a Joseph SmithrŒl szóló történetet, amikor a pol-
gárŒrség tagjaival beszélgetett (357–359. o.)! Szerinted a pró-
féta miért tudott nyugodt maradni ebben a helyzetben? Gon-
dolkozz el más példákon is, melyek során láttad, hogy az
emberek nyugodtak és békések maradnak nehéz helyzetek-
ben! Mi lett ezen emberek cselekedeteinek az eredménye?

• Tekintsd át a 359–361. oldalakat,  és keress olyan szavakat és
kifejezéseket, amelyeket a próféta használt a béke és a békes-
ségre igyekvŒk leírására! Milyen jellemvonások segíthetnek
nekünk abban, hogy otthonainkban és közösségeinkben
békességre igyekvŒk legyünk?
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• Olvasd el a 361. oldalon található negyedik bekezdést! Hogy
érzed magad, amikor hibát keresel másokban? Hogy érzed
magad, amikor erényes tulajdonságokat keresel másokban?
Szerinted mások mit éreznek, amikor idŒt szakítasz arra, hogy
méltányold az erényes tulajdonságaikat?

• Olvasd el a 361. oldalon található ötödik bekezdést! Hogyan
emelhetjük fel egymást? Mások mit tettek azért, hogy fele-
meljenek téged? Ezek a cselekedetek hogyan vezetnek béké-
hez?

• Tekintsd át a 362–364. oldalakat,  és keresd meg a próféta taní-
tásait arról, hogy miként bánjunk olyan emberekkel, akiknek
a vallási meggyŒzŒdésük különbözik a sajátunktól! Hogyan
tisztelhetjük mások azon jogait, hogy úgy hódoljanak, aho-
gyan, ahol és aminek akarnak?

• Olvasd el a 364. oldalon található utolsó bekezdést! Hogyan
oszthatjuk meg a visszaállított evangéliumot másokkal, miköz-
ben tiszteletet mutatnunk az Œ hitük iránt?

Kapcsolódó szentírások: Efézusbeliek 4:31–32; Móziás 4:9–16;
4 Nefi 1:15–16; T&Sz 134:2–4, 7
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Bátornak lenni
Krisztus ügyében

„Szerelmese vagyok Krisztus ügyének.”

Joseph Smith életébŒl

1838 októberében a Missouri északi részén élŒ szentek, vala-
mint a helyi csŒcselék és polgárŒrség közötti konfliktus kritikus
ponthoz érkezett. Az adott hónap 27. napján Missouri kor-
mányzója, Lilburn W. Boggs gyalázatos utasítást adott az állami
polgárŒrség egyik parancsnokának: „A mormonokat ellenség-
ként kell kezelni, és ki kell Œket irtani, vagy ki kell Œket ızni az
államból, ha a közérdek ezt kívánja. Gaztetteik mindent felül-
múlnak”1. Három nappal késŒbb egy hatalmas csapat felfegy-
verzett polgárŒrség táborozott le Missouri állam Far West váro-
sának, az egyház központjának a közelében, és felkészültek a
város megtámadására.

Az utolsó napi szentek biztonsága miatti komoly aggodalom-
mal telve Joseph Smith és más egyházi vezetŒk október 31-én
beleegyeztek abba, hogy találkozzanak a polgárŒrség tisztjeivel,
hogy béketárgyalást tartsanak. Ahogy azonban a polgárŒrség
táborához közeledtek, a prófétát és társait váratlanul letartóztat-
ták. Ezután bevitték Œket a táborba, és arra kényszerítették Œket,
hogy egész éjszaka a hideg földön feküdjenek a dermesztŒ esŒ-
ben, miközben az Œrök kiabáltak velük és szidalmazták Œket.
Amikor a tisztek úgy döntöttek, hogy foglyaikat a Missouri állam-
beli Independence-be viszik, Joseph és társai könyörögtek, hogy
engedélyt kaphassanak családjuk meglátogatására.

„Könnyek között találtam feleségemet és gyermekeimet – írta
a próféta –, akik attól tartottak, hogy lelŒttek minket azok, akik
megesküdtek, hogy megölnek bennünket, és hogy többé nem
fognak viszontlátni engem… Ki tudja felfogni azokat az érzése-
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A Missouri állambeli Richmondban a bebörtönzött egyházi vezetŒk 
egy csoportja órákig hallgatta Œreik hencegését a szentek megtámadásáról. 

Váratlanul Joseph Smith felállt, és ezt mondta: „ Jézus Krisztus nevében 
megdorgálom magukat, és azt parancsolom, hogy maradjanak csendben!”
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ket, amelyeket akkor tapasztaltam, amikor így szakítottak el tár-
samtól, otthagyva Œt emberi alakot öltött szörnyetegekkel körül-
véve, és a gyermekeimet is, nem tudván, hogy szükségleteik
hogyan lesznek kielégítve; miközben engem messzire akartak
vinni tŒlük, hogy ellenségeim elpusztíthassanak, amikor úgy lát-
ják helyénvalónak. Társam sírt, gyermekeim belém kapaszkod-
tak, míg az Œrök kardjai el nem lökték Œket tŒlem”2.

Rövid independence-i letartóztatásukat követŒen, a prófétát
és több más egyházi vezetŒt a Missouri állambeli Richmondba
vitték; ott egy öreg rönkházban szigorú Œrizet alatt összeláncolva
tartották Œket. A próféta három hétig volt bebörtönözve Rich-
mondban, mire áthelyezték a Missouri állambeli Liberty börtö-
nébe. Bár a körülmények zordak voltak, a próféta röviddel Rich-
mondba való megérkezését követŒen írt Emmának: „Láncra vert
foglyok vagyunk, és szigorú Œrizet alatt tartanak minket Krisztus
ügyéért, és semmi másért… [George W.] Robinson testvér hoz-
zám van láncolva; igaz a szíve és erŒs az elméje. [Lyman] Wight
testvér a következŒ, aztán [Sidney] Rigdon testvér, majd Hyrum
[Smith], Parley [P. Pratt], Amasa [Lyman], és így vagyunk össze-
kötve láncokkal és az örökkévaló szeretet kötelékeivel. Jó kedély-
állapotban vagyunk, és örvendezünk, amiért érdemesnek talál-
tattunk arra, hogy Krisztus ügyéért üldözzenek bennünket”3.

Az egyik hideg és fárasztó éjszakán a férfiak a padlón feküdtek
éjfél után valamennyivel, mert nem tudtak aludni, mivel az Œrök
a legújabb szentek elleni támadásaikkal kérkedtek, többek között
rablással, nemi erŒszakkal és gyilkossággal. Parley P. Pratt elder
ezt mondta: „Hallgattam, mígnem aztán annyira felháborított,
megdöbbentett, elborzasztott, és annyira elöntött a felháboro-
dott igazság lelke, hogy alig tudtam magam visszatartani, hogy fel
ne álljak, és rendre ne utasítsam az Œröket; de nem szóltam
Josephnek vagy másnak, pedig mellette feküdtem, és tudtam,
hogy ébren van. Váratlanul felállt, és a villám hangjával szólt,
vagy mint az üvöltŒ oroszlán, és amennyire vissza tudok rá emlé-
kezni, a következŒket mondta:

»CSEND LEGYEN! […] Jézus Krisztus nevében megdorgálom
magukat, és azt parancsolom, hogy maradjanak csendben; nem
fogok tovább élni egy percet sem, hogy ilyen beszédet hallgas-
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sak. Hagyják abba az ilyen beszédet, máskülönben vagy maguk
vagy én meghalunk EBBEN A PILLANATBAN!«

Elhallgatott. Egyenesen állt, félelmetes magasztossággal. Lán-
cokban, fegyver nélkül; nyugodtan, higgadtan és méltóságtelje-
sen, mint egy angyal nézett a meghunyászkodó Œrökre, akik a
fegyvereiket leeresztették vagy a földre ejtették; térdük remegett,
és a sarokba húzódva, vagy lábánál lapulva esedeztek bocsánatá-
ért, és csöndben maradtak, míg le nem váltották Œket”4.

Joseph Smith tanításai

A bátrak vidáman megtesznek minden tŒlük 
telhetŒt, még a nehézségek idején is

1839 szeptemberében, amikor a szentek nekiláttak az Illinois
állambeli Nauvoo városa felépítésének nehéz munkájához, a
próféta ezt írta egy egyháztagnak az Ohio állambeli Kirt-
landbe: „Az egyház itteni helyzetével kapcsolatban a dolgok az
ésszerı elvárásokhoz képest jól mennek… Elég szép számú csa-
lád gyılt itt össze; és arra számítunk, hogy ez továbbra is így lesz,
fŒleg azután, hogy megtudtuk, hogy – azon megpróbáltatások
dacára, melyekben részünk volt, és a nélkülözések ellenére, ame-
lyeknek ki voltunk téve – a betegség aránya [a szokásosnál] nem
volt nagyobb közöttünk. Isten irányunkba mutatott irgalmára és
hatalmára számítva reménykedünk abban, hogy mindvégig kitar-
tunk minden jó és hasznos munkában, hogy amikor megvizsgál-
nak bennünket, ne találtassunk hiányosnak”5.

1842 szeptemberében Joseph Smith próféta a következŒket
írta az egyháznak címzett levelében, amelyet késŒbb a Tan és a
szövetségek 128:19, 22-ben jegyeztek fel: „Most, mit hallunk az
evangéliumban, amit megkaptunk? Az öröm hangját! Az irgalom
hangját a mennybŒl; és az igazság hangját a földbŒl; örömteli
híreket a halottak számára; az öröm hangját az élŒk és a halottak
számára; nagy öröm örvendetes híreit. […] Testvérek, ne halad-
junk tovább ily nagyszerı ügyben? Menjetek elŒre, ne hátra!
Bátorság, testvérek, és tovább, tovább a gyŒzelemig! Örvendjen a
szívetek, és legyetek rendkívül örömteliek”6.

1831-ben a próféta ezt mondta az egyház fejlŒdésérŒl: „Nyil-
vánvaló volt, hogy az Úr az elvégzendŒ munka arányában adott



3 0 .  F E J E Z E T

371

nekünk hatalmat, és az elŒttünk álló futam szerint adott erŒt,
valamint kegyelmet és segítséget, amennyire szükségleteink
megkívánták”7.

A bátrak szeretik Krisztus ügyét, és arra törekszenek, 
hogy krisztusi tulajdonságokat fejlesszenek ki magukban

„Szerelmese vagyok Krisztus ügyének, továbbá az erénynek, az
erkölcsösségnek, valamint a becsületes és józan viselkedésnek,
és a szent életmódnak”8.

„Hiszek az Isten elŒtti erényes, becsületes és szent életvitel-
ben, és feladatomnak érzem, hogy minden embert meggyŒzzek
arról, hogy ugyanígy tegyen, hogy többé ne cselekedjenek gono-
szul, megtanuljanak jót tenni, és az igazlelkıség által felhagyja-
nak bıneikkel”9.

„MegerŒsítve hitünket azáltal, hogy hozzáadunk minden jó
tulajdonságot, amely ékesíti az áldott Jézus gyermekeit, imád-
kozhatunk az imádság idején, szerethetjük felebarátunkat, mint
magunkat, és hıségesek lehetünk a megpróbáltatásban, tudva
azt, hogy az ilyenek jutalma nagyobb a mennyek országában.
Micsoda vigasz! Micsoda öröm! Hadd éljem az igazlelkı életét,
és hadd legyen jutalmam az övéhez hasonló!

…az igazlelkıség kell, hogy a szentek célja legyen minden
dologban, és amikor [a Tan és a szövetségek] megjelenik, meg
fogják tudni, hogy nagy dolgokat várnak el tŒlük. Tegyetek jót, és
munkálkodjatok igazlelkıséget egyedül Isten dicsŒségére
tekintŒ szemmel, és elnyeritek jutalmatokat, amikor az Úr min-
denkit megjutalmaz az Œ munkája szerint… Jézus Krisztus nevé-
ben arra kérünk titeket, hogy éljetek méltóan azokra az áldá-
sokra, amelyek sok megpróbáltatás után jönnek, hogy kielégítsék
azok lelkét, akik mindvégig hıségesen kitartanak”10.

„Mától fogva engedjétek, hogy az igazság és az igazlelkıség
érvényesüljön és bŒvelkedjen bennetek; és minden dologban
legyetek mértékletesek; tartózkodjatok a részegségtŒl, a károm-
kodástól és minden gyalázkodó beszédtŒl, és mindentŒl, ami
gonosz és szentségtelen; az ellenségeskedéstŒl, a gyılölettŒl, az
irigységtŒl és minden szentségtelen kívánságtól. Legyetek tisztes-
ségesek egymással, mert úgy tınik, hogy vannak, akik e dolgok-
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ban hiányosságot mutatnak, és némelyek könyörtelenek voltak,
és kapzsiságot tanúsítottak… Isten gyılöli az ilyen jellemet – és a
nagy kerék forgásában eljön az Œ bánatuk ideje is, mert az tovább
forog, és senki nem tudja megakadályozni. Sion még élni fog,
jóllehet halottnak tınik”11.

„Engedjétek meg nekem, aki az emberek szabadulására rend-
kívüli mértékben vágyakozik, hogy emlékeztesselek mindnyájato-
kat, hogy jámbor buzgalommal törekedjetek az erényre, a szent-
ségre és az Úr parancsolataira. Legyetek jók, legyetek bölcsek,
legyetek igazságosak, legyetek nagylelkıek; és mindenek felett
legyetek jószívıek, mindig bŒvelkedve a jó cselekedetekben. És
egészség, béke és Isten, az Atyánk szeretete, és az Urunk, Jézus
Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, ez az Œszinte imája a
ti odaadó testvéreteknek és barátotoknak az örökkévaló evangéli-
umban”12.

„Legyetek szelídek és alázatosak, becsületesek és tiszták,
viszonozzátok a gonoszt jóval… Legyetek alázatosak és türelme-
sek az élet minden helyzetében; akkor dicsŒségesebben fogunk
gyŒzedelmeskedni”13.

„Szeretnénk bátran arra buzdítani a testvéreinket, hogy legye-
nek alázatosak és imádságosak, hogy valóban úgy járjanak, mint
a világosság és a nappal gyermekei, hogy kegyelmet kapjanak
minden kísértés legyŒzéséhez Urunk, Jézus Krisztus érdemes
nevében”14.

A bátrak arra törekszenek, hogy 
tökéletesítsék magukat ebben az életben

„Az elmélkedés, amit mindenkinek meg kell kapnia a szŒlŒs-
kertben tanúsított saját szorgalma és kitartása mértéke szerint,
mindenkit arra kell, hogy inspiráljon, akiket elhívtak eme öröm-
hír szolgálójául, hogy úgy tökéletesítse tehetségét, hogy más
tehetségeket kaphasson, hogy amikor a mester leül, hogy számí-
tásba vegye szolgái életét, elmondhassa: Jól vagyon, jó és hı szol-
gám, kevesen voltál hı, sokra bízlak ezután; menj be a te urad-
nak örömébe [Máté 25:21]. […]

Semmilyen megfontolás nem téríthet el bennünket attól, hogy
bebizonyítsuk, hogy elfogadtatunk Isten szemében az Ã isteni
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„Az, aki [tehetségét] nem gyarapította, kivettetik, mint a haszontalan szolga,
miközben a hithıeknek örökre szóló megbecsülésben lesz részük.”

követelményeinek megfelelŒen. Az emberek nem ritkán elfelej-
tik, hogy a mennytŒl függnek minden áldásért, amelynek élveze-
tét megengedték nekik, és hogy minden kapott lehetŒségért
elszámolással tartoznak. Tudjátok, testvérek, hogy amikor a mes-
ter a Szabadító sáfárokról szóló példázatában magához hívatta a
szolgáit, több tálentumot adott nekik, hogy gyarapítsák azokat,
míg Œ elmegy messzire egy kis idŒre, és amikor visszatért, elszá-
molásra hívta Œket [lásd Máté 25:14–30]. Így van ez most is. Mes-
terünk csak egy kis idŒre van távol, és a végén mindenkit elszá-
molásra fog hívni; és ahová öt tálentumot adományozott, ott
tizet fog kérni; és az, aki nem gyarapította azt, kivettetik, mint a
haszontalan szolga, miközben a hithıeknek örökre szóló meg-
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becsülésben lesz részük. Emiatt komolyan esedezünk azért, hogy
Atyánk kegyelme nyugodjon rajtatok Fián, Jézus Krisztuson
keresztül, hogy ne gyengüljetek el a kísértés órájában, és ne
kerekedjenek felül rajtatok az üldöztetés idején”15.

„Ezután a tanítás után felelŒsek lesztek saját bıneitekért; ez
egy kívánatos tisztesség, hogy Mennyei Atyánk elŒtt úgy járjatok,
hogy megmentsétek magatokat; mindannyian felelŒsséggel tar-
tozunk Istennek azért, hogy miként tökéletesítjük az Úrtól
kapott világosságot és bölcsességet, hogy az képessé tegyen min-
ket arra, hogy saját magunkat megszabadítsuk”16.

A bátrak hithıen kitartanak mindvégig, 
és el fogják nyerni a celesztiális dicsŒség koronáját

„Bizodalmunk Istenben van, és elhatároztuk, hogy az Ã
kegyelmével megvédelmezzük az ügyet, és mindvégig hıségesen
kitartunk, hogy a celesztiális dicsŒség koronáival koronáztassunk
meg, és beléphessünk abba a nyugalomba, amely elŒ van
készítve Isten gyermekeinek”17.

„Harcoljátok meg a hit nemes harcát, hogy elnyerhessétek azt
a koronát, amely azoknak van eltéve, akik hithıen kitartanak
próbatételük végéig [lásd 2 Timótheus 4:7–8]. Ezért tartsatok ki
erŒsen amellett, amit oly bŒségesen kaptatok Isten kezébŒl,
hogy amikor eljön a felüdülés ideje, nehogy az legyen, hogy
hiába munkálkodtatok, hanem minden munkátoktól megpihen-
hessetek, és teljes lehessen az örömötök Isten királyságában”18.

„Nem lehettek túl jók. A türelem mennyei, az engedelmesség
nemes, a megbocsátás irgalmas; a felmagasztosulás pedig isteni;
és az, aki hithıen kitart mindvégig, semmiféleképpen nem fogja
elveszíteni a jutalmát. Egy jó ember mindent el fog viselni
Krisztus tiszteletéért, még azt is, hogy feladja az egész világot, és
mindent, ami abban van, hogy megmentse a saját lelkét”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 a VII–XI. oldalakat!
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• Olvasd el a 369. oldalon található Joseph SmithrŒl szóló törté-
netet, amelyben megdorgálta az Œröket! Ez a történet milyen
hatással van a Joseph Smithszel kapcsolatos érzéseidre?

• Joseph Smith azt mondta, hogy az evangélium az „öröm
hangja”, és kijelentette: „Örvendjen a szívetek, és legyetek
rendkívül örömteliek” (370. o.). Hogyan segíthet nekünk az
evangéliumi tudásunk abban, hogy örvendezzünk, és „rendkí-
vül örömteliek” legyünk még a nehézségek idején is?

• Olvasd el a 370. oldalon található utolsó bekezdést! Szerinted
mit jelent „az elvégzendŒ munka arányában [kapni] hatal-
mat”? Milyen példákra emlékszel vissza, amelyek ennek az
igazságát illusztrálják?

• Tekintsd át a 371. oldalon található második bekezdést! Milyen
jellemvonásokat várnál el valakitŒl, aki azt mondja, hogy Œ
„szerelmese Krisztus ügyének”? (Példákért lapozz a 370–372.
oldalakra!)

• Miközben Joseph próféta tanácsát tanulmányozod a 372–374.
oldalakon, gondolj valamire az életedben, ami tökéletesítésre
szorul! Döntsd el, mit fogsz tenni azért, hogy vállald azon
dolog tökéletesítésének a felelŒsségét!

• Tekintsd át a fejezet utolsó két bekezdését (374. o.)! Milyen
jutalmakat kapnak azok, akik „[meg]harcolják a hit nemes har-
cát”? Némely emberek hogyan próbálnak meggyŒzni minket
arról, hogy ne legyünk „túl jók”? Hogyan válaszolhatunk ilyen
nyomásra?

Kapcsolódó szentírások: 5 Mózes 31:6; 2 Timótheus 1:7–8; 2 Nefi
31:19–20; Móziás 5:15; T&Sz 59:23
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„Isten örökkön-örökké 
veled lesz”: a próféta 
Liberty börtönében

„Az Ã Mindenható nevében elszántuk
magunkat arra, hogy jó katonákként mindvégig

kitartsunk a megpróbáltatásokban.”

Joseph Smith életébŒl

1838. december 1-jén Joseph Smith prófétát, a bátyját, Hyrumot,
és más testvéreket átszállítottak a Missouri állambeli Richmond-
ból, ahol egy rönkházban voltak fogva tartva, a Missouri állam-
beli Liberty börtönébe. Itt tartózkodtak több mint négy hónapot
várva arra, hogy a hamis vádak miatt bíróság elé állítsák Œket,
amelyek a szentek Missouriban történŒ üldöztetésébŒl fakadtak.
Ez idŒ alatt az egyháztagokat üldözŒik kiızték Missouriban lévŒ
otthonaikból, ami borzasztó szenvedést okozott. A szentek meg-
próbáltatásai a próféta és társai számára hatalmas aggodalmat
jelentettek hosszú fogságuk alatt.

A Liberty börtön egy felsŒ szobából és egy alig több, mint 18
négyzetméter alapterületı földalatti cellából állt, ahol a foglyokat
tartották. A próféta így írta le a helyzetüket: „Éjjel-nappal szigorú
Œrizet alatt tartanak minket egy börtönben, amelynek dupla falai
és ajtajai vannak, korlátozva bennünket lelkiismeretünk szabad-
ságában. Ételünk szıkös, egyhangú és rosszízı; nem áll kiváltsá-
gunkban, hogy magunknak fŒzzünk; a földön szénán kényszerü-
lünk aludni, és nincsenek takaróink, hogy melegen tartsanak
bennünket; és ha tüzet gyújtunk, állandó füstben kell lennünk.
A bírák idŒrŒl idŒre komoran közölték velünk, hogy tudják, hogy
ártatlanok vagyunk, és ki kellene szabadulnunk, de nem mernek
a törvény szerint bánni velünk, mert félnek a csŒcseléktŒl”1.
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Míg Joseph Smith próféta a Liberty börtönben volt fogva tartva, 
számos levelet írt családjának és a szenteknek, amelyekben arról tett bizonyságot,

hogy Istennek hatalma van a gonosz felett gyŒzedelmeskedni, 
és „örökkön örökké” szentjei mellett állni.
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A szoba nem volt elég magas ahhoz, hogy a férfiak ki tudjanak
egyenesedni, és Alexander McRae, az egyik fogoly, azt mondta,
hogy az étel „nagyon rosszízı volt, és olyan szennyes, hogy addig
meg sem tudtuk enni, míg az éhség rá nem vett minket”2.

Mercy Fielding Thompson, egy egyháztag, aki meglátogatta a
fivéreket a börtönben, késŒbb ezt írta: „Meghaladná a képessé-
geimet, hogy leírjam az érzéseimet, amikor az Œr beengedett a
börtönbe, és az ajtót lelakatolták mögöttünk. Akaratlanul is az
irtózat érzése fogott el bennünket, amikor rájöttünk, hogy bezár-
tak minket abba a sötét és komor odúba, ami csak a legsötétebb
bınözŒknek való; de itt láttuk Josephet, a prófétát – azt a férfit,
akit Isten választott ki, hogy az idŒk teljességének adományozási
korszakában az Ã földi királyságának kulcsait viselje, azzal a hata-
lommal, amely megköt és megold, ahogy azt Isten irányítja –
ebben a förtelmes börtönben fogva tartva, semmi másért, mint
azért, mert azt állította, hogy Isten arra inspirálta, hogy megala-
pítsa az Ã egyházát az emberek között”3.

A próféta fogsága alatt feleségének, Emmának csupán három-
szor sikerült meglátogatnia Œt. Ezenkívül kizárólag levél útján
tudtak érintkezni egymással. 1839. április 4-én a próféta ezt írta:
„Kedves és szeretŒ feleségem. Csütörtök este, amint a nap is
lemegy, leülök, miközben e magányos börtön rácsai között kite-
kintünk, hogy írjak neked, hogy tudassam veled a helyzetemet.
Úgy hiszem, már körülbelül öt hónapja és hat napja vagyok éjjel-
nappal Œrök megfigyelése alatt, és egy magányos, sötét és koszos
börtön falai, rácsai és csikorgó vasajtói mögött. Csak Isten a meg-
mondhatója, hogy milyen érzésekkel írom ezt a levelet. Az elme
tınŒdései e körülmények között meghaladják a toll vagy a nyelv
vagy az angyalok képességeit, hogy leírják vagy kifejezzék azt egy
olyan emberi lénynek, aki még soha sem tapasztalta azt, amit mi
tapasztalunk… Jehova karjára támaszkodunk szabadulásunkért,
és senki másra”4.

Liberty börtönébŒl a próféta a szentekhez is írt leveleket, kife-
jezve az irántuk érzett szeretetét, valamint a hitét abban, hogy
Isten mindig megtartja azokat, akik bíznak benne. A következŒ
anyag túlnyomó része az egyháztagokhoz írt egyik levélbŒl szár-
mazik, amely 1839. március 20-i keltezésı, amely a prófétának a
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szenteknek adott tanácsát, Istenhez való könyörgéseit, valamint
Isten, imájára adott válaszait tartalmazza. E levél részeibŒl állt
össze késŒbb a Tan és a szövetségek 121., 122. és 123. szakasza.

Joseph Smith tanításai

Semmilyen szenvedés nem választhat el bennünket
Isten szeretetétŒl és egymás barátságától

„Alázatos szolgátok, ifj. Joseph Smith, fogoly az Úr Jézus
Krisztusért és a szentekért, elfogva és fogva tartva a csŒcselék
hatalma által, az Œexcellenciájának, Lilburn W. Boggs kormány-
zónak kiirtási uralma alatt, fogolytársak és szeretett testvérek,
Caleb Baldwin, Lyman Wight, Hyrum Smith és Alexander McRae
társaságában, mindannyiótoknak üdvözletemet küldöm5. Az Atya
Isten és a mi Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus kegyelme nyu-
godjon mindannyiótokon, és legyen veletek mindörökké. Sok-
szorozódjon meg tudásotok Isten irgalma által. És legyen ben-
netek hit, erény, tudás, mértékletesség, türelem, isteniség,
testvéri szeretet és jószívıség, és gyarapodjanak bennetek,
nehogy terméketlennek vagy gyümölcstelennek találtassatok
bármiben [lásd 2 Péter 1:5–8].

Mivel tudjuk, hogy legtöbben jól ismeritek azokat a sérelmeket
és a nyomasztó igazságtalanságot és kegyetlenséget, amelyet raj-
tunk gyakoroltak; hogy foglyul ejtettek bennünket, és mindenféle
gonoszsággal vádoltak meg minket alaptalanul, és börtönbe vetet-
tek bennünket, amelyet erŒs falak zárnak körül, körbevéve erŒs
Œrséggel, akik éjjel-nappal olyan fáradhatatlanul Œrködnek, ahogy
az ördög végzi Isten népének kísértését és tŒrbe ejtését:

Ezért, drágán szeretett testvérek, még inkább készek és hajlan-
dóak vagyunk arra, hogy igényt tartsunk a barátságotokra és sze-
retetetekre. Mert körülményeink olyanok, amelyek mindenekrŒl
szent emlékeket keltenek lelkünkben, és úgy gondoljuk, hogy ez
veletek is így van, ezért semmi sem választhat el minket Isten sze-
retetétŒl és egymás barátságától [lásd Rómabeliek 8:39]; és hogy a
gonoszságnak és kegyetlenségnek minden fajtája, amelyet rajtunk
gyakoroltak, csupán összeköti a szívünket, és egybepecsételi Œket
szeretetben.
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Szükségtelen mondanunk, hogy ok nélkül vagyunk bilincs-
ben, és azt is szükségtelen mondanotok: Ok nélkül ıztek ki min-
ket az otthonainkból, és sújtottak le ránk. Kölcsönösen megért-
jük, hogy ha Missouri állam lakosai békén hagyták volna a
szenteket, és hozzájuk hasonlóan békére törekedtek volna, mind
a mai napig csak béke és nyugalom lenne az államban; nem kel-
lett volna ebben a pokolban lennünk, …ahol arra vagyunk kény-
szerítve, hogy mást se halljunk, mint istenkáromló esküdözése-
ket, és másnak se legyünk szemtanúi, mint az istenkáromló
jeleneteknek, részegségnek, képmutatásnak és mindenféle
erkölcstelenségnek. Továbbá az árvák és özvegyek kiáltásai sem
szálltak volna fel Istenhez ellenük. És ártatlan vér sem ejtett
volna foltot Missouri földjén… Ez a bánat története; egy siralmas
történet; igen, egy szomorú történet; túl sok ahhoz, hogy el
lehessen mesélni; túl sok ahhoz, hogy elmélkedjen rajta az
ember; túl sok az emberi lényeknek…

[ÜldözŒink] ezt teszik a szentekkel, akik semmi rosszat nem
tettek ellenük, akik ártatlanok és erényesek, akik szerették az
Urat, az Ã Istenüket, és hajlandók voltak mindenrŒl lemondani
Krisztusért. Szörnyı ezekrŒl a dolgokról beszélni, de bizony iga-
zak. Szükséges, hogy botránkozások essenek, de jaj azoknak,
akik által történnek [lásd Máté 18:7]”6.

A gyötrelem csak egy rövid pillanatig tart; és ha kitartunk,
felmagasztosulunk Isten színe elŒtt

„Ó Isten, hol vagy? És hol van a sátor, mely rejtekhelyedet fedi?
Meddig tartod vissza a kezed, és a szemed, igen, a te tiszta sze-
med meddig nézi az örök mennyekbŒl néped és szolgáid sérel-
meit, és füledet meddig járják még át kiáltásaik?

Igen, Ó Urunk, meddig szenvedjék el ezeket a sérelmeket és
ezt a törvénytelen elnyomást, mielŒtt szíved megenyhül irányuk-
ban, és bensŒdet megindítja irántuk a könyörület?

Ó Urunk, Mindenható Istenünk, az ég, a föld, a tengerek, és
minden azokban lévŒ dolog alkotója, aki irányítod, és magad alá
veted az ördögöt, valamint Seol sötét és bealkonyult birodalmát!
Nyújtsd ki kezed; hatoljon át a szemed; emelkedjen fel sátrad; ne
legyen elfedve többé rejtekhelyed; hajtsd hozzánk füled; enyhül-
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jön meg szíved, és indítsa meg irántunk szívedet a könyörület!
Gerjedjen fel haragod ellenségeink ellen; és szíved haragjában
kardoddal bosszuld meg sérelmeinket; emlékezz szenvedŒ
szentjeidre, Ó Istenünk; és szolgáid örökre örvendezni fognak
nevedben. […]

Fiam, békesség lelkednek; gyötrelmed és sanyargattatásaid
csak egy rövid pillanatnyiak; és aztán ha jól kitartasz azokban,
Isten fel fog magasztalni téged a magasban; gyŒzedelmeskedni
fogsz minden ellenséged felett”7. [E szakasz bekezdései megta-
lálhatók a T&Sz 121:1–8-ban is.]

Isten hatalma nagyobb minden gonosznál, és az
evangélium igazságai végül gyŒzedelmeskedni fognak

„Engedjétek meg, testvérek, hogy elmondjam, hogy a tudat-
lanság, a babonaság és a vakbuzgóság, amely odatolakszik, ahová
nem kellene, gyakran útjában áll az egyház virágzásának, mint a
hegyekrŒl lezúduló esŒ, ami elárasztja a legkristálytisztább pata-
kot sárral, földdel és szennyel, és mindent elhomályosít, ami aze-
lŒtt átlátszó volt, és minden egy egybefüggŒ árvízként száguld
tovább; de az idŒ leküzdi az árt; és dacára annak, hogy egy ideig
az árvíz sarában hömpölygünk, a következŒ hullám talán idŒvel
visszaadja nekünk azt a kristálytiszta forrást, amely tiszta, mint a
hó; míg a mocsok, az uszadékfa és a szemét hátramarad, és kiir-
tódik útközben.

Meddig maradhatnak szennyesek a hömpölygŒ vizek? Milyen
hatalom állíthatja meg a mennyeket? Éppen csak annyira nyújt-
hatja ki az ember satnya karját, hogy megállítsa a Missouri folyót
annak elrendelt folyásában, vagy hogy vizét felfele fordítsa,
amennyire megakadályozhatja a Mindenhatót abban, hogy az
utolsó napi szentek fejére tudást árasszon a mennybŒl. [Ez a
bekezdés megtalálható a T&Sz 121:33-ban is.]

„Mi [Lilburn W.] Boggs [kormányzó] vagy az Œ gyilkos pártja,
ha nem unalmas fızfák a parton, melyeken fennakadnak az usza-
dékfák? Vitatkozhatunk azon, hogy a víz nem víz, csak mert a
hegyi áradat sarat és földet küldött le a kristály patakon, bár
utána tisztább lesz, mint azelŒtt volt; vagy hogy a tız nem tız,
csak mert ráöntve a vizet kioltható; ugyanígy mondhatnánk, hogy
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ügyünk véget ért, csak mert hitehagyottak, hazugok, papok, tol-
vajok és gyilkosok, akik mindannyian egyformán szívósak a mes-
terségeikben és hitvallásaikban, kiárasztották lelki gonoszságaik-
ból, amelyek a magasságban vannak, és az ördög által birtokolt
erŒdjeikbŒl a föld, a sár és a mocsok árját… a fejünkre.

Nem! Isten ments! A pokol kiáraszthatja dühét, mint a Vezúv
vagy az Etna hegyének vagy az égŒ hegyek legszörnyıségesebbjé-
nek égŒ láváját; a »mormonizmus« mégis állni fog. A víz, a tız, az
igazság és Isten mind valóság. Az igazság »mormonizmus«. Isten
a szerzŒje. Ã a mi védŒpajzsunk. Általa van, hogy megszülettünk.
Az Ã hangja által volt az, hogy elhívtak minket az Ã evangéliu-
mának egyik adományozási korszakába az idŒk teljességének kez-
detén. Ãáltala volt az, hogy megkaptuk a Mormon könyvét, és
Ãáltala van az, hogy mind a mai napig fennmaradtunk, és Ãáltala
továbbra is fenn fogunk maradni, ha az a dicsŒségünkre lesz; és
az Ã Mindenható nevében elszántuk magunkat arra, hogy jó
katonákként mindvégig kitartsunk a megpróbáltatásokban.

…Mire ezt elolvassátok, megtanuljátok, és ha nem tanultátok
meg, akkor megtanulhatjátok azt, hogy falak és vasak, ajtók és nyi-
korgó sarokvasak, és félig halálra rémült Œrök és börtönŒrök…
természetüknél fogva azért teremttettek, hogy a becsületes ember
lelke erŒsebbnek érezhesse magát a pokol hatalmainál. [...]

Testvéreitek vagyunk, és társaitok a szenvedésben, továbbá
Jézus Krisztus foglyai az evangéliumért, és a dicsŒség reményé-
ért, ami bennünk van”8.

A Szabadító megérti minden szenvedésünket,
és velünk lesz örökkön-örökké

Az Úr a következŒ szavakkal vigasztalta a prófétát: „A föld
szélei neved után kérdezŒsködnek majd, a balgák gúny tárgyává
tesznek, és tombolni fog ellened a pokol, míg a tisztaszívıek, a
bölcsek, a nemesek és az erényesek szüntelenül tanácsot, felha-
talmazást és áldásokat kérnek kezed alatt, és néped soha nem
fordul majd ellened árulók bizonysága miatt; és bár befolyásuk
gondok, rács és falak közé vet majd téged, te tiszteletben tartatsz,
és mindössze egy rövid pillanat, és hangod rettenetesebb lesz
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A Szabadító Pilátus elŒtt. „Az Ember Fia mindezek 
alá ereszkedett; te talán nagyobb vagy Œnála?”

ellenségeid körében az ádáz oroszlánénál, a te igazlelkıséged
miatt; és Istened örökkön örökké melletted áll majd.

Ha arra hívatsz, hogy megpróbáltatásokon haladj át; ha vesze-
delemben vagy hamis testvérek között; ha veszedelemben vagy
rablók között; ha veszedelemben vagy szárazföldön vagy tenge-
ren; ha mindenféle hamis váddal vádolnak; ha reád törnek ellen-
ségeid; ha kiszakítanak téged atyád, anyád, fivéreid és nŒvéreid
körébŒl; és ha ellenségeid kivont karddal szakítanak el feleséged
kebelérŒl, és ivadékaidtól, és legidŒsebb fiadtól, aki bár még csak
hat éves, ruhádba kapaszkodik, és azt mondja: Apám, apám, miért
nem maradhatsz velünk? Ó, apám, mit mıvelnek majd veled az
emberek? És ha aztán Œt kard taszítja el tŒled, téged pedig bör-
tönben vonszolnak, és ellenségeid úgy ólálkodnak majd körülöt-
ted, mint a bárány vérére áhítozó farkasok; és ha verembe vetnek,
vagy gyilkosok kezébe, és halálos ítéletet mondanak rád; ha levet-
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nek a mélybe; ha tajtékzó hullámok ármánykodnak ellened; ha
ádáz szelek válnak ellenségeiddé; ha az egek sötétséget gyıjte-
nek, és az elemek mind összefognak, hogy eltorlaszolják az utat;
és mindenek felett, ha magának a pokolnak az állkapcsa tárja is ki
nagyra a száját utánad, tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok
tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd.

Az Ember Fia mindezek alá ereszkedett; te talán nagyobb
vagy Œnála?

Tarts ki tehát utadon, és a papság veled marad, mert az Œ hatá-
raik ki vannak szabva, nem léphetik át. A te napjaid ismertek, és
éveid nem számláltatnak kevesebbnek; ne félj tehát attól, amit
az emberek tehetnek, mert Isten örökkön örökké veled lesz”9.
[Ennek a szakasznak a bekezdései a T&Sz 122:1–9-ben is meg-
találhatók.]

A csendes kis hang vigaszt suttog a lelkünknek
a bánat és a gyötrelem közepette

Röviddel azután, hogy a prófétának megengedték, hogy elme-
neküljön Missouriból fogva tartói elŒl, így emlékezett vissza
bebörtönzése közbeni érzéseirŒl: „Az idŒ alatt, míg ellenségeim
kezében voltam, azt kell mondjam, hogy bár rendkívül aggódtam
családom és barátaim miatt, akikkel embertelenül bántak, és aki-
ket bántalmaztak, …saját magammal kapcsolatban tökéletesen
nyugodtnak éreztem magam, és beletörŒdtem Mennyei Atyám
akaratába. Tudatában voltam ártatlanságomnak és a szentek ártat-
lanságának, és hogy semmi olyat nem tettünk, amiért ilyen bánás-
módot érdemeltünk volna elnyomóink kezétŒl. Következésképp
afelé az Isten felé tudtam fordulni szabadulásért, aki minden
ember életét kezében tartja, és aki gyakran megmentett engem a
halál kapuitól; és dacára annak, hogy úgy tınt, a menekülésnek
minden útja teljes egészében lezárult, és a halál meredt az
arcomba, és pusztulásomról végleges döntés született, már ami az
embereket illeti, mégis a táborba való elsŒ belépésemtŒl kezdve
bizonyosságát éreztem annak, hogy testvéreimmel és családunk-
kal együtt ki fogok szabadulni.

Igen, az a csendes kis hang, amely oly sokszor suttogott vigaszt
a lelkemnek a bánat és a gyötrŒdés közepette, arra szólított, hogy
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örvendezzek, és szabadulást ígért, amely hatalmas vigaszt nyújtott a
számomra. És bár a pogányok dühöngtek, és az emberek hiábavaló
dolgokat képzeltek, a Seregek Ura, Jákób Istene volt az én mene-
dékem; és amikor feléje kiáltottam a nyomorúság napján, Ã kisza-
badított engem [lásd Zsoltárok 46:7; 50:15]; ami miatt lelkemet, és
mindent, ami bennem van, arra szólítom, hogy áldja és dicsérje az
Ã szent nevét. Mert bár »mindenütt nyomorgattat[tam], de meg
nem szoríttat[tam]; kétségesked[tem], de nem est[em] kétségbe;
üldöztet[tem], de el nem hagyat[tam]; tiportat[tam], de el nem
vesz[tem]«. [2 Korinthusbeliek 4:8–9.]”10

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át Missouri állam Liberty városa börtönének leírását
(377–379. o.)! Miközben ezt a fejezetet tanulmányozod és
beszélgettek róla, gondolkozz el, a próféta milyen körülmé-
nyek között írta az e fejezetben feljegyzett szavakat! Tekintsd
át a 382. oldalon található harmadik teljes bekezdést! A próféta
Liberty börtönében való tartózkodásáról szóló történet
hogyan szolgál eme igazság példájául?

• Tanulmányozd a 380. oldalon található harmadik teljes bekez-
dést! A nehéz körülmények néha hogyan „ébreszt[enek] lel-
künkben… szent emlékezést”? A megpróbáltatások és az üldöz-
tetések hogyan „köti[k össze] a szívünket” családtagjainkkal és
barátainkkal? Milyen élményeid voltak eme igazságokkal kap-
csolatosan?

• Joseph Smith kijelentette, hogy semmi sem választhatja el Œt
és a testvéreit Isten szeretetétŒl (380. o.). Milyen gondolatok
és érzések támadnak benned, miközben elgondolkozol ezen a
kijelentésen? Hogyan válhatunk el Isten szeretetétŒl? Mit kell
megtennünk ahhoz, hogy megmaradhassunk Isten szereteté-
ben?

• Olvasd el a 382. oldal elsŒ teljes bekezdését! Mit tehetünk
annak érdekében, hogy elnyerjük azt a békességet, amelyet az
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Úr ajánl fel számunkra? Mit tanulsz az Úr azon ígéretébŒl,
miszerint Joseph Smith csapása és szenvedései „rövid pillanat-
nyiak” lesznek?

• Tekintsd át Joseph Smith szenteknek tett ígéreteit arról, hogy
az egyház ellenségei semmit sem tehetnek, hogy meggátolják
Isten hatalmát (382–383. o.)! Miért felejtjük el néha ezt az
igazságot? Mit tehetünk, hogy emlékezzünk rá?

• Tanulmányozd az Úr szavait, amelyeket a prófétához intézett a
383–385. oldalakon! Miként változhat meg az életünk, ha
emlékszünk arra, hogy a megpróbáltatások tapasztalatot
adnak nekünk, és a javunkra válnak? Mit jelent a számodra az,
hogy tudod, a Szabadító mindenek alá ereszkedett? Szerinted
mit jelent az, hogy „tarts ki… utadon”?

• Olvasd el a fejezet utolsó bekezdését (385–386. o.)! Gondolj
arra, amikor a Szentlélek megvigasztalt a nehézség idején! Vol-
tak olyan élményeid, amelyeket helyénvaló most megosztani?

Kapcsolódó szentírások: Filippibeliek 3:8–9; Móziás 23:21–24;
Alma 7:11; 36:3
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Hittel és bátorsággal
válaszolni az üldöztetésre

„Ne féljetek, hanem legyetek erŒsek 
az Úrban és az Ã hatalmas erejében.”

Joseph Smith életébŒl

1838–39 telén Missouri állam polgárŒrsége parancsot kapott a
kormányzótól, hogy ızzék ki az utolsó napi szenteket az állam-
ból, Joseph Smith próféta pedig Liberty börtönében volt fogva
tartva. Azon a télen és a következŒ tavasszal szörnyıséges szen-
vedés színtere alakult ki, miközben szentek ezrei kényszerültek
elhagyni otthonukat Missouriban. Hátrahagyva tulajdonaik nagy
részét, Brigham Young és más egyházi vezetŒk vezetése alatt
nekivágtak a 322 kilométeres útnak keletre, Illinois nyugati része
felé. Csak néhány szent rendelkezett jó szekérrel és lovakkal, és
sokan fedél nélkül aludtak az esŒben és a hóban. Néhányan,
akiknek nem volt cipŒjük, rongyokba tekerték a lábukat, miköz-
ben a hóban gyalogoltak.

1839 februárjában egy kedves szomszéd segített Emma Smith-
nek felpakolni négy gyermekét és kevés tulajdonát egy szekérre,
amely szalmával volt kibélelve. Amikor társasága megérkezett a
befagyott Mississippi folyóhoz, Emma gyalog ment át a jégen
gyermekeivel, miközben a próféta Bibliafordításának kéziratait
két szövetzsákban cipelte magával, amelyeket a szoknyája alatt
vitt a derekához erŒsítve. Ã és sok más nélkülözŒ szent Illinois
állam Quincy közösségében talált menedéket, ahol továbbra is
szenvedtek az éhségtŒl, a hidegtŒl és a betegségtŒl, bár ezeken
a szenvedéseken a gondoskodó közösség kedves cselekedetei
valamennyire enyhítettek.

Jóllehet Joseph próféta sóvárgott azután, hogy segíthessen a
szenteknek, nem tehetett mást, mint hogy imádkozott, és levele-
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1839 februárjában, miközben Joseph Smith Liberty börtönében 
raboskodott, Emma Smith és a gyermekei átgyalogoltak a befagyott 

Mississippi folyón, a missouri üldözŒik elŒl menekülve.
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ken keresztül útmutatásokat adott Brigham Youngnak és a többi
testvérnek, akik távollétében a szenteket vezették. E kétségbeesett
körülmények közepette bátorítás és a nyugalom szavait írta az
egyháztagoknak: „Szeretett testvére[k], tegyük meg jókedvvel
mindazon dolgokat, amikre erŒnkbŒl telik; aztán pedig hadd áll-
junk mozdulatlanul, a legteljesebb bizonyossággal, hogy meglás-
suk Isten szabadítását, és az Œ karjának felfedését” (T&Sz 123:17).

1839. április 6-án a prófétát és társait Liberty börtönébŒl Mis-
souri állam Daviess megyéjének Gallatin városába szállították át.
Az ottani bírósági tárgyaláson való megjelenésüket követŒen a
testvéreket ismét áthelyezték, ezúttal Missouri Boone megyéjé-
nek Columbia városába. Április közepén azonban, miközben a
prófétát és a többi foglyot Columbiába vitték, az Œrök megen-
gedték nekik, hogy elmenekülhessenek. A testvérek egy héten
belül csatlakoztak a szentek táborához az Illinois állambeli
Quincyben. Wilford Woodruff elder ezt írta naplójába a prófétá-
val való találkozásról: „Újra abban a boldog kiváltságban volt
részünk, hogy kezet foghattunk Joseph testvérrel… Nagy öröm-
mel üdvözölt bennünket. Nemrégiben szabadult ki a börtönbŒl
és ellenségei kezébŒl, és tért vissza családja és barátai kebelére…
Joseph Œszinte volt, nyílt és fesztelen, mint mindig. Emma
nŒtestvér rendkívül boldog volt”1.

A próféta késŒbb lerótta tiszteletét azoknak a szenteknek,
akik vele együtt bátran elviseltek oly sok mindent Jézus Krisztus
visszaállított evangéliumába vetett hitükért. „A szentek viselke-
dése a felgyülemlett sérelmeik és szenvedéseik közepette dicsé-
retre méltó volt; bátorságuk, ahogyan testvéreiket a csŒcselék
pusztításától védték; az igazság ügyéhez való kötŒdésük a leg-
megpróbáltatóbb és leglehangolóbb körülmények közepette is,
amelyet csak az emberiség el tud viselni; egymás iránti szerete-
tük; készségük, hogy segítséget nyújtsanak nekem és testvére-
imnek, akik a börtönben voltunk fogva tartva; áldozathozataluk
Missouri elhagyásakor, a szegény özvegyek és árvák segítése, és
ahogy nekik házakat biztosítottak egy barátságosabb földön;
mindezt összevetve kivívták minden jó és erényes ember nagy-
rabecsülését, és biztosították maguknak Jehova jóindulatát és
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jóváhagyását, és egy nevet, amely az örökkévalósághoz hason-
lóan elpusztíthatatlan”2.

Joseph Smith tanításai

Az igazság ellensége szembeszegül az Úr szolgáival,
különösen amikor azok közelebb kerülnek az Úrhoz

„Vallásunk miatt az üldöztetés idŒrŒl idŒre, akár a mennydör-
gés döreje, a fejünkre szakadt”3.

„Vallási tantételeink a világ elé vannak tárva, hogy minden
ember megvizsgálhassa azokat, mégis tudatában vagyunk annak,
hogy a barátaink ellen indított üldöztetések, rágalmazások [hamis
vádak] és igazságban és igazlelkıségben meg nem alapozott
félremagyarázások következtében támadtak. Minden más vallási
társadalomhoz hasonlóan szenvedtük el ezt, mint ahogy azok is
szenvedtek kezdetük kezdetén”4.

„Ne csodálkozzatok tehát, hogy üldöznek benneteket; hanem
emlékezzetek a Szabadító szavaira: »Nem nagyobb a szolga az Œ
uránál; ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd« [lásd János
15:20]; és hogy mindazok a szenvedések, amelyeken a szentek-
nek keresztül kell menniük, a próféták szavainak a beteljesülése,
amelyeket a világ kezdete óta szóltak”5.

„Amikor minden tŒlem telhetŒt megteszek – amikor a leg-
nagyobb jót hajtom végre, akkor van az, hogy a legtöbb ördögi
és gonosz feltételezés támad ellenem… Ennek a népnek az
ellenségei addig nem fáradnak bele az egyház üldözésébe, míg
le nem gyŒzetnek. Számítok rá, hogy mindent fel fognak elle-
nem sorakoztatni, ami csak a hatalmukban áll, és hogy egy
hosszú és borzasztó háborúskodásnak nézünk elébe. Aki az
igaz keresztény háborút megharcolja ezeknek az utolsó
napoknak a romlottságai ellen, az ellen a gonosz emberek
és ördögök angyalai, valamint a sötétség pokoli hatalmai
állandóan fel lesznek sorakoztatva. Amikor a gonosz és rom-
lott emberek szembeszegülnek valakivel, az az ismertetŒjele
annak, hogy az illetŒ a keresztény háborút viseli. Amikor min-
den ember gonosz hazugságot mond ellenetek, boldogok
vagytok stb. [lásd Máté 5:11]. Tekintsünk rossznak egy embert,
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amikor az emberek gonoszságokat mondanak róla? Nem. Ha
egy ember kiáll és szembeszegül a bınös világgal, számíthat
arra, hogy minden gonosz és romlott lélek felsorakozik ellene.

Ez azonban csak egy rövid ideig lesz így, mert mindezek a
szenvedések elfordíttatnak tŒlünk, amennyiben hithıek mara-
dunk, és ezek a gonoszságok nem lesznek úrrá rajtunk. Látván a
felruházás áldásait továbbhaladni, valamint a királyságot növe-
kedni és tengertŒl tengerig terjeszkedni, örvendezünk amiatt,
hogy ezek az ostobaságok nem gyŒztek le minket”6.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy ellenségeink megelégedné-
nek az én pusztulásommal; de én azt mondom nektek, hogy
amint kiontották a véremet, minden olyan ember vérére szom-
júhozni fognak, akiknek a szívében az evangélium teljessége lel-
kének csupán egy szikrája is lakozik. Ezeknek az embereknek az
ellenszegülését minden igazlelkıség ellenségének lelke ösztökéli.
Nemcsak engem akarnak elpusztítani, hanem minden olyan férfit
és nŒt, aki hinni merészel azokban a tanokban, amelyeket Isten
sugalmazott nekem, hogy e nemzedéknek tanítsak”7.

„Tapasztalatból tudom, hogy az igazság ellensége se nem
szunnyad, se nem szınik meg erŒfeszítéseket tenni annak érde-
kében, hogy közösségek elméjében az Úr szolgái ellen elŒítéle-
teket támasszon azáltal, hogy felkavarja az emberek felháborodá-
sát minden fontos és érdekes ügyben”8.

Azok, akik szeretik Istent, 
bátran és hittel viselik az üldöztetést

„Minden szent! Váljon hasznotokra e fontos kulcs: hogy min-
den megpróbáltatásotokban, gyötrelmetekben, kísértésetekben,
nyomorúságotokban, bebörtönzésetekben és halálotokban gon-
doskodjatok arról, hogy nem áruljátok el a mennyet; hogy nem
áruljátok el Jézus Krisztust; hogy nem áruljátok el a testvéreket;
hogy nem áruljátok el Isten kinyilatkoztatásait, legyenek azok a
Bibliában, a Mormon könyvében vagy a Tan és a szövetségekben,
vagy másban, amelyek a múltban vagy a jövŒben valaha adatnak,
és az embernek kinyilatkoztatik majd ebben a világban, vagy az
eljövendŒben. Igen, minden rugdalózásotokban és vergŒdése-



3 2 .  F E J E Z E T

394

1838–39 telén utolsó napi szentek ezrei kényszerültek elmenekülni 
a Missouriban lévŒ otthonaikból, és megtenni a 322 kilométert Illinois-ba.

tekben gondoskodjatok arról, hogy ezt nem teszitek meg, nehogy
ártatlan vér találtasson a ruhátok szélén, és a pokolba jussatok”9.

1830 tavaszán a szenteket a Mormon könyve megjelenése
miatt üldözték: „A Mormon könyve (József fája Efráim kezében)
már egy ideje megjelent, és ahogy az Œsi próféták megjövendölték,
»idegennek tekinte[tt]ék« azt. [Lásd Hóseás 8:12.] Nem kis kava-
rodást okozott a megjelenése. Hatalmas ellenállás és sok üldözés
követte hitelességének hívŒit. De végre igazság szökellt ki a föld-
bŒl, és igazlelkıség tekintett le a mennybŒl [Zsoltárok 85:11;
Mózes 7:62], úgyhogy nem féltünk az ellenfeleinktŒl, tudván, hogy
az igazság és az igazlelkıség a mi oldalunkon áll, és hogy velünk
van az Atya és a Fiú is, mert meg voltak nekünk Krisztus tanai, és
megmaradtunk bennük; ezért továbbra is prédikáltunk és tájékoz-
tatást adtunk mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni”10.

1839 júliusában Wilford Woodruff ezt jegyezte fel: „Joseph
néhány szót intézett hozzánk, és ezt mondta: »Emlékezzetek,
testvérek, hogy ha bebörtönöznek, Joseph testvért elŒttetek már
bebörtönözték. Ha odahelyeznek benneteket, ahonnan testvére-
iteket csak az ablakrácson keresztül láthatjátok, miközben láncra
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vagytok verve Jézus Krisztus evangéliumáért, emlékezzetek arra,
hogy Joseph testvér már volt ilyen körülmények között.« ”11

1841-ben Joseph Smith és tanácsosai az ElsŒ Elnökségben
ezt írták: „Az igazság, mint az erŒs tölgy, sértetlenül áll a küzdŒ
elemek közepette, amelyek roppant nagy erŒvel rohamozzák.
Hömpölyögtek az árvizek, egyik hullám gyorsan a másik után,
és nem nyelték el. »Felemelték hangjukat, Ó Uram; az árvizek
zúgnak; de a Seregek Ura hatalmasabb a tenger hatalmas hullá-
mainál« [lásd Zsoltárok 93:3–4]; az üldöztetések lángjai pedig
a csŒcselék minden befolyásával együtt sem voltak képesek
elpusztítani azt; hanem Mózes bokrához hasonlóan ott áll fele-
mésztetlenül, és most ebben a pillanatban fontos látványt nyújt
mind az embereknek, mind pedig az angyaloknak.

Hová fordítsuk a szemünket, hogy még egy ilyet lássunk? Egy
olyan néprŒl elmélkedünk, amely elfogadott egy népszerıtlen
vallási rendszert, amelynek követése ismétlŒdŒ üldöztetéseket
hozott rájuk. Egy olyan néprŒl, amely Isten iránti szeretete és az
Ã ügyéhez való kötŒdése miatt éhséget, mezítelenséget, vesze-
delmeket és szinte minden nélkülözést elszenvedett. Egy olyan
néprŒl, amely vallásáért szülŒk, férjek, feleségek és gyermekek
korai halálát gyászolja. Egy olyan néprŒl, amely inkább a halált
választotta a rabszolgaság és a képmutatás helyett, és tisztességgel
megŒrizte a jellemét, és szilárdan és megingathatatlanul állt olyan
idŒkben, amelyek megpróbálják az emberek lelkét”12.

Isten hatalmas ereje erŒt ad azoknak, 
akiket az igazlelkıségért üldöznek

Joseph Smith a következŒket írta a szenteknek, miközben
Liberty börtönében volt fogva tartva: „Ne gondoljátok, hogy szí-
vünk elgyengült, mintha valami rémületes dolog történt volna
velünk [lásd Péter 4:12], mert elŒre láttuk, és bizonyosságát kap-
tuk mindezeknek, és egy jobb reménység bizonyosságával ren-
delkezünk, mint üldözŒink. Ezért Isten szélessé tette a vállunkat,
hogy elbírjuk a terhet. Büszkélkedünk a megpróbáltatásainkban,
mert tudjuk, hogy Isten velünk van, hogy Ã a mi barátunk, és
hogy Ã meg fogja szabadítani a lelkünket. Nem aggódunk azok
miatt, akik megölhetik a testet; a lelkünket nem bánthatják [lásd
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Máté 10:28]. Nem kérünk szívességet a csŒcseléktŒl, sem a világ-
tól, sem az ördögtŒl, sem követeitŒl, a szakadároktól, és azoktól,
akik szeretik a hazugságokat, fabrikálják azokat, és megesküdnek
rájuk, hogy elvehessék az életünket. Soha nem rejtegettünk sem-
mit, és nem is fogunk az életünk megmentése érdekében… Tud-
juk, hogy teljes elménkkel, lelkünkkel és erŒnkkel azon igyekez-
tünk, hogy Isten akaratát cselekedjük, és mindent, amit Ã
megparancsolt nekünk. […]

A Szabadító ezt mondta: »Szükséges, hogy botránkozások
essenek, de jaj azoknak, akik által történnek.« [Lásd Máté 18:7.]
Valamint: »Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak
titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én
érettem; örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bŒsé-
ges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik
elŒttetek voltak« [Máté 5:11–12].

Nos, kedves testvérek, ha bárkinek oka van erre az ígéretre
igényt tartani, akkor azok mi vagyunk; mert tudjuk, hogy a világ
nemcsak gyılöl minket, hanem alaptalanul mindenféle gonosz-
ságot beszél rólunk, semmi más okból, minthogy Jézus Krisztus
evangéliumának a teljességét igyekszünk tanítani…

Most pedig, kedves és szeretett testvérek – és amikor testvére-
ket mondunk, azokra gondolunk, akik továbbra is hıek marad-
tak Krisztusban, férfiak, nŒk és gyermekek egyaránt –, szeret-
nénk az Úr Jézus nevében arra buzdítani benneteket, hogy
legyetek erŒsek a hitben az új és örökkévaló szövetségben, és ne
ijedjetek meg az ellenségeitektŒl… Tartsatok ki mindhalálig;
mert »valaki meg akarja tartani az Œ életét, elveszti azt; valaki
pedig elveszti az Œ életét énérettem és az evangéliumért, az meg-
találja azt«, mondta Jézus Krisztus [lásd Márk 8:35]”13.

Szintén Liberty börtönébŒl a próféta és a tanácsosai az ElsŒ
Elnökségben ezt írták az egyház vezetŒinek: „Testvérek, ne félje-
tek, hanem legyetek erŒsek az Úrban és az Ã hatalmas erejében.
Mi az ember, hogy Isten szolgája féljen tŒle, vagy az ember fia,
hogy reszkessen miatta? És azoktól a heves megpróbáltatásoktól
se rémüljetek meg, amelyekkel megpróbáltatunk, mintha valami
rémületes dolog történt volna velünk. Emlékezzetek, hogy min-
denkinek hasonló szenvedésekben volt része. [Lásd 1 Péter
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4:12–13.] Ezért örvendezzetek a szenvedéseinkben, amelyek
által tökéletessé válunk, és amelyek által szabadulásunk feje-
delme is tökéletessé vált. [Lásd Zsidók 2:10.] Vigasztalódjék meg
a szívetek és veletek együtt minden szentnek a szíve, és rendkí-
vül örvendjenek, mert nagyszerı a jutalmunk a mennyben, mert
a gonoszok ugyanígy üldözték a prófétákat is, akik elŒttünk
voltak [lásd Máté 5:11–12]”14.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 389–392. oldalakon található beszámolót! Milyen
benyomással van rád az, ahogyan Joseph Smith és a szentek az
üldöztetésre reagáltak? Szerinted miért voltak hajlandók elvi-
selni az üldöztetést?

• Olvasd el a 392–393. oldalakat, ahol Joseph próféta arról tanít,
hogy az igazlelkı embereknek gyakran lesz részük üldöztetés-
ben! Szerinted ez miért van így? Ma az üldöztetés mennyiben
hasonlít a Joseph Smith idejében történt üldöztetéshez?
Mennyiben különbözŒ ez ma?

• A 393. oldalon Joseph Smith egy kulcsot osztott meg a szen-
tekkel. Milyen tapasztalatok mutatták meg neked ennek a
kulcsnak az értékét? Milyen más tanácsot adnál olyan valaki-
nek, aki üldöztetéssel került szembe a hite miatt? (Példákért
lapozz a 393–395. oldalakra!)

• Tekintsd át a 395–397. oldalakat, ahol Joseph Smith biztosít
minket arról, hogy az Úr meg fog minket erŒsíteni, ha az
üldöztetésre hittel és bátran válaszolunk! Szerinted mit jelent
az, hogy Isten „szélessé tette a vállunkat, hogy elbírjuk a ter-
het“? Hogyan „büszkelked[het]ünk a megpróbáltatásunkban”,
és „örvendez[hetünk] a szenvedéseinkben”? Szerinted hogyan
segíthetnek a szenvedéseink abban, hogy tökéletessé váljunk?

Kapcsolódó szentírások: Máté 5:43–44; Rómabeliek 8:35–39;
2 Nefi 26:8; Móziás 24:8–16; 3 Nefi 6:13
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A gyógyítás, a nyelvek, 
a prófétálás és a lelkek

felismerésének lelki ajándékai

„Senki nem lehet Jézus Krisztus szolgája Jézus
bizonyságtétele nélkül; ez pedig a prófétálás lelke.”

Joseph Smith életébŒl

Az Illinois állambeli Quincy menedékében töltött rövid idŒt
követŒen, 1839 elsŒ néhány hónapjában a szentek elkezdtek fel-
költözni a 80 kilométerre északra fekvŒ Illinois állambeli Com-
merce nevezetı településre. A Missouriban töltött fogságából
való kimenekülését követŒen a próféta nekilátott Commerce-ben
és környékén földeket vásárolni, amely a Missouriból kimenekült
ezrek számára szolgált gyülekezŒhelyül, akiknek helyre volt szük-
ségük ahhoz, hogy újrakezdhessék életüket. 1839 júliusára a
szentek százai táboroztak sátrakban és szekereken a Mississippi
folyó keleti partján Commerce-ben, miközben mások elhagyott
katonai barakkokban találtak menedéket a folyó másik oldalán az
Iowa állambeli Montrose-ban. Új otthonukban a szentek meg-
tisztították és lecsapolták a folyóhoz közeli mocsaras területet.
Sok egyháztagot megcsíptek a szúnyogok, és súlyosan megbete-
gedtek maláriában és más betegségekben. Néhány szent életét
vesztette, míg mások közel jártak a halálhoz. Joseph és Emma
olyan sokukat befogadta és ápolta a rönkházukban, hogy a pró-
féta átengedte az ágyát, és kint aludt egy sátorban.

Július 22-én, a betegség közepette, amelyben oly sokan szen-
vedtek, a szentek szemtanúi voltak annak, amit Wilford Woodruff
elder „Isten hatalma napjának”1 nevezett. Aznap reggel a próféta
felkelt, az Úrhoz folyamodott imában, és az Úr LelkétŒl áthatva
megáldotta a betegeket a házában, kint az udvarában és lent a
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1839. július 22-én Elijah Fordham felkelt „a halál álmából”, miután 
Joseph Smith belépett az otthonába, és kijelentette: „Elijah, megparancsolom 

neked a Názáreti Jézus nevében, hogy kelj fel, és gyógyulj meg!”
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folyónál. Átkelt a folyón, és meglátogatta Brigham Young ottho-
nát Montrose-ban, és betegáldást adott neki. Majd Sidney
Rigdon, Brigham Young és a Tizenkettek más tagjainak társasá-
gában folytatta irgalmas küldetését a többi iowai szent között.
Woodruff elder így emlékezett vissza annak a napnak az egyik
legemlékezetesebb gyógyítására:

„Átmentünk a fŒtéren, és beléptünk [Elijah] Fordham testvér
házába. Fordham testvér egy órája haldoklott, és arra számítot-
tunk, hogy bármelyik percben meghalhat. Éreztem Isten hatal-
mát, amely elárasztotta prófétáját. Amikor beléptünk a házba,
Joseph testvér odalépett Fordham testvérhez, és megfogta a jobb
kezét… Látta, hogy Fordham testvér szemei fátyolosak, és hogy
néma és öntudatlan állapotban van.

Miután megfogta a kezét, [a próféta] ránézett a haldokló férfi
arcára, és ezt mondta: »Fordham testvér, megismersz engem?«
ElŒször nem válaszolt; de mindannyian láttuk Isten Lelkének
hatását rajta nyugodni.

[Joseph] ismét ezt mondta: »Elijah, megismersz engem?« Hal-
kan suttogva Fordham testvér így válaszolt: »Igen!« A próféta
ekkor ezt mondta: »Van hited, hogy meggyógyulj?«

A válasz, ami valamennyivel érthetŒbb volt, mint az elŒzŒ, ez
volt: »Attól tartok, hogy már túl késŒ. Ha hamarabb jöttél volna,
azt hiszem, meggyógyulhattam volna.« Úgy tınt, mintha most
ébredne fel egy álomból. A halál álma volt. Joseph ekkor ezt
mondta: »Hiszel Jézus Krisztusban?« »Igen, Joseph testvér« – jött
a válasz.

Ekkor Isten prófétája hangos szóval ezt mondta az Istenség
méltóságával: »Elijah, megparancsolom neked a Názáreti Jézus
nevében, hogy kelj fel, és gyógyulj meg!«

A próféta szavai nem az ember szavaihoz hasonlítottak, hanem
olyan volt, mint Isten hangja. Nekem úgy tınt, mintha a ház alap-
jaiban megremegett volna. Elijah Fordham úgy ugrott ki az ágyá-
ból, mint aki a halálból támadt fel. Egészséges szín jelent meg az
arcán, és minden mozdulatába visszatért az élet. Lábfején [kuko-
ricalisztes] borogatás volt. Lerúgta a lábáról szétszórva annak tar-
talmát, majd a ruháit kérte, és felöltözött. Kért egy tál tejbe ázta-
tott kenyeret, és megette; majd fejébe húzta a kalapját, és követett
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minket az utcára, hogy meglátogasson másokat, akik betegek vol-
tak”2.

A hatalmas ínség idején a szentek a gyógyítás ajándékának kiá-
radását tapasztalták a próféta keze alatt.

Joseph Smith tanításai

A betegek meggyógyulhatnak a hit és a papsági 
hatalom gyakorlása által, az Úr akarata szerint

„Mi a betegek gyógyításának jele? Jakab a kézrátételt jelölte
meg jelként vagy módszerként, és ez volt az Œsi szentek szokása
is, ahogy azt az Úr elrendelte, és más úton-módon nem kapha-
tunk áldást, kivéve azzal a módszerrel, amelyet az Úr jelölt ki
[lásd Jakab 5:14–15]”3.

1839 júliusában, nem sokkal azután, hogy az Illinois állam-
beli Commerce-be költöztek, és ott sok betegséggel küszködtek,
Joseph Smith ezt jegyezte fel: „Sok betegség jelent meg a testvé-
rek és ennek a helynek a lakosai között, úgyhogy az a hét és a
rákövetkezŒ túlnyomó részben a betegek látogatásával és megál-
dásával telt; voltak, akiknek elég hitük volt, és meggyógyultak;
mások nem…

28., vasárnap – Szokásunkhoz híven gyılést tartottunk…
Beszéltem, és arra intettem minden egyes egyháztagot, hogy
tegye rendbe a házát, hogy tisztítsák meg a belsŒ edényt, és hogy
gyıljenek össze a következŒ sabbaton, hogy vegyenek az úrva-
csorából, hogy a szertartások iránti engedelmességünk által gyŒ-
zedelmeskedni tudjunk Istennel a pusztító ellen, és hogy a bete-
gek meggyógyulhassanak. Ezt az egész hetet a betegek között
töltöttem, akik általánosságban véve erŒsödnek, és kezdik vissza-
nyerni az egészségüket”4.

„Az igazlelkıek közül sokan áldozatául esnek majd betegség-
nek, dögvésznek stb., a test gyengesége miatt, és mégis szabadu-
lást nyernek Isten királyságában. Úgyhogy szentségtelen tantétel
azt mondani, hogy ez és ez vétkezett, mert betegségnek vagy
halálnak esett áldozatául, mert minden test ki van téve a halál-
nak; és a Szabadító azt mondta: »Ne ítéljetek, hogy ne ítéltesse-
tek!« [Lásd Máté 7:1.]”5
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A nyelvek ajándékának célja az, 
hogy tanítsuk másoknak az evangéliumot

1834-ben a próféta beszédet mondott az elderek egyik konfe-
renciáján: „Joseph Smith ezután a nyelvek ajándékát magyarázta
el, hogy ez fŒként az evangélium más nemzeteknek és nyelvek-
nek való prédikálására rendeltetett, és nem az egyház kormány-
zására adatott”6.

„A nyelvek ajándékával kapcsolatban annyit mondhatunk,
hogy azt úgy kaptuk meg ezen a helyen, ahogyan az Œsi idŒk-
ben élŒk: szeretnénk azonban, ha óvatosak lennétek, nehogy
megcsalassatok… Sátán kétség kívül nyugtalanítani fog titeket
a nyelvek ajándékával kapcsolatban, ha nem vagytok óvatosak;
nem lehettek túl óvatosak vele szemben, és nem imádkozhat-
tok eleget. Az Úr adjon nektek bölcsességet ezekben a dolgok-
ban”7.

„[Egy 1841. december 26-án tartott gyılésen] a Korinthusbeli-
ekhez írt elsŒ levél 13. fejezetébŒl, illetve a 14. fejezet egy részé-
bŒl olvastam, és megjegyeztem, hogy a nyelvek ajándéka fontos
az egyházban; …az egyházban a nyelvek ajándéka a Szentlélek
hatalma által Isten szolgáinak a javára adatott, hogy a hitetlenek-
nek prédikáljanak, mint pünkösd napján”8.

„A nyelvek azért adattak, hogy olyanok között prédikáltassék,
akiknek a nyelvét nem értik; mint pünkösd napján stb., és nem
különösebben szükséges az, hogy nyelveket tanítsanak az egy-
házban, mert az, aki rendelkezik a Szentlélekkel, saját nyelvén
ugyanúgy tud beszélni Isten dolgairól, mint egy másik nyelven,
mert a hit nem jelek által adatik, hanem Isten szavának hallása
által”9.

„Ne legyetek annyira kíváncsiak a nyelvekkel kapcsolatban, ne
beszéljetek nyelveken, hacsak nincs jelen egy tolmács; a nyelvek
alapvetŒ célja az, hogy külföldiekhez beszéljünk, és ha az embe-
rek annyira meg szeretnék mutatni az intelligenciájukat, akkor
beszéljenek ezekhez az emberekhez azok nyelvén. Isten ajándé-
kai a megfelelŒ helyükön hasznosak, de ha olyasvalamire hasz-
nálják, amelyre Isten nem szánta, akkor áldás helyett kárt, csap-
dát és átkot jelentenek”10.
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„Az egyházban a nyelvek ajándéka a Szentlélek hatalma által Isten 
szolgáinak a javára adatott, hogy a hitetleneknek prédikáljanak.”

„ElŒfordult az is, hogy testvéreink és nŒtestvéreink a nyelvek
hamis ajándékával bírtak; mormogó, természetellenes hangon
beszéltek, és testük eltorzult… ; noha Isten Lelkében nincs
semmi természetellenes”11.

„Ne használjátok a nyelvek ajándékát anélkül, hogy megérte-
nétek, illetve valaki tolmácsolná azt. Az ördög is tud nyelveken
beszélni; az ellenség eljön az Œ munkájával; minden osztályt meg
tud kísérteni; tud angolul és hollandul is. Senki ne beszéljen
nyelveken, hacsak nem tolmácsol, kivéve annak a beleegyezésé-
vel, aki elnököl; ilyen esetben felfoghatja vagy tolmácsolhatja azt,
vagy megteheti más”12.

„Ha van valami, amit ki kell nyilvánítanotok, tegyétek a saját
nyelveteken; ne merüljetek bele túlságosan a nyelvek ajándéká-
nak a gyakorlásába, különben az ördög becsapja az ártatlant és
az óvatlant. Beszélhettek nyelveken a saját kényelmetek érdeké-
ben, de leszögezem ezt a szabályt, hogy ha bármit is tanítanak
a nyelvek ajándéka által, azt nem kell tanként elfogadni”13.
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Jóllehet csak egy ember szól az egyház prófétájaként, 
a prófétálás lelke mindenkit feljogosít arra, 
hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról

„Senki sem Jézus Krisztus szolgája anélkül, hogy próféta ne
lenne. Senki nem lehet Jézus Krisztus szolgája Jézus bizonyság-
tétele nélkül; és ez a prófétaság lelke [lásd Jelenések 19:10]”14.

„János, a Kinyilatkoztató azt mondja, hogy Jézus bizonyságté-
tele a prófétaság lelke [lásd Jelenések 19:10]. Nos, ha egy ember
rendelkezik Jézus bizonyságtételével, akkor nem rendelkezik a
prófétálás lelkével? És ha rendelkezik a prófétálás lelkével, kér-
dezem, akkor nem próféta? És ha próféta, akkor nem kap kinyi-
latkoztatást? És bárki, aki nem kap saját maga számára kinyilat-
koztatást, el kell, hogy kárhozzon, mert Jézus bizonyságtétele a
prófétálás lelke. Mert Krisztus azt mondja, hogy kérj, és megada-
tik néked; és ha kap valamit, akkor azt kérdezem, az nem kinyi-
latkoztatás lesz? És ha valaki nem rendelkezik Jézus bizonyságté-
telével, akkor nem az Övé, vagyis Krisztusé. És ha nem az Övé,
akkor el kell kárhoznia”15.

Egy Nauvooban járt látogató feljegyezte, hogy Joseph Smith
a következŒket tanította egy beszélgetés alkalmával: „Joseph
próféta [azt mondta, hogy] …ahhoz, hogy valaki Jézus szolgája
lehessen, bizonyságot kell tennie Jézusról; és ahhoz, hogy
bizonyságot tehessen Jézusról, rendelkeznie kell a prófétálás lel-
kével; mert János szerint Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.

Ha egy ember Jézus szolgájának tartja magát, és nem rendel-
kezik a prófétálás lelkével, akkor hamis tanú kell, hogy legyen,
mert nem rendelkezik azzal az ajándékkal, ami feljogosítja arra a
hivatalra; és [Joseph Smith], valamint e nemzedék papjai között
az a különbség, hogy Œ azt állítja, rendelkezik a prófétálás lelké-
vel, ami feljogosítja Œt arra, hogy bizonyságot tegyen Jézusról
és a szabadulás evangéliumáról; és a papok megtagadják azt a
lelket, méghozzá a prófétálás lelkét, az egyetlen dolgot, amely az
Úr Jézus igaz tanúivá tenné Œket, és mégis azt állítják, hogy Œk a
szabadulás igaz szolgái”16.
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„A hit Isten igéjének hallásával érkezik, Isten szolgáinak
bizonyságtétele által; ez a bizonyságtétel mindig együtt jár a pró-
fétálás és a kinyilatkoztatás Lelkével”17.

A lelkek felismerésének ajándéka lehetŒvé teszi 
a hithıek számára, hogy megkülönböztethessék 

a jó és a gonosz lelkek befolyását

A visszaállított egyház korai napjaiban az egyháztagok és
más vallási csoportok tagjai néha gonosz vagy hamis lelkek
befolyása alatt cselekedtek, azt hivén, hogy a Szentlélek hatása
alatt vannak. Joseph Smith próféta ezt tanította: „A mostaná-
ban körünkben történŒ események miatt elkerülhetetlen felada-
tommá vált az, hogy mondjak valamit a lelkekkel kapcsolatban,
amelyek hatással vannak az emberekre.

Az apostolok írásaiból [az Újszövetségben] világosan kiderül,
hogy napjaikban sok hamis lélek létezett, és »[kimentek] a
világba«, és hogy csak az IstentŒl kapott intelligencia által lehet
ezeket a hamis lelkeket felismerni, és bebizonyítani, hogy mely
lelkek vannak IstentŒl [lásd 1 János 4:1–4]. Általában a világ
rendkívül tudatlan ezzel az egy dologgal kapcsolatban, és miért
is lennének másként – »azonképen az Isten dolgait sem ismeri
senki, hanemha az Istennek Lelke«. [Lásd 1 Korinthusbeliek
2:11.] […] …

Mindig és minden korban úgy tınt, hogy hiányos volt a tudás
ezzel a témával kapcsolatban. Mindenféle lélek megnyilvánult
minden korban és majdnem minden nép között… Mindegyiknek
megvan a maga lelke, mindegyiknek van természetfeletti ereje,
és mind azt hangoztatja, hogy a lelke IstentŒl van. Ki fogja meg-
oldani ezt a rejtélyt? »Próbáljátok meg a lelkeket«, mondja János
[1 János 4:1], de ki tegye meg? A tanult, az ékesszóló, a filozófus,
a bölcs, a jós – mind tudatlanok… Ki tudja napvilágra hozni, és
leleplezni a hamis lelkek rejtett titkait, amelyek oly gyakran meg-
nyilvánulnak az utolsó napi szentek között? Azt válaszoljuk, hogy
senki nem teheti meg ezt a papság nélkül, és anélkül, hogy ren-
delkezne azon törvények ismeretével, amelyek által a lelkek kor-
mányoztatnak; mert amiképpen »az Isten dolgait sem ismeri
senki, hanemha az Istennek Lelke«, úgy senki sem ismeri az
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ördög lelkét, az Œ hatalmát és befolyását, csak egy, az embernél
nagyobb intelligencia birtokában, és a papság közvetítésén
keresztül feltárva eszközeinek titkos mıködését…

Az embernek rendelkeznie kell a lelkek felismerésének [aján-
dékával], mielŒtt napvilágra vonszolhatja ezt a pokoli befolyást,
és a világ elé tárhatja azt annak minden lélekpusztító, ördögi és
undorító színeiben; mert semmi sem okoz nagyobb kárt az
emberek gyermekeinek, mint egy hamis lélek befolyása alatt
lenni, miközben azt gondolják, hogy velük van Isten Lelke.
Ezrek érezték e szörnyıséges hatalom és romboló hatás befo-
lyását…

Ahogy korábban már megjegyeztük, a rendkívüli nehézség a
lelkek természetérŒl, valamint azon törvényekrŒl való tudatlan-
ságban rejlik, amelyek által kormányoztatnak, és a jelekrŒl, ame-
lyek által felismerhetŒek; amennyiben Isten Lelkére van szükség
ahhoz, hogy ismerjük Isten dolgait; az ördög lelke pedig csak
azon a közvetítŒ eszközön keresztül leplezhetŒ le, abból termé-
szetszerıen az következik, hogy hacsak valaki vagy valakik nem
rendelkeznek IstentŒl kapott közléssel vagy kinyilatkoztatással,
amely feltárja elŒttük a lélek mıködését, örökre tudatlanok kell,
hogy maradjanak ezekkel a tantételekkel kapcsolatban; mert állí-
tom, hogy ha egy ember nem értheti e dolgokat, csak Isten Lelke
által, akkor tízezer ember sem fogja érteni azokat; egyformán
meghaladja a tanult bölcsességét, az ékesszóló nyelvét és a hatal-
mas erejét. Végül pedig arra a következtetésre kell, hogy jussunk,
bármit is gondoljunk a kinyilatkoztatásról, hogy anélkül nem
ismerhetünk, és nem érthetünk semmit, ami IstentŒl vagy az
ördögtŒl van; és bármennyire is vonakodik a világ, hogy elis-
merje ezt a tantételt, a számtalan hitvallásból és eszmékbŒl kitı-
nik, hogy semmit sem értenek ebbŒl a tantételbŒl, és ugyanígy
nyilvánvaló az is, hogy isteni közlés nélkül tudatlanságban kell
maradniuk…

Ahogy korábban említettük, az embernek rendelkeznie kell a
lelkek felismerésével ahhoz, hogy megértse ezeket a dolgokat,
és hogyan kaphatná meg ezt az ajándékot, ha a Léleknek nem
léteznének ajándékai? Eme ajándékokat pedig hogyan lehetne
kinyilatkoztatás nélkül megkapni? »[Krisztus] fölmen[t] a
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magasságba…, és adott ajándékokat az embereknek; …és Ã
adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, néme-
lyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanító-
kul« [lásd Efézusbeliek 4:8, 11]. És hogyan választotta ki az
apostolokat, a prófétákat, a pásztorokat, a tanítókat és az evan-
gélistákat? Prófécia (kinyilatkoztatás) és kézrátétel által: egy
isteni közlés és Isten által megjelölt szertartás által – a papsá-
gon keresztül, amelyet Isten rendje szerint szerveztek meg,
isteni kinevezés alapján. Az Œsi idŒkben az apostolok viselték
e papság kulcsait – Isten királyságának a rejtelmeit, követke-
zésképp felhatalmazást kaptak arra, hogy megnyissanak és meg-
oldjanak minden, az egyház kormányzására, a társadalom jólé-
tére, az emberek jövŒbeli rendeltetésére és a lelkek erejére,
hatalmára és befolyására vonatkozó dolgot; mert kedvükre kor-
látozhatták Œket, és felszólíthatták Œket a távozásra Jézus nevé-
ben, és leleplezhették gonosz és titkos mıködésüket, amikor
megpróbálták becsapni az egyházat azáltal, hogy vallásos álca
mögé bújtak, és az egyház érdekei, valamint az igazság terje-
dése ellen harcoltak. […]

Szabadítónk, az apostolok, és még az egyház tagjai is fel vol-
tak ruházva ezzel az ajándékkal, mert, mondja Pál: »Egynek ada-
tott a nyelvek ajándéka, másiknak a nyelvek magyarázása,
megint másiknak a csodatévŒ erŒknek munkái, némelynek a
prófétálás, némelyiknek pedig a lelkeknek megítélése«. [Lásd
1 Korinthusbeliek 12:10.] Mindezek Isten ugyanazon LelkétŒl
származtak, és Isten ajándékai voltak… Senki vagy senkik nem
tudják megkülönböztetni az igaz lelkeket a hamis lelkektŒl a
szabályosan kinevezett felhatalmazottak, a papság és a lelkek fel-
ismerése nélkül”18.

„Hazug lelkek járják a földet. A lelkeknek nagyszerı meg-
nyilatkozása fog megtörténni, mind hamis, mind pedig jó…
Nem minden lélek vagy látomás vagy éneklés jön IstentŒl… A
lelkek megkülönböztetésének ajándéka megadatik majd az
elnöklŒ eldernek. Imádkozzatok érte, hogy rendelkezzék ezzel
az ajándékkal”19.
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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 a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 399–402. oldalakon található beszámolót!
Hogyan segíthet ez a beszámoló a melkisédeki papságot vise-
lŒknek felkészülni arra, hogy megáldják a betegeket? Hogyan
segíthet ez nekünk, ha papsági áldásra van szükségünk? Sze-
rinted miért volt fontos az, hogy Fordham testvér akkor kife-
jezze a Jézus Krisztusba vetett hitét?

• Tekintsd át Joseph próféta tanításait a 402. oldalon! Milyen
élmények segítettek neked abban, hogy megértsd a papság
hatalmát a betegek megáldásában? Milyen tantételek vezérel-
jenek minket a betegek meggyógyításával kapcsolatos élmé-
nyeink megosztásában? Miért nem gyógyulnak meg egyes
emberek, jóllehet gyakorolják a hitüket, és kapnak papsági
áldást?

• Joseph Smith azt mondta, hogy a nyelvek ajándéka „fŒként az
evangélium más nemzeteknek és nyelveknek való prédikálá-
sára rendeltetett” (lásd 403–404. o.). Hogyan segített ez az
ajándék az evangélium terjesztésében világszerte? Hogyan kap-
tad meg te, vagy valaki, akit ismersz, a nyelvek ajándékát, az
evangélium prédikálásában való segítségként?

• Tekintsd át Joseph próféta tanításait a prófétálás lelkérŒl
(405–406. o.)! Számodra mit jelent az, hogy minden egyes
egyháztag rendelkezhet a prófétálás lelkével?

• Tekintsd át Joseph próféta tanításait a lelkek felismerésének
ajándékáról (406–408. o.)! Mi a lelkek felismerésének aján-
déka? Hogyan kerülhetjük el azt, hogy gonosz befolyások meg-
tévesszenek? Jelenlegi prófétánk és más egyházi vezetŒk
hogyan segíthetnek felismerni a gonosz befolyásokat?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 12:1–31; 14:1–6,
22–28; Jakab 5:14–15; Moróni 10:8–17; T&Sz 46:1–33; 50:1–36,
40–44; 52:14–19
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A megbocsátás hatalma

„Jöjj, drága testvér, a háborúnak vége,
Kik barátok voltak egykor, ismét barátok végre.”

Joseph Smith életébŒl

1839 nyarán a próféta a Nauvoo nevet adta annak a helynek, ahol
a szentek gyülekeztek a Mississippi folyó illinois-i oldalán. A név
héber eredetı volt, jelentése pedig „gyönyörı fekvés vagy hely,
magában hordozva a nyugalom gondolatát is”1. A próféta irányí-
tása alatt a szentek elkezdték Commerce faluját egy nagyszerı
várossá átalakítani. ElŒször kunyhóikat és sátraikat váltották fel
határvidéki rönkházakkal, majd számos favázas és tekintélyes
téglaház is megjelent. Gyümölcsfákat és árnyasokat, szŒlŒket és
bokrokat ültettek, hogy hatalmas földterületeiket szépítgessék.
A gyönyörı Nauvooban a szentek azt remélték, hogy egy békés
menedékhelyet találnak, ahol a missouri üldöztetéseket maguk
mögött tudhatják.

Az építkezés ezen idŒszakában Joseph Smithnek egy olyan
élményben volt része, amely bebizonyította irgalmas alkatát,
valamint azon hajlandóságát, hogy megbocsásson másoknak,
lehetŒvé téve számukra, hogy túllépjenek a múlt sérelmein.
Daniel Tyler számolt be errŒl az élményrŒl:

„Egy férfi, aki magas tisztséget viselt az egyházban Far Westben
[Missouriban], megbetegedett maláriában és a lázban. Miközben
az elméje és a teste legyengült, a hıtlenné vált személyek kese-
rıvé tették az elméjét, és meggyŒzték Œt, hogy hagyja ott a szen-
teket, és tartson velük. Tett néhány bizonyságot a próféta ellen.
Miközben a szentek letelepedtek Commerce-ben, felépült a
betegségébŒl, és Missouriból az Illinois állambeli Quincybe köl-
tözött. Ott fahasábolással foglalkozott, hogy pénzt gyıjtsön arra,
hogy családjával együtt Nauvooba költözhessen, és ajándékot
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A Szabadító könyörületet mutatott a házasságtörésen kapott asszony iránt 
(lásd János 8:1–11). „Krisztus azt mondta, azért jött, hogy a bınösöket 

bınbánatra szólítsa, hogy megszabadítsa Œket” – jelentette ki Joseph Smith.
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[adhasson] Isten bántalmazott emberének, ha netalán az meg-
bocsátana neki, és megengedné, hogy visszatérjen a nyájhoz…
Úgy érezte, hogy máshol nem volt szabadulás a számára, és ha
ezt megtagadják tŒle, akkor, ami Œt illeti, minden elveszett. Bána-
tos szívvel és lesütött szemmel indult útnak.

Útja alatt az Úr közölte Joseph testvérrel, hogy jön. A próféta
kitekintett az ablakán, és látta, ahogy közeledik az utcában.
Amint kinyitotta a kaput, a próféta felugrott a székérŒl, és kiro-
hant hozzá az udvarra, ezt kiáltván: »Ó, – testvér, mennyire örü-
lök, hogy viszontláthatlak!« Nyakába borult, és mindketten úgy
sírtak, mint a gyermekek.

Elég legyen azt mondanom, hogy a megfelelŒ jóvátétel meg-
történt, és az elbukott férfi ismét belépett az egyházba az ajtón
keresztül, újra megkapta a papságot, és számos fontos missziót
szolgált, összegyılt a szentekkel Sionban, és teljes hitben halt
meg”2.

George Q. Cannon, aki tanácsosként szolgált az ElsŒ Elnök-
ségben, további bizonyítékát adta Joseph Smith megbocsátó ter-
mészetének: „Az igazság rendületlen pártfogásával és Isten
parancsolataihoz való makacs ragaszkodásával Joseph mindig
irgalmas volt a gyengékhez és a tévelygŒkhöz. 1835 nyarán Kirt-
landben és környékén munkálkodott a tanácsüléseken és gyılé-
seken, és megválasztották, hogy részt vegyen számos egyháztag
ellen indított eljárásban, akiknek az ügyeit az egyház elnöksége
ellen való felszólalásért vizsgálták. Mindegy volt, hogy a vádlott
ügyét kellett-e védenie vagy a vádat képviselnie – jóllehet Œ maga
lehetett az, akit sérelem ért –, oly nagy gyengédséggel és igaz-
sággal tette azt, hogy elnyerte mindenki szeretetét”3.

Joseph Smith tanításai

Az irgalom tantételét kell gyakorolnunk, és meg 
kell bocsátanunk fivéreinknek és nŒvéreinknek

„Az egyik legkedvesebb jelenet, ami a földön megtörténhet,
az, hogy amikor valaki bınt követ el egy másik ellen, az a bın
megbocsáttatik; majd a Szabadító magasztos és tökéletes mintája
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szerint a Mennyei Atyánkhoz imádkoznak, hogy bocsásson meg
[a bınösnek] is”4.

„Mindig gyakoroljuk az irgalom tantételét, és legyünk készek
megbocsátani testvérünknek a bınbánat elsŒ megmutatkozása-
kor és bocsánatkéréskor; és ha megbocsátunk a testvérünknek,
vagy még az ellenségünknek is, mielŒtt megbánná azt, vagy
bocsánatot kérne, Mennyei Atyánk ugyanolyan irgalmas lesz hoz-
zánk is”5.

„Legyetek elnézŒek és türelmesek egymással, mert az Úr is ezt
teszi velünk. Imádkozzatok ellenségeitekért az egyházban, és ne
átkozzátok rosszakaróitokat azon kívül sem: mert enyém a bosszú-
állás, mondja az Úr, és én megfizetek [lásd Rómabeliek 12:19].
Minden elrendelt egyháztagnak és mindenkinek ezt mondjuk:
legyetek irgalmasok, és irgalmasságra találtok. Arra törekedjetek,
hogy megmentsétek a lelkeket, ne pedig arra, hogy elpusztítsátok
Œket: mert bizony tudjátok, hogy »nagyobb öröm lesz a mennyben
egy megtérŒ bınösön, hogynem kilencvenkilencz igaz emberen,
a kinek nincs szüksége megtérésre«. [Lásd Lukács 15:7.]”6

Eliza R. Snow a próféta következŒ szavait jegyezte fel:
„[A szentek] legyenek felfegyverezve irgalommal a közöttünk
lévŒ gonoszság ellenére. Azt mondta, eszközként szolgált abban,
hogy fény derüljön a gonoszságra – búskomor gondolat ez és
szörnyı, hogy oly sokan alávetik magukat az ördög kárhozatá-
nak, és pusztulásba mennek. Mély érzelemmel azt mondta, hogy
Œk halandó társaink, és egyszer szerettük Œket, nem kellene hát
arra biztatnunk Œket, hogy térjenek jó útra? [Még] nem bocsá-
tottunk meg nekik hetvenhétszer, ahogy a Szabadítónk utasította
[lásd Máté 18:21–22]; talán még egyszer sem bocsátottunk meg
nekik. Most van a szabadulás napja azok számára, akik megbán-
ják bıneiket, és jó útra térnek”7.

„Tegyük fel, hogy Jézus Krisztus és a szent angyalok jelenték-
telen dolgok miatt kifogásolnának minket, akkor mivé válnánk?
Irgalmasnak kell lennünk egymással, és szemet kell hunynunk
a kis dolgok felett”8.

Willard Richards, a Tizenkettek Kvórumának egyik tagja így
számolt be: „Joseph megjegyezte, hogy minden rendben van
közte és a mennyek között; hogy nem érez ellenségeskedést
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senki iránt; és Jézus imájához vagy mintájához hasonlóan Joseph
így imádkozott: »Atyám, bocsásd meg az én vétkeimet, ahogy én
is megbocsátok az ellenem vétkezŒknek« [lásd Máté 6:12, 14],
mert szabadon megbocsátok minden embernek. Ha biztosítani
és ápolni akarjuk mások szeretetét, akkor szeretnünk kell máso-
kat, még az ellenségeinket is, ugyanúgy, mint a barátainkat”9.

A megbocsátás visszaállítja az érzések harmóniáját

„Elszomorít, hogy nincs teljesebb testvériség; ha egy tag
szenved, mindannyian megérzik azt; az érzések egyesülésével
hatalmat nyerünk Istennel. Krisztus azt mondta, azért jött, hogy
a bınösöket bınbánatra szólítsa, hogy megszabadítsa Œket.
Krisztust az öntelt zsidók kárhoztatták, mert bınösöket fogadott
be a társaságába; Ã a szerint a tantétel szerint fogadta be Œket,
hogy megbánták a bıneiket… Ha [a bınösök] megbánják a
bıneiket, kötelességünk Œket befogadni, és kedvesség által meg-
szentelni és megtisztítani Œket minden istentelenségtŒl gondos-
kodásunk hatása által… Semmi sem vezeti az embereket
olyannyira ahhoz, hogy feladják a bıneiket, mint amikor kézen
fogják Œket, és gyengéden odafigyelnek rájuk”10.

Joseph Smith próféta ezt írta az egyházi vezetŒk egy csoport-
jának: „Nos, testvérek, hadd mondjam el nektek, hogy hajlamos
vagyok adni és megbocsátani, és elnézni és türelmes lenni, teljes
hosszútıréssel és türelemmel, a testvéreim és az emberiség
egész világának a gyarlóságait, oktalanságait, gyengeségeit és
gonoszságait; és irántatok érzett bizalmam és szeretetem nem
hagyott alább, se nem gyengült el. És most, ha arra szólítanának
benneteket, hogy nézzétek el nekünk egy kicsit a mi gyengesé-
geinket és oktalanságainkat, és velünk együtt dorgálást kapná-
tok, ne sértŒdjetek meg… Amikor ti és én szemtŒl szembe talál-
kozunk, arra számítok, a legkisebb kétséget kizáróan, hogy
minden közöttünk lévŒ ügyet jól meg fogunk érteni, és tökéletes
szeretet fog uralkodni; és az a szent szövetség, amely egybeköt
bennünket, szívünkben a legmagasabb helyet fogja kapni”11.

Joseph Smith próféta a következŒket mondta az ElsŒ Elnök-
ségben szolgáló tanácsosaival és a Tizenkettekkel tartott gyılé-
sen: „Néha túl keményen beszéltem a pillanat hevében, és mint-
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hogy megbántottam az érzéseiteket, testvérek, bocsánatotokat
kérem, mert szeretlek benneteket, és teljes szívemmel támogat-
lak titeket minden igazlelkıségben az Úr elŒtt és minden ember
elŒtt; mert biztosítalak benneteket, testvérek, afelŒl, hogy haj-
landó vagyok megállítani minden ellenkezés áradatát viharokban
és szélvészben, mennydörgésekben és villámlásokban, tengeren
és szárazon, a vadonban vagy hamis testvérek, illetve csŒcselék
között, vagy bárhol, ahová Isten az Ã elŒrelátásában hív minket.
És elhatároztam, hogy semmilyen magasság vagy mélység, feje-
delemségek vagy hatalmak, jelen vagy eljövendŒ dolgok, vagy
semmilyen teremtmény nem fog elválasztani engem tŒletek [lásd
Rómabeliek 8:38–39].

És most szövetséget kötök veletek Isten elŒtt, hogy semmilyen
ellenetek szóló méltatlan híreszteléseket nem fogok meghall-
gatni vagy elhinni, és semmilyen tanúvallomás alapján nem fog-
lak kárhoztatni benneteket a mennyek alatt, kivéve azt a bizony-
ságot, amely tévedhetetlen, míg szemtŒl szembe nem látlak
benneteket, és bizonyossággal meg nem gyŒzŒdök arról; és
töretlen bizalmat helyezek a szavatokba, mert hiszem, hogy az
igazság férfiai vagytok. És ugyanezt kérem tŒletek, amikor bármit
mondok nektek, hogy hasonló bizalmat fektessetek a szavamba,
mert nem fogom nektek azt mondani, hogy tudok valamit, amit
valójában nem tudok”12.

1835 Œszén a próféta öccse, William nem értett egyet a pró-
féta egy döntésével, felbŒszült, és elkezdett a prófétával megve-
tŒen bánni, és másokat is arra buzdított. Ez a viselkedés elszo-
morította a prófétát, és a következŒket írta Williamnek: „Azt
szeretném, William testvér, hogy légy alázatos. Ãszintén megbo-
csátok neked, és ismered megingathatatlan és változhatatlan haj-
lamomat; tudom, hogy kiben bízom; a sziklán állok, és az ár nem
tud, nem, nem fog legyŒzni engem. Tudod, hogy a tan, amit taní-
tok, igaz, tudod, hogy Isten megáldott engem… Tudod, hogy az
az én feladatom, hogy megintselek téged, amikor rosszat teszel.
Ezt mindig bátorkodom majd megtenni, és neked is ugyanilyen
kiváltságban lesz részed. Bátorkodok figyelmeztetni téged szüle-
tési jogomnál fogva; és megadom neked a kiváltságot, mert az
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a feladatom, hogy alázatos legyek, hogy dorgálást és tanítást
fogadjak egy testvértŒl vagy egy baráttól…

És most Isten legyen irgalommal az apám házához; vegye el
Isten a köztem és közted lévŒ ellenségeskedést; és állíttassék
vissza minden áldás, és felejtŒdjék el a múlt mindörökre. Vigyen
az alázatos bınbánat mindkettŒnket hozzád, Ó Isten, és a te
hatalmadhoz és oltalmadhoz, és egy koronához, hogy élvezhes-
sük apánk, anyánk, Alvin, Hyrum, Sophronia, Samuel, Catherine,
Carlos, Lucy, a szentek és minden megszentelt társaságát béké-
ben mindörökre, ez a te fivéred imája”13.

1836. január 1-jén a próféta a következŒket mondta a
családjában fellépŒ nehézség megoldására tett erŒfeszítéseirŒl:
„A hála dacára, amely megtölti szívemet, ahogy visszatekintek az
elmúlt évre, és a megsokszorozódott áldásokra, amelyek fejün-
ket koronázták, szívem nyugtalankodik énbennem az apám csa-
ládjában lévŒ nehézség miatt… Elhatároztam, hogy részemrŒl
semmi nem fog hiányozni ahhoz, hogy kiigazítsuk azokat, barát-
ságosan megszabaduljunk tŒlük, és elintézzünk minden családi
problémát még a mai napon, hogy az elkövetkezendŒ év és évek,
legyen az sok vagy kevés, igazlelkıségben telhessenek Isten
elŒtt…

William és Hyrum testvérek, valamint John Smith nagybácsi
eljöttek a házamhoz, és bevonultunk egy szobába apámmal és
Martin Harris elderrel. Smith atya imával nyitotta meg a beszél-
getést, ami után ebbŒl az alkalomból kifolyólag nagyon érzŒen és
megindultan fejezte ki magát, méghozzá egy apa minden együtt-
érzésével, akinek az érzéseit mélyen megsebezte a családban fel-
lépŒ probléma; és miközben beszélt hozzánk, Isten Lelke hatal-
mas erŒvel nyugodott rajtunk, és szívünk megenyhült. William
testvér alázatos beismerŒ vallomást tett, és bocsánatomat kérte
azért a bántalmazásért, amellyel illetett engem. Én pedig bocsá-
natot kértem tŒle azok miatt, melyekben én cselekedtem helyte-
lenül.

És a beismerés és megbocsátás lelke kölcsönös volt mind-
annyiunk között, és szövetséget kötöttünk egymással Isten, a
szent angyalok és a testvérek elŒtt, hogy mostantól fogva arra
törekszünk majd, hogy mindenben felépítsük egymást igazlelkı-
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ségben, és nem fogunk egymásról szóló gonosz híresztelésekre
hallgatni; hanem testvérekhez illŒen odamegyünk egymáshoz a
sérelmeinkkel a szelídség lelkében, és kibékülünk egymással, és
ezáltal elŒsegítjük a boldogságunkat, a család boldogságát, rövi-
den mindenki boldogságát és jólétét. Ezután behívtuk a felesé-
gemet, édesanyámat és az írnokomat, és nekik is elismételtük a
szövetséget, amelyet kötöttünk; és miközben hála töltötte meg a
keblünket, könnyek patakzottak a szemünkbŒl. Majd megkértek,
hogy zárjam be a beszélgetést, amelyet meg is tettem egy imával,
és ez egy igazán örömteli esemény volt, és az örvendezés idŒ-
szaka”14.

A bınbánó iránt tanúsított hosszútırés, türelem
és irgalom segíthet abban, hogy „Isten szeretett

gyermekeinek szabadságához” vezessük Œket

1838 végén William W. Phelps, aki egykor megbízható egy-
háztag volt, többekkel együtt hamisan tanúskodott a próféta és
más egyházi vezetŒk ellen, amely a bebörtönzésükhöz vezetett
Missouriban. 1840 júniusában Phelps testvér levelet írt Joseph
Smithnek, amelyben a bocsánatáért esedezett. Joseph próféta
így válaszolt: „Azt kell mondanom, hogy nem hétköznapi érzé-
sekkel próbálok néhány sort írni a [múlt hónap] 29-én írt leve-
ledre; ugyanakkor örülök ennek a kiváltságnak, amely megada-
tott nekem.

Talán valamelyest el tudod képzelni az érzéseimet, továbbá
Rigdon elder és Hyrum testvér érzéseit, amikor elolvastuk a leve-
ledet – szívünk elérzékenyült, gyengédséggel és könyörülettel
telt meg, amikor megbizonyosodtunk elhatározásodról stb. Biz-
tosíthatlak, hogy hajlok arra, hogy az ügyedben úgy járjak el,
hogy az elnyerje Jehova tetszését (akinek szolgája vagyok), és
ahogy az az igazság és az igazlelkıség kinyilatkoztatott tantétele-
ivel megegyezik; és minthogy mindig hosszútırés, türelem és
irgalom jellemezte a mi Mennyei Atyánk cselekedeteit az alázato-
sakkal és a töredelmesekkel szemben, hajlok arra, hogy köves-
sem a példát, hogy ápoljam e tantételeket, és így cselekedvén
felebarátaim szabadítója legyek.
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William W. Phelps, aki itt Joseph Smithszel van ábrázolva, miután visszatért 
a szentek közösségébe, ezt írta a prófétáról, aki oly nagylelkıen megbocsátott neki:

„Dicsérd a férfit, aki szólt Jehovával!” (Egyházi énekek, 84. o.).

Igaz, hogy sokat szenvedtünk viselkedésed miatt – a keserıség
pohara, amely amúgy is eléggé tele volt ahhoz, hogy halandók-
ként kiigyuk, valóban túlcsordult, amikor ellenünk fordultál, te,
akivel gyakran együtt tanácskoztunk, és akivel az Úrtól kapott fel-
frissülés megannyi idŒszakát éltük át –, »mert ha ellenség lett
volna, azt el tudtuk volna viselni«. [Lásd Zsoltárok 55:12–14.]
»A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett,
és idegenek törtek be kapuján és [Far Westre] sorsot vetettek:
olyan voltál te is, mint bármelyik közülök. De nem szabadott
volna gyönyörködnöd öcsédnek napján, az Œ szerencsétlenségé-
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nek napján, és nem szabadott volna kérkedned a szorongattatás
napján.« [Lásd Abdiás 1:11–12.]

A poharat azonban kiittuk, az Atya akarata megtörtént, és még
mindig életben vagyunk, amiért köszönetet mondunk az Úrnak.
És kiszabadulva a gonosz emberek kezei közül Isten irgalma
által, azt mondjuk, hogy kiváltságod, hogy kiszabadulj az ellen-
ség hatalmából, hogy Isten szeretett gyermekeinek szabadságába
vitess, és újra elfoglald helyed a Magasságos szentjei között, és
szorgalom, alázat és színleletlen szeretet által ajánld magad Iste-
nünknek és a te Istenednek, és Jézus Krisztus Egyházának.

Hivén azt, hogy beismerésed valós, bınbánatod pedig Œszinte,
örömmel nyújtom ki feléd még egyszer a barátság jobb kezét,
és örvendezek a tékozló visszatérésének.

Felolvastuk vasárnap a leveledet a szenteknek, és érzéseik
kinyilvánítását figyelembe véve egyhangúlag az a döntés szüle-
tett, hogy W. W. Phelps fogadtassék vissza a közösségbe.

»Jöjj, drága testvér, a háborúnak vége,
Kik barátok voltak egykor, ismét barátok végre.«”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 a VII–XI. oldalakat!

• Ez a fejezet számos történetet tartalmaz arról, hogy Joseph
Smith hogyan bocsátott meg másoknak. Tekintsd át a 411–413.,
416–417. és a 418–420. oldalakon található beszámolókat! Ezek
a történetek hogyan segíthetnének valakinek, aki küszködik
azzal, hogy másnak megbocsásson?

• Milyen áldásokat kapunk az életünkben, amikor megbocsátunk
azoknak, akik megsértettek minket? Néha miért esik nehe-
zünkre megbocsátani másoknak? Mit tehetünk annak érdeké-
ben, hogy megbocsátóbb lelkiséget fejlesszünk ki magunkban?

• A 414. oldal rövid és bölcs kijelentéseket tartalmaz a másoknak
való megbocsátásról. Például: „Legyetek elnézŒek és türelme-
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sek egymással, mert az Úr is ezt teszi velünk.” „Legyetek irgal-
masok, és irgalmasságra találtok.” „Arra törekedjetek, hogy
megmentsétek a lelkeket, ne pedig arra, hogy elpusztítsátok
Œket.” „Irgalmasnak kell lennünk egymással, és szemet kell
hunynunk a kis dolgok felett.” Mit tanulsz ezekbŒl a kijelen-
tésekbŒl?

• A 415. oldalon található elsŒ teljes bekezdésben tekintsd át
Joseph Smith próféta szavait a kedvesség és a gyengédség hatá-
sairól! Szerinted ez a tanács miért igaz? Milyen tapasztalataid
vannak ezekkel a tantételekkel kapcsolatban az életedben?

• Tekintsd át a 416. oldal elsŒ teljes bekezdését! Milyen prob-
lémákat kerülhetünk el, ha követjük ezt a tanácsot? Miért
nehéz néha ezt a tanácsot követni? Hogyan gyŒzhetjük le azt
a kísértést, hogy elhiggyük a másokról szóló negatív híresz-
teléseket?

• Mások megbocsátásra való igyekezetében a próféta arról az
óhajáról beszélt, hogy „kövesse [Mennyei Atya] példáját” (418.
o.), és hogy „a Szabadító magasztos és tökéletes mintája sze-
rint” éljen (413–414. o.). Milyen jellemvonásokat törekedjünk
kifejleszteni, miközben igyekszünk Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus példáját követni?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 86:5; Máté 18:21–35; 1 Nefi
7:16–21; Móziás 26:29–31; T&Sz 64:9–11
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A halottak megváltása

„A nagy Jehova… ismeri az élŒk és a 
holtak helyzetét, és megfelelŒ elŒkészületeket 

tett a megváltásuk érdekében.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith szolgálatának elején olyan élményben volt része,
amely segített neki felkészülni arra az idŒre, amikor a halottak
szabadulásának tana ki lesz nyilatkoztatva. 1823 novemberében
Alvin Smith, Lucy Mack Smith és id. Joseph Smith legidŒsebb fia
váratlanul súlyosan megbetegedett, és közel került a halálhoz.
Alvin 25 éves volt, erŒs és ügyes fiatalember, akinek kemény
munkája nagyban hozzájárult a család pénzügyi stabilitásához.
Édesanyja „egy különösen jóságos hajlammal megáldott fiata-
lemberként” jellemezte, akinek „nemessége és nagylelkısége”
mindenkit megáldott körülötte „létezésének minden órájában”1.

Tudván, hogy haldoklik, Alvin magához hívatta fivéreit és
nŒvéreit, majd mindegyikŒjüktŒl elbúcsúzott. Josephnek, aki
majdnem 18 éves volt, és még nem kapta meg az aranylemeze-
ket, Alvin ezt mondta: „Légy jó fiú, és tegyél meg minden tŒled
telhetŒt, hogy megkapd azokat a feljegyzéseket. Légy hithı az
útmutatások követésében és minden parancsolat betartásában,
amit adnak neked. Alvin bátyádnak most el kell hagynia téged, de
emlékezz a példájára, amelyet neked mutatott; és mutass jó pél-
dát a nálad fiatalabb gyermekeknek”2.

Amikor Alvin meghalt, a család felkért egy presbiteriánus lel-
kipásztort a New York állambeli Palmyrában, hogy végezze el a
temetési szertartást. Mivel Alvin nem volt a lelkipásztor gyüleke-
zetének a tagja, a lelkész kijelentette a beszédében, hogy Alvin
nem szabadulhat meg. William Smith, Joseph öccse, így emléke-
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„Ahogy Isten királysága megalapíttatott a földön, és a dolgok Œsi rendje 
visszaállíttatott, az Úr kinyilvánította számunkra ezt a feladatot és kiváltságot, 

és parancsot kaptunk, hogy keresztelkedjünk meg a halottainkért.”
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zett vissza: „[A lelkipásztor]… nagyon világosan célzott rá, hogy
[Alvin] a pokolra jutott, mert Alvin nem volt egyháztag, de jó fiú
volt, és ez apámnak nem tetszett”3.

1836 januárjában, sok évvel Alvin halála után, Joseph Smith
látomást kapott a celesztiális királyságról, amelyben azt látta,
hogy Alvin, illetve édesanyja és édesapja egy nap örökölni fogják
azt a királyságot. Joseph „azon csodálkoz[ott], [Alvin] hogyan
nyerhetett örökséget ebben a királyságban, mivel azt megelŒ-
zŒen távozott el ebbŒl az életbŒl, hogy az Úr kinyújtotta volna
kezét Izrael másodszori összegyıjtésére, és nem keresztelkedett
meg a bınök bocsánatára” (T&Sz 137:6). Az Úr hangja ekkor így
szólt Josephhez:

„Mindazok, akik ezen evangélium ismerete nélkül haltak meg,
akik befogadták volna azt, ha megengedték volna nekik, hogy itt
maradjanak, örökösei lesznek Isten celesztiális királyságának; és
mindazok, akik ezután halnak meg annak ismerete nélkül, akik
teljes szívükkel befogadták volna azt, örökösei lesznek ennek a
királyságnak; mert én, az Úr, minden embert cselekedetei szerint
ítélek majd meg, szívük vágya szerint” (T&Sz 137:7–9).

1840. augusztus 15-én Joseph Smith próféta egy temetésen
prédikált Nauvooban, ahol elsŒ alkalommal tanította nyilváno-
san a halottak szabadulásának tanát. Simon Baker szerint, aki
jelen volt, a próféta azzal kezdte, hogy bizonyságát tette arról,
hogy „Jézus Krisztus evangéliuma nagy öröm örvendetes hírét
hozta el”. Felolvasta az 1 Korinthusbeliek 15 nagy részét, és
elmagyarázta, hogy „az apostol olyan emberekhez beszélt, akik
értették a halottakért való keresztelkedést, mert gyakorolták
azt”. Majd kijelentette, hogy „az emberek most már barátaik
helyett is cselekedhetnek, akik eltávoztak ebbŒl az életbŒl, és
hogy a szabadulás tervének az a célja, hogy megszabadítsa mind-
azokat, akik hajlandóak engedelmeskedni Isten törvénye köve-
telményeinek”4.

A temetési beszéd után egy hónappal a próféta meglátogatta
édesapját, aki nagyon beteg volt, és közel járt a halálhoz. A pró-
féta beszélt édesapjának a halottakért elvégzett keresztelés taná-
ról, és Smith atya gondolatai szerett fia, Alvin felé fordultak.
Smith atya azt kérte, hogy „azonnal” végezzék el a munkát
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Alvinért. A halálát megelŒzŒ percekben kijelentette, hogy látja
Alvint5. 1840 utóján a Smith család örvendezett, amikor Hyrum
elvégezte a keresztelés szertartását bátyjáért, Alvinért.

Joseph Smith tanításai

Isten szereti minden gyermekét, és minden embert a
szerint a törvény szerint fog megítélni, amelyet megkapott

„Isten nagyszerı céljait az emberi család szabadulásával kap-
csolatban nem nagyon érti ez a bölcsnek és intelligensnek tartott
nemzedék, amelyben élünk. Az emberek véleménye a szabadulás
tervérŒl, a Magasságos [követelményeirŒl], a mennybe jutáshoz
szükséges elŒkészületekrŒl, az eltávozott lelkek helyzetérŒl és
körülményeirŒl, valamint a boldogságról vagy nyomorúságról,
amely az igazlelkıség vagy a gonoszság gyakorlásának a követ-
kezménye, változatosak és ellentmondásosak az erényrŒl és
a bınrŒl alkotott különféle elképzeléseiknek megfelelŒen. […]

Míg az emberi faj egy része ítélkezik, és a másikat irgalom nél-
kül kárhoztatja, a világegyetem Nagy SzülŒje atyai gondosko-
dással és szülŒi figyelemmel tekint az egész emberi családra;
utódainak tekinti Œket, és mindazon önzŒ érzések nélkül, ame-
lyek az emberek fiait befolyásolják, »felhozza az Œ napját mind
a gonoszokra, mind a jókra, és esŒt ád mind az igazaknak, mind
a hamisaknak« [Máté 5:45]. Kezében tartja az ítélet gyeplŒit;
Ã a bölcs Törvényadó, és minden embert megítél, nem az
emberek szıklátókörı és önzŒ elképzelései szerint, hanem
»a cselekedetek szerint, melyeket a halandó testben tett[ek],
vajon jók vagy gonoszak voltak-e«, vagy Angliában, Amerikában,
Spanyolországban, Törökországban vagy Indiában cselekedték-
e. Megítéli majd Œket »nem a szerint, amivel nem rendelkeznek,
hanem a szerint, amivel rendelkeznek«; azok, akik törvény nél-
kül éltek, törvény nélkül lesznek megítélve, míg azok, akiknek
rendelkezésére állt egy törvény, a szerint a törvény szerint fog-
nak megítéltetni. Nem kell a hatalmas Jehova bölcsességében és
intelligenciájában kételkednünk; minden nemzetet különféle
érdemeik, intelligenciaszerzéshez rendelkezésükre álló eszkö-
zeik, az Œket kormányzó törvények, a helyes információszer-
zésre kapott lehetŒségeik és az emberi családdal kapcsolatos
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kifürkészhetetlen tervei szerint fogja ítélettel vagy irgalommal
megjutalmazni; és amikor Isten tervei megnyilvánulnak, és fél-
rehúzzák a jövŒ függönyeit, végül mindannyiunknak el kell
majd ismernie, hogy az egész föld Bírája igazságot szolgáltatott
[lásd 1 Mózes 18:25]”6.

„Isten a szerint ítéli meg az embereket, hogy mire használják
azt a világosságot, amelyet nekik ad”7.

„Az embert majd azokért a dolgokért számoltatják el, amellyek-
kel rendelkezik, nem pedig azokért, amellyekkel nem rendelke-
zik… Mindazon világosság és intelligencia által lesz igazságosan
megítélve, legyen az sok vagy kevés, amelyet a jótékony TeremtŒje
tudomására hozott, és… megköveteltetik tŒle, hogy engedelmes-
kedjen, és tökéletesítse azt, és csakis azt, ami neki adatott, mert
nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az
Úr szájából ered”8.

A Szabadító Jézus Krisztus mind az élŒknek,
mind pedig a halottaknak lehetŒséget nyújt

a bınbocsánatra és a szabadulásra

„A keresztény nemzetek halál utáni helyzete olyan téma,
amely a filozófus és a teológus minden bölcsességét és tehetsé-
gét igénybe veszi, és általánosságban elfogadott vélemény, hogy
halálakor az ember rendeltetése visszavonhatatlanul megpecsé-
telŒdött, és hogy vagy örökké boldog, vagy pedig örökké nyo-
morult lesz; hogy ha egy ember Isten ismerete nélkül hal meg,
akkor örökre el kell, hogy kárhozzon büntetésének egyhítése,
fájdalmának könnyítése vagy a szabadulás legkisebb reménye
nélkül, miközben a végtelen korok továbbhaladnak felette. Bár-
mennyire is ortodox ez a tantétel, úgy találjuk, hogy nincs össz-
hangban a szentírás bizonyságával, mert a Szabadítónk azt
mondja, hogy minden bın és káromlás megbocsáttatik az
embereknek, amelyekkel káromolnak; de a Lélek káromlása
nem bocsáttatik meg az embereknek sem ezen, sem a másvilá-
gon, ami világosan bizonyítja, hogy vannak bınök, amelyek
megbocsáttathatnak a másvilágon, jóllehet a [Szentlélek elleni]
káromlás bıne nem bocsáttathat meg [lásd Máté 12:31–32;
Márk 3:28–29].
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A lélekvilágban a Szabadító megszervezte seregeit az igazlelkıek közül, 
„és megbízta Œket, hogy menjenek és vigyék el az evangélium 
világosságát azoknak, akik sötétben vannak” (T&Sz 138:30).

Péter is ezt mondta a Szabadítónkkal kapcsolatban: »Elmenvén,
a tömlöcben lévŒ lelkeknek is prédikált, a melyek engedetlenek
voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketırésre a Noé nap-
jaiban« (1 Péter 3:19, 20). Itt van tehát egy beszámoló a Szabadí-
tónkról, aki a börtönben a lelkeknek prédikált, olyan lelkeknek,
akik Noé napjaiban lettek bebörtönözve; és mit prédikált nekik?
Azt, hogy ott kell maradniuk? Szó sincs róla! Tegyen bizonyságot
az Ã saját nyilatkozata. »Elküldött, hogy a töredelmes szívıeket
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a
vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesuj-
tottakat« (Lukács 4:18). Ésaiásban is megtalálható: »Hogy a fog-
lyot a tömlöczbŒl kihozzad, és a fogházból a sötétben ülŒket«
(Ésaiás 42:7). Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogy nemcsak pré-
dikálni ment hozzájuk, hanem kiszabadítani Œket, vagy kihozni
Œket a tömlöcbŒl…

A nagy Jehova a földdel kapcsolatos események egészét szem-
lélte a szabadulás tervére vonatkozólag, mielŒtt az megteremtetett
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volna, vagy mielŒtt »együtt örvendezének a hajnalcsillagok«
[Jób 38:7]; a múlt, a jelen és a jövŒ vele voltak és vannak, mint egy
örök »most«; tudott Ádám bukásáról, az özönvíz elŒttiek gonosz-
ságairól, az emberi családdal kapcsolatos gonoszságok mélységé-
rŒl, a gyengeségükrŒl és erŒsségükrŒl, a hatalmukról és dicsŒsé-
gükrŒl, a hitehagyásokról, a bıntetteikrŒl, az igazlelkıségükrŒl és
gonoszságukról; felfogta az ember bukását és megváltását;
ismerte a szabadulás tervét, és elŒtárta azt; jól ismerte minden
nemzet helyzetét és rendeltetését; mindent saját akaratának taná-
csa szerint rendelt el; ismeri az élŒk és a holtak helyzetét, és meg-
felelŒ elŒkészületeket tett a megváltásuk érdekében a különféle
körülményeiknek és Isten királysága törvényeinek megfelelŒen,
legyen az ebben a világban, vagy az eljövendŒben”9.

Isten tökéletesen igazságos és irgalmas minden 
emberhez, az élŒkhöz és a holtakhoz egyaránt

„Az az elképzelés, amelyet néhány ember Isten igazságosságá-
ról, ítéletérŒl és irgalmáról alkot, túl nevetséges egy intelligens
embernek: például sok ortodox prédikátorunk azt feltételezi,
hogy ha egy ember nem az, amit Œk megtértnek neveznek, és
meghal abban az állapotban, akkor örökre a pokolban kell
maradnia mindenféle reménység nélkül. Végtelen éveket kell
gyötrelemben töltenie, és ennek soha, soha, soha nem lesz vége;
és mégis errŒl az örökké tartó nyomorúságról gyakran azt mond-
ják, hogy a legmerŒbb [véletlenen] múlik. Egy cipŒfızŒ elszaka-
dása, a szertartást végzŒk kabátjának az elszakítása, vagy az a
sajátságos hely, ahol a személy lakik, közvetett okai lehetnek az
elkárhozásának, vagy annak, hogy nem szabadul meg.

Egy olyan példát fogok bemutatni, ami egyáltalán nem szokat-
lan: Két férfi, akik egyformán gonoszak voltak, akik elhanyagolták
a vallást, mindketten ugyanakkor betegednek meg; az egyiknek
akkora szerencséje van, hogy meglátogatja egy imádkozó ember,
és halála elŒtt néhány perccel megtér; a másik elküldet három
különbözŒ imádkozó emberért, egy szabóért, egy cipészért és egy
bádogosért; a bádogosnak épp egy nyelet kell egy edényhez for-
rasztania, a szabónak valami kabátnak a gomblyukát kell sürgŒsen
megvarrnia, a cipésznek pedig valaki csizmáját kell megfoltoznia;
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egyikŒjük sem ér oda idŒben, az ember meghal, és a pokolba
kerül: egyikŒjük felmagasztaltatott Ábrahám kebelére, Isten színe
elŒtt ül, és élvezi az örökkévaló, zavartalan boldogságot, miköz-
ben a másik, aki ugyanolyan jó volt, mint Œ, örökkévaló kárho-
zatra, visszavonhatatlan nyomorúságba és reménytelen kétségbe-
esésbe süllyed, mert valakinek csizmát kellett foltoznia, a kabát
gomblyukát kellett megvarrnia, vagy a serpenyŒ nyelét összefor-
rasztania.

Jehova tervei nem ily igazságtalanok, a szentírás utasításai nem
ily [csalókák], és az emberi család részére elkészített szabadulás
terve sem ilyen összeférhetetlen a józan ésszel; az ilyenfajta eljá-
rásmódra Isten felháborodottan ráncolná össze a szemöldökét,
az angyalok szégyenkezve takarnák el a fejüket, és minden eré-
nyes és intelligens ember visszarettenne.

Ha az emberi törvények minden embernek megadják azt,
ami neki jár, és minden bınöst megbüntetnek a különféle bın-
tetteikért, akkor az Úr bizonyára nem lesz kegyetlenebb, mint
az ember, mert Ã bölcs törvényhozó, és törvényei pártatlanab-
bak, rendeletei igazságosabbak, döntései pedig tökéletesebbek,
mint az emberé; és ahogy az ember törvény szerint ítéli meg a
felebarátját, és a törvény által kiszabott büntetés szerint bün-
teti, a menny Istene is »azon cselekedetek szerint [ítél], melye-
ket a halandó testben tett[ek]«. [Lásd Alma 5:15.] Ostobaság
lenne azt mondani, hogy a pogányok el fognak kárhozni, mert
nem hittek az evangéliumban, és ugyanilyen abszurd lenne azt
mondani, hogy a zsidók mind el fognak kárhozni, mert nem
hisznek Jézusban; mert »mimódon hisznek pedig abban, a ki
felŒl nem hallottak, és mimódon hallanának prédikáló nélkül,
és mimódon prédikálnak, ha el nem küldetnek« [lásd Rómabe-
liek 10:14–15]; következésképp sem a zsidó, sem a pogány
nem büntethetŒ azért, mert elutasítják a felekezetek ellent-
mondásos véleményeit, és semmilyen más bizonyság elvetésé-
ért, kivéve azt, amelyet Isten küldött, mert ahogy a prédikáló
nem prédikálhat, kivéve, ha elküldték, ezért a hallgató sem
hihet, [csak ha] »küldött« prédikátort hallgat, és nem kárhoz-
tatható azért, amit nem hallott, és törvény nélkül élve, törvény
nélkül kell majd megítélni”10.
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Az a mi feladatunk és kiváltságunk, hogy
keresztelkedjünk meg és konfirmáljunk azokért,

akik az evangélium nélkül haltak meg

„Amikor az evangéliumra vonatkozó áldásokról és a követel-
ményekkel szembeni engedetlenség következményeirŒl beszé-
lünk, gyakran felteszik nekünk a kérdést, hogy mi lett az atyáink-
kal? El fognak mind kárhozni, mert nem engedelmeskedtek az
evangéliumnak, amikor pedig soha nem hallottak róla? Szó sincs
róla! Hanem ugyanabban a kiváltságban lesz részük, mint amiben
nekünk itt, az örökkévaló papságon keresztül, amely nemcsak a
földön szolgál, hanem a mennyben is, és a hatalmas Jehova bölcs
rendelkezéseiben. Ezért azokat a személyeket, akikre Ésaiás hivat-
kozik [lásd Ésaiás 24:21–22], meglátogatja a papság, és kijönnek
a börtönükbŒl ugyanazon tantétel szerint, mint azok, akik Noé
napjaiban engedetlenek voltak, és a Szabadító meglátogatta Œket
[aki viselte az örökkévaló melkisédeki papságot], és prédikálta
nekik az evangéliumot a börtönben. Annak érdekében, hogy tel-
jesítsék Isten minden [követelményét], az élŒ barátok megke-
resztelkedtek halott barátaikért, és ezáltal teljesítették Isten köve-
telményét, amely azt mondja: »Ha valaki nem születik víztŒl és
LélektŒl, nem mehet be az Isten országába« [János 3:5]. Termé-
szetesen nem magukért, hanem a halottaikért keresztelkedtek
meg… Pál a tanról beszélve, ezt mondja: »Különben mit csele-
kesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halot-
tak teljességgel nem támadnak fel? Miért keresztelkednek meg a
halottakért?« (1 Korinthusbeliek 15:29) 15:29)…

„És most, hogy Isten nagyszerı céljai a beteljesedés felé igye-
keznek, és a prófétákban említett dolgok beteljesednek, ahogy
Isten királysága megalapíttatott a földön, és a dolgok Œsi rendje
visszaállíttatott, az Úr kinyilvánította számunkra ezt a feladatot és
kiváltságot, és parancsot kaptunk, hogy keresztelkedjünk meg a
halottainkért, betöltve ezzel Abdiás szavait, amikor az utolsó
napok dicsŒségérŒl beszélt: »És a Sion hegyére szabadítók men-
nek fel, hogy megítéljék az Ézsau [maradékát], és az Úré lesz a
királyság.« [Lásd Abdiás 1:21.] A dolgok ezen nézete összeegyez-
tethetŒ az igazság szentírásával, igazolja Isten eljárásait az ember-
rel szemben, az emberi családnak egyenlŒ esélyt ad, továbbá az
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igazlelkıség, az igazságszolgáltatás és az igazság minden tantéte-
lét összhangba hozza. Péter szavaival zárjuk: »Mert elég nékünk,
hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük…
Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy meg-
ítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint
lélekben« [1 Péter 4:3, 6].”11

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 423–426. oldalakat, és figyeld meg, hogy a halot-
tak szabadulásának tana milyen hatással volt Joseph Smithre
és a családjára! Ez a tan milyen hatással volt rád és a te csalá-
dodra?

• Tekintsd át Joseph próféta tanításait az Atya IstenrŒl és Jézus
Krisztusról a 426–429. oldalon! Ezek a tanítások milyen hatás-
sal vannak a Mennyei Atyánkkal és a Szabadítóval kapcsolatos
gondolataidra és érzéseidre? Hogyan kapcsolódnak e tanítá-
sok a halottak szabadulásához?

• Olvasd el a próféta tanításait a 426–427. és a 429–430. oldala-
kon! Isten hogyan ítéli meg a gyermekeit?

• Joseph Smith azt mondta, hogy a halottakért való keresztelke-
dés „feladat és kiváltság” (431–432. o.). Mi módon jelent fela-
datot ez a munka? Voltak olyan élményeid, amikor érezted,
hogy ez kiváltság? Mit tehetsz annak érdekében, hogy elŒre-
mozdítsd az Úr munkáját azokért, akik már meghaltak? A szü-
lŒk hogyan segíthetnek gyermekeiknek abban, hogy részt
vegyenek e munkában?

• Hogyan bizonyítja Isten igazságosságát a halottak szabadulásá-
nak tana? Hogyan bizonyítja az Ã irgalmát? Ennek a fejezetnek
az elolvasása után hogyan magyaráznád el ezt a tant egy más
hitet valló embernek?

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás 49:8–9; 61:1–3; János 5:25;
T&Sz 138:11–37
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Az újjáépített Nauvoo templom, amely az eredeti templom helyén áll. 
Miközben az eredeti Nauvoo templomot építették, Joseph Smith 

próféta kijelentette: „Mindennél nagyobb szükségünk van a templomra.”



A templomi szertartások 
és áldások elnyerése

A templom olyan hely, ahol Isten „kinyilatkoztathatja
az Ã házának és királysága dicsŒségének a szertartásait,

és ahol megtaníthatja népének a szabadulás útját”.

Joseph Smith életébŒl

Már a visszaállítás korai napjaitól kezdve tanította az Úr
Joseph Smith prófétának a templomok építésének fontosságát.
Jóllehet a próféta többször kényszerült költözésre, és idejét és
figyelmét állandóan sürgŒs teendŒk vették igénybe, soha nem
tévesztette szem elŒl az Úr háza felépítésének szükségességét.
A Missouri állambeli Independence-ben felszenteltek egy helyet
a templom számára. Az Ohio állambeli Kirtlandben egy gyönyörı
templom lett felépítve és felszentelve. A Missouri állambeli Far
Westben lefektették a templom szegletköveit, melyet azután
maguk mögött kellett hagyniuk. Most, hogy az egyháztagok
elkezdték újra felépíteni az életüket Nauvooban – sokan ele-
gendŒ étel, fedél vagy munka nélkül voltak –, Joseph Smith
tudta, hogy a szentek legfontosabb munkája ismét az, hogy felé-
pítsenek egy templomot.

Az Úr parancsára válaszolva a próféta és a szentek, amilyen
gyorsan csak lehetett, nekiláttak az Úr háza felépítéséhez. A pró-
féta azonban tudta, hogy az építkezés évekig fog tartani, és azt is
tudta, hogy a szenteknek szükségük van a templom teljes áldá-
saira. Ezért 1842. május 4-én, bár a templom még nem volt kész
állapotban, Joseph Smith levezette a felruházást a hithı testvérek
egy kis csoportjának.

A társaság a próféta vörös téglából épült kereskedésének felsŒ
tágas szobájában gyılt össze, amely „úgy lett berendezve, hogy
amennyire csak a körülmények megengedték, a templom belse-
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jéhez hasonlítson”1. Franklin D. Richards, a Tizenkét Apostol Kvó-
rumából, ezt írta: „Amikor a Lélek azt sugallta [Joseph Smithnek],
hogy élete munkája a végéhez közeledik, és amikor látta, hogy
földi napjai a templom befejezése elŒtt véget érhetnek, magához
hívott néhány kiválasztott személyt, és rájuk ruházta a szent fel-
ruházások szertartását, hogy elméjének isteni kincsei ne vessze-
nek ki a világból az Œ halálával”2.

A próféta történetében ez található: „A napot az üzlet emele-
tén töltöttem…, James Adams tábornokkal SpringfieldbŒl,
Hyrum Smith pátriárkával, Newel K. Whitney és George Miller
püspökökkel, Brigham Young elnökkel, valamint Heber C.
Kimball és Willard Richards elderekkel tanácskozva, és a papság
tantételeirŒl és rendjérŒl tanítottam Œket, részt vettünk a meg-
mosásokban, felkenésekben, felruházásokban, az ároni papságra
vonatkozó kulcsokról beszélve, majd továbbmenve a melkisé-
deki papság legmagasabb rendjéig, eléjük tárva az Öreg Korúra
vonatkozó rendet, és mindazokat a terveket és tantételeket, ame-
lyek által bárki képessé válik arra, hogy biztosítsa azoknak az
áldásoknak a teljességét, amelyeket az ElsŒszülött egyházának
készítettek, továbbá hogy feljöjjenek és Elohim színe elŒtt élje-
nek az örökkévaló világokban. Ebben a tanácsban lett a dolgok
Œsi rendje elŒször bevezetve eme utolsó napokban.

Amiket ennek a tanácsnak mondtam, lelki dolgok voltak, ame-
lyeket csak a lelki gondolkodásúak kaphatnak meg: és semmi
olyat nem közöltek velük, ami ne lenne minden szentnek tudtára
adva az utolsó napokban, amint készek azokat megkapni, és
elkészül egy megfelelŒ hely, ahol közölhetik velük, még a leg-
gyengébb szentekkel is; ezért legyenek a szentek szorgalmasak a
templom felépítésében, és minden olyan ház felépítésében, ame-
lyek építését az Úr megparancsolta, vagy amelyekre a továbbiak-
ban fog parancsot adni”3.

Míg a szentek többsége a Nauvoo templom befejezése után
kapta meg a templomi felruházást, néhány férfi és nŒ az 1842.
májusi gyılést követŒ hónapokban részesült ebben az áldásban.
Mercy Fielding Thompson volt az egyikük. Amikor megkapta a
felruházását, a próféta ezt mondta neki: „Ez a sötétségbŒl csodá-
latos világosságba fog téged kihozni”4.
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Joseph Smith tanításai

Isten megparancsolta a szenteknek,
hogy építsenek templomokat

1833 januárjában a próféta ezt írta az Ohio állambeli Kirt-
landben: „Az Úr megparancsolta nekünk, hogy építsük fel Isten
házát Kirtlandben… ez az Úr szava mihozzánk, és nekünk enge-
delmeskednünk kell, igen, az Úr segedelmével engedelmeskedni
fogunk: mert engedelmességünk feltételeként nagyszerı dolgokat
ígért nekünk; igen, méghozzá a mennyekbŒl való látogatást, hogy
megtiszteljen bennünket az Ã jelenlétével. Rendkívül tartunk attól
az Úr elŒtt, hogy elesünk ettŒl a nagyszerı megtiszteltetéstŒl, ame-
lyet a Mesterünk ajánlott fel nekünk; alázatosságra és nagy hitre
törekszünk, nehogy szégyent valljunk az Ã színe elŒtt”5.

1840 szeptemberében a próféta és az ElsŒ Elnökségben szol-
gáló tanácsosai kijelentették, hogy elérkezett az idŒ, hogy felé-
pítsék a Nauvoo templomot: „Hiszünk abban, hogy eljött az idŒ,
amikor szükséges felépítenünk az imádság házát, a rend házát és
Istenünk hódolatának házát [lásd T&Sz 88:119], ahol az Ã isteni
akarata szerint részt vehetünk a szertartásokban, az országnak
ebben a részében – melynek elvégzéséhez jelentŒs erŒfeszítések
és eszközök szükségeltetnek –, és mivel a munkát igazlelkıség-
ben kell elŒremozdítani, a szenteknek mérlegelniük kell e dol-
gok fontosságát az elméjükben, valamint minden viselkedésük-
ben, majd meg kell tenniük azokat a lépéseket, amelyek
szükségesek a munka kivitelezéséhez; továbbá vértezzék fel
magukat bátorsággal, határozzák el, hogy minden tŒlük telhetŒt
megtesznek, és érezzék olyannyira érdekeltnek magukat benne,
mintha az egész munka egyedül rajtuk múlna. Ha így cseleked-
nek, vetekedni fognak atyáik dicsŒséges tetteivel, továbbá bizto-
sítani fogják a menny áldásait maguknak és utódaiknak a legu-
tolsó nemzedékig”6.

1841 januárjában Joseph Smith és tanácsosai az ElsŒ Elnök-
ségben ezt írták: „Az Úr templomának felépítése folyamatban van
itt [Nauvooban], ahová azért jönnek majd a szentek, hogy atyáik
Istenének hódoljanak az Ã házának rendje és a papság hatalma
szerint, és úgy lesz felépítve, hogy lehetŒvé tegye a papság összes
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feladatának megfelelŒ gyakorlását, és ahol tanítást kaphatnak a
Magasságostól, amely errŒl a helyrŒl messzi országokba fog
eljutni. Szedjük össze tehát minden erŒnket…, és igyekezzünk
felülmúlni az Œsi szövetségi atyák és pátriárkák tevékenységét
azokban a dolgokban, amelyek oly mérhetetlen fontossággal bír-
nak ebben és minden elkövetkezŒ nemzedékben”7.

1841 elején Joseph Smith a következŒket tanította William P.
McIntire feljegyzése szerint: „Joseph azt mondta, az Úr azt paran-
csolta, hogy építsünk fel egy házat az Ã nevének, hogy megke-
resztelkedhessünk a halottakért. Ha azonban nem tesszük meg,
akkor elutasíttatunk majd, és a halottaink is velünk együtt, és ez
az egyház nem fogadtatik el [lásd T&Sz 124:32]”8.

1842 áprilisában a próféta ezt mondta: „Az egyház nincs tel-
jesen megszervezve annak megfelelŒ rendjében, és addig nem is
lehet, míg a templom fel nem épül, ahol biztosítva lesz a hely a
papság szertartásainak elvégzésére”9.

1842 áprilisában a próféta kijelentette: „Az Úr azt mondta,
hogy építsük fel a [Nauvoo] templomot…; és ez a parancs
annyira köt minket, mint bármely másik; az az ember pedig, aki
nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, olyannyira vétkes, mintha
bármelyik másik parancsolatot szegte volna meg; nem teszi Isten
akaratát, nem teljesíti az Ã törvényeit”10.

1843 októberében a próféta így figyelmeztette a szentekeket:
„Siessetek a templomban végzett munkával, újítsátok meg az
utolsó napok minden munkájának elŒremozdítására tett erŒfe-
szítéseiteket, és mértékletességben és igazlelkıségben járjatok
az Úr elŒtt”11.

1844 márciusában a próféta találkozott a Tizenkettekkel és a
Nauvoo templom bizottságával, hogy megbeszéljék, hogyan
osszák el az egyház kevés forrásait. Ezen a gyılésen a próféta ezt
mondta: „Mindennél nagyobb szükségünk van a templomra”12.

A templomban az örökkévalóság dolgairól
tanulunk, és megkapjuk a szabadulás szertartásait

saját magunk és az Œseink számára

„Mi volt Isten népe… összegyıjtésének a célja a világ bármely
korában? […] A fŒ célja az volt, hogy építsenek az Úrnak egy
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A Cardston Alberta templom. A szent templomokban az Úr kinyilatkoztatja 
népének „királyságának dicsŒségeit” és a „szabadulás útját”. 

házat, ahonnan kinyilatkoztathatja népének háza szertartásait és
királyságának dicsŒségeit, és megtaníthatja népének a szabadu-
lás útját; mert vannak bizonyos szertartások és tantételek, ame-
lyeket, ha tanítják és gyakorolják Œket, egy arra a célra felépített
helyen vagy házban kell elvégezni.

[…] A világ megalapítása elŒtt a mennyben elrendelt szertar-
tásokat a papságban, melyeket az ember szabadulására hoztak,
nem lehet módosítani vagy megváltoztatni. Mindenkinek ugyan-
azon tantételek szerint kell megszabadulnia.

UgyanebbŒl a célból gyıjti össze Isten népét az utolsó napok-
ban, hogy építsenek egy házat az Úrnak, hogy felkészítse Œket a
szertartásokra és felruházásokra, a megmosatásokra és felkené-
sekre stb. Az Úr házának egyik szertartása a halottakért végzett
keresztelés. Isten elrendelte a világ megalapítása elŒtt, hogy azt
a szertartást egy, erre a célra készült medencében végezzék az Úr
házában…

A halottakért való keresztelés tana világosan bizonyított az
Újszövetségben; …ezért mondta Jézus a zsidóknak: »Hányszor
akartam egybegyıjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyıjti
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kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad« [Máté 23:37] – hogy
részt vehessenek a halottakért végzett keresztelés szertartásaiban
és a papság más szertartásaiban, továbbá kinyilatkoztatásokat
kaphassanak a mennybŒl, és tökéletessé tétessenek Isten király-
ságának a dolgaiban – de Œk nem akarták. Ez történt pünkösd
napján: azon az eseményen a tanítványokra áradtak azok az áldá-
sok. Isten elrendelte, hogy meg fogja szabadítani a holtakat, és
azt népének egybegyıjtése által fogja megtenni. […]

Miért gyıljön össze a nép ezen a helyen? Azért, amiért Jézus
egybe akarta gyıjteni a zsidókat: hogy megkapják azokat a szer-
tartásokat, áldásokat, és dicsŒségeket, amelyeket Isten a szentjei
számára tartogat. Most megkérdezem az egybegyılteket és min-
den szentet, hogy fel fogjátok-e most építeni ezt a házat, hogy
megkapjátok azokat a szertartások és áldásokat, amelyeket Isten
elkészített a számotokra; vagy nem fogjátok felépíteni az Úrnak
ezt a házat, és engeditek, hogy Ã elhaladjon mellettetek, és egy
másik népnek adományozza ezeket az áldásokat?”13

„Amint a [Nauvoo] templom és a keresztelŒmedence elkészül,
azt tervezzük, hogy megadjuk Izráel eldereinek a megmosásukat
és felkenésüket, és részt veszünk azokban az utolsó és nagysze-
rıbb szertartásokban, amelyek nélkül nem nyerhetünk celesztiá-
lis trónokat. De el kell készíteni egy ennek a célnak megfelelŒ
szent helyet. Ennek értelmében a templom alapjainak letételekor
kiáltványt adtunk ki, és elŒkészületeket tettünk, míg a munka be
nem fejezŒdik, hogy az emberek megkaphassák felruházásaikat,
és királyokká és papokká tétessenek a Magasságos Istennek… Fel
kell azonban építeni egy helyet pontosan erre a célra, és hogy az
emberek megkeresztelkedhessenek a halottaikért…

Az Úrnak van egy elfogadott törvénye ezzel az üggyel kapcso-
latban: szükség van egy különleges helyre a halottaink szabadu-
lásához. Én bizony hiszek abban, hogy lesz egy ilyen hely, és
innentŒl kezdve azok az emberek, akik meg akarják szabadítani
a halottaikat, eljöhetnek, és elhozhatják a családjukat, elvégez-
hetik a munkájukat azáltal, hogy megkeresztelkednek, és részt
vesznek a többi szertartáson a halottaikért”14.

„Gyakran felteszik a kérdést: »Nem szabadulhatunk meg anél-
kül, hogy keresztülmennénk mindezeken a szertartásokon stb.?«
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Azt válaszolom: Nem, nem a szabadulás teljességéhez. Jézus ezt
mondta: »Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, és elme-
gyek, hogy helyet készítsek néktek.« [Lásd János 14:2.] Az itt
említett házat királyságnak kellett volna fordítani; és bárkinek,
aki a legmagasabb lakóhelyre magasztaltatik, egy celesztiális tör-
vény szerint kell élnie, illetve a teljes törvény szerint”15.

„Ha egy ember megkapja Isten papságának teljességét, úgy
kell megkapnia, ahogy Jézus Krisztus kapta, és ez minden paran-
csolat betartása, valamint az Úr háza összes szertartásának való
engedelmesség által történik…

Mindenkinek, aki Isten örököse és Jézus Krisztus örököstársa
lesz, be kell fogadnia az Ã királysága szertartásainak teljességét;
azok pedig, akik nem fogadják be az összes szertartást, nem fog-
ják elérni ama dicsŒség teljességét”16.

„Ha mindazt elolvashatnánk és felfoghatnánk, ami Ádám napjai
óta megíratott az embernek Istenhez és az angyalokhoz fızŒdŒ
kapcsolatáról egy jövŒbeli állapotban, még mindig nagyon keve-
set tudnánk róla. Mások élményeinek vagy a számukra adott
kinyilatkoztatások elolvasása soha nem adhat számunkra átfogó
képet a mi helyzetünkrŒl és Istenhez fızŒdŒ igazi kapcsolatunk-
ról. E dolgok ismerete kizárólag Isten szertartásai által szerzett
tapasztalaton keresztül nyerhetŒ el, amelyeket Ã erre a célra ren-
delt el. Ha öt percre betekinthetnétek a mennybe, többet tudná-
tok, mint mindannak az elolvasása által, amelyet errŒl a témáról
valaha is írtak… Biztosítom a szenteket arról, hogy az igazságot…
meg lehet ismerni Isten kinyilatkoztatásain keresztül az Ã szer-
tartásai által, valamint az imára kapott válaszokból”17.

„Isten házának rendje mindig ugyanaz volt, és ugyanaz lesz
még Krisztus eljövetele után is; és az ezer év lejártát követŒen is
ugyanaz lesz; végül pedig belépünk Isten celesztiális birodal-
mába, és örökre élvezni fogjuk azt”18.

A templom a szentség helye, ahol Isten legnagyobb 
áldásait kapjuk, amelyeket gyermekeinek szán

A Kirtland templom felszentelési imájában, amelyet Joseph
Smith próféta kinyilatkoztatáson keresztül kapott, és késŒbb a
Tan és a szövetségek 109-ben lett feljegyezve, a próféta így imád-



3 6 .  F E J E Z E T

442

kozott: „És most, Szent Atyánk, arra kérünk…, hogy dicsŒséged
megpihenhessen népeden, valamint ezen a házon, a te házadon,
amit mi most neked ajánlunk, hogy megszentelŒdhessen, és fel
lehessen ajánlani, hogy szent lehessen, és hogy a te szent jelen-
léted szüntelenül e házban lehessen; és hogy minden ember, aki
átlépi az Úr házának küszöbét, érezhesse hatalmadat, és kész-
tetve érezze magát annak elismerésére, hogy te megszentelted
azt, és hogy az a te házad, szentségednek helye.

És add, Szent Atyánk, hogy mindazok, akik e házban hódolnak,
a legjobb könyvekbŒl tanulhassák a bölcsesség szavait, és hogy
törekedjenek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is,
ahogy azt megmondtad; és hogy felnŒhessenek tebenned, és
befogadhassák a Szentlélek teljességét, és törvényeid szerint szer-
vezŒdhessenek, és felkészülhessenek minden szükséges dolog
elnyerésére; és hogy ez a ház az ima háza, a böjtölés háza, a hit
háza, a dicsŒség és Isten háza lehessen, méghozzá a te házad…

És arra kérünk téged, Szent Atyánk, hogy szolgáid hatalmaddal
felfegyverkezve mehessenek el ebbŒl a házból, és hogy neved raj-
tuk lehessen, és dicsŒséged körülöttük, és rá legyenek bízva
angyalaidra; és errŒl a helyrŒl rendkívül nagyszerı és dicsŒséges
híreket vihessenek, igazságban, a föld széleinek, hogy tudhassák,
hogy ez a te munkád, és hogy te kinyújtottad kezed, hogy betel-
jesítsd azt, amit a próféták szája által mondtál, az utolsó napokat
illetŒen.

Arra kérünk, Szent Atyánk, honosítsd meg a népet, amely
hódol és tisztességgel visel nevet és tisztet ebben a házban, a te
házadban, minden nemzedékig és az örökkévalóságra; hogy ne
boldoguljon semmilyen ellenük formált fegyver; hogy aki nekik
vermet ás, az maga essen bele; hogy a gonoszság semmilyen
összeesküvésének ne legyen hatalma felkelni és gyŒzedelmes-
kedni népeden, akikre neved reá tétetik ebben a házban”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 a VII–XI. oldalakat!
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• Tekintsd át a 436. oldalon található utolsó két bekezdést! A
templomi munka hogyan „[hoz ki minket] a sötétségbŒl cso-
dálatos világosságba”? Szerinted mit jelent „lelki gondolkodá-
súnak” lenni? Miért kell „lelki gondolkodásúnak” lennünk
ahhoz, hogy befogadhassuk azt a világosságot, ami elérhetŒ
számunkra a templomban?

• Amikor a szentek a templom építésén dolgoztak Nauvooban,
a próféta ezt mondta nekik: „Mindennél nagyobb szükségünk
van a templomra” (438. o.). Tekintsd át a 435–438. oldalakat,
és keresd meg azokat az okokat, amiért igaz ez a kijelentés!
Miért igaz az életedben a próféta kijelentése?

• Tanulmányozd át Joseph Smith tanításait a templomok építé-
sére adott parancsolatról (437–438. o.)! Szerinted az egyház
miért nem lenne „teljesen megszervezve” templomok és
templomi szertartások nélkül? Mit tehetünk azért, hogy
„siess[ünk] a templomban végzett munkával”? Miért kell „mér-
legelnünk [a templomi munka] fontosságát?

• Tekintsd át a próféta tanításait a szent templomi szertartások-
ról, és hogy mit tanulunk belŒlük (438–441. o.)! Ezen tanítá-
sok közül melyik különösen hasznos neked a templomi szer-
tartások fontosságának megértésben?

• Olvasd el a 441. oldalon található harmadik teljes bekezdést!
Ha már vettél részt templomi szertartásokban, gondolkodj el
azon, hogy élményeid mit tanítottak neked a „helyzet[ed]rŒl
és Istenhez fızŒdŒ igazi kapcsolat[od]ról”! Amennyiben még
nem voltál templomban, vagy már egy jó ideje nem tértél
vissza oda, gondolkozz el azon, hogyan készülhetsz fel arra,
hogy elmenj a templomba!

• Milyen áldásokat kaphatunk, amikor meglátogatjuk a templo-
mot? (Példákért lapozz a 441–442. oldalakra!) Hogyan teheted
a templomi látogatásaidat jelentŒségteljesebbé az ebben a
fejezetben olvasottak által?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 24:3–5; Ésaiás 2:2–3; T&Sz
124:25–28, 39–41
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Jószívıség,
Krisztus tiszta szeretete

„A szeretet az Istenség egyik fŒ jellemvonása,
és mindazokban meg kell nyilvánulnia, 

akik Isten fiaivá szeretnének válni.”

Joseph Smith életébŒl

1841-ben Joseph Smithen keresztül adott kinyilatkoztatásban az
Úr az Illinois állambeli Nauvooban lévŒ cöveket kijelölte arra,
hogy „szegletköve legyen Sionnak, ami olyan finomságúra lesz
csiszolva, ami hasonlatos egy palotáéhoz” (T&Sz 124:2). A pró-
féta irányítása alatt Nauvoo virágzó kereskedelmi, oktatási és
mıvészeti központtá vált. Sokan a farmjaikon dolgoztak, míg
azok, akik rendelkeztek közel félhektárnyi földterülettel a város-
ban, gyümölcsöt és zöldséget termeltek az otthoni kertjükben.
Fırészmalmok, téglagyárak, nyomdák, gabonamalmok és pék-
ségek nyíltak a városban, továbbá ács-, fazekas-, bádogos-, ötvös-
, kovács- és asztalosmıhelyek. Nauvooban a szentek színházba,
bálokba és koncertekre járhattak. Tanulók százai iratkoztak be a
közösség iskoláiba, és tervben volt egy egyetem létrehozása is.

Miközben Nauvoo rohamosan nŒtt, egyre több téglagyár állí-
tott elŒ vörös téglát, amely Nauvoo épületeinek jellegzetes arcu-
latát kölcsönözte. Ezen épületek közé tartozott a próféta vörös
téglából készült kereskedése. A boltot úgy építették, hogy az egy-
részt a próféta és az ElsŒ Elnökség irodájául szolgáljon, másrészt
üzleti tevékenységet biztosíthasson, amellyel a próféta eltart-
hatta a családját. A vöröstégla kereskedésben történt egyik eset
bemutatja a próféta jószívı természetét, amely oly kedveltté
tette Œt.

James Leach angol volt, aki megtért nŒvérével és annak férjével,
Agnes és Henry Nightingale-lel érkezett Nauvooba. Miután nem
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A helyreállított vöröstégla kereskedés Nauvooban. Ez az épület szolgált 
Joseph Smith próféta irodájaként és üzleteként, amely segített neki eltartani 

a családját. Sok egyházi és közösségi tevékenységet tartottak ebben az üzletben.
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jártak sikerrel a munkakeresésben, James és Henry elhatározták,
hogy segítséget kérnek a prófétától. James így emlékezett vissza:

„Egy kis üzletben találtuk [a prófétát], amint néhány árut adott
el egy hölgynek. Ez volt az elsŒ alkalom, hogy lehetŒségem nyílt
arra, hogy a közelében legyek, és jól megnézzem magamnak. Úgy
éreztem, hogy egy magasabb rendı lélek volt benne. Különbö-
zött mindenkitŒl, akivel azelŒtt találkoztam; és azt mondtam a
szívemben, hogy Œ tényleg a magasságos Isten prófétája.

Mivel én nem voltam egyháztag, azt akartam, hogy Henry kér-
jen tŒle munkát, de mivel Œ ezt nem tette meg, nekem kellett. Azt
mondtam: »Mr. Smith, kérem, tudna kettŒnknek munkát adni,
hogy legyen mibŒl ennivalót vennünk?« Ã derıs tekintettel meg-
vizsgált minket, és hihetetlen kedvességgel ezt mondta: »Nos,
fiúk, mihez értetek?« Elmondtuk neki, mivel foglalkoztunk, mie-
lŒtt elhagytuk a szülŒföldünket.

Mire Œ azt felelte: »Tudtok árkot ásni?« Azt válaszoltam, hogy
megtesszük a tŒlünk telhetŒt. »Rendben, fiúk«, majd felkapva
egy mérŒszalagot, ezt mondta, »Gyertek velem!«

Elvitt minket a bolttól néhány méterre, odaadta nekem a gyı-
rıt, hogy fogjam meg, majd teljes hosszában kihúzta a mérŒsza-
lagot, és megjelölte nekünk a vonalat, hogy annak mentén
dolgozzunk. »Nos, fiúk – szólt hozzájuk –, kiásnátok ennek a
vonalnak a mentén egy kilencven centiméter széles és hetvenhat
centiméter mély árkot?«

Azt feleltük, hogy megteszünk minden tŒlünk telhetŒt, mire Œ
otthagyott minket. Nekiláttunk a munkának, és mikor befejeztük,
bementem hozzá, és közöltem vele, hogy kész van. Kijött, meg-
nézte, és ezt mondta: »Fiúk, én magam sem tudtam volna jobban
csinálni. Most gyertek velem.«

Visszavitt minket a boltjába, és azt mondta, hogy válasszuk ki
magunknak a legjobb sonkát vagy sertéshúst. Mivel eléggé szé-
gyenlŒsek voltunk, megkértem, hogy inkább Œ adjon belŒle. Erre
Œ kiválasztotta a két legnagyobb és legszebb húsdarabot, adott
hozzá még egy-egy zsák lisztet, majd megkérdezte, hogy ez elég
lesz-e. Azt válaszoltuk, hogy hajlandóak vagyunk mindezt ledol-
gozni, de Œ azt mondta: »Ha elégedettek vagytok, fiúk, akkor én
is az vagyok.«
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Kedvesen megköszöntük neki, és hazamentünk Isten prófétá-
jának jólelkıségén örvendezve.”

James Leach még abban az évben megkeresztelkedett, és fel-
jegyezte, hogy „gyakran volt kiváltsága [a próféta] nemes arcát
látni, ahogy Isten Lelke és hatalma megvilágította azt.”

Joseph Smith tanításai

Az az ember, aki telve van Isten szeretetével, 
azon igyekszik, hogy megáldhasson másokat

„A szeretet az Istenség egyik fŒ jellemvonása, és mindazokban
meg kell nyilvánulnia, akik Isten fiaivá szeretnének válni. Az az
ember, aki telve van Isten szeretetével, nem elégszik meg azzal,
hogy csak a családját áldja meg, hanem bejárja az egész világot,
azon igyekezvén, hogy megáldja az egész emberi fajt”2.

Lucy Meserve Smith a következŒket jegyezte fel: „[Joseph
Smith] azt mondta: »Fivérek és nŒtestvérek, szeressétek egymást;
szeressétek egymást, és legyetek irgalmasok ellenségeitekhez.«
Nagyon nyomatékosan újra elismételte ezeket a szavakat, majd
egy hangos ámennel zárta”3.

1839 júliusában a próféta az egyházi vezetŒk egy csoportjá-
hoz intézett beszédet: „Majd beszédet mondtam nekik, és sok
tanítást adtam… számos fontossággal és értékkel bíró témáról
mindazok számára, akik alázatosan szeretnének járni az Úr elŒtt,
és fŒleg arról tanítottam Œket, hogy egymás iránt tanúsított szere-
tettel legyenek jószívıek, bölcsek és együttérzŒek minden dolog-
ban és minden körülmény között”4.

Különleges kötelességünk, hogy szeressük 
a szükséget látókat, és gondoskodjunk róluk

„Ez minden szent feladata, hogy bŒkezıen adjon testvéreinek
– mindig szeresse Œket, és mindig a segítségükre legyen. Ahhoz,
hogy Isten elŒtt igazolva legyünk, szeretnünk kell egymást: le
kell gyŒznünk a gonoszt; látogatnunk kell az apátlanokat és az
özvegyeket az Œ nyomorúságukban, és meg kell tartanunk
magunkat szeplŒ nélkül a világtól; mert a tiszta vallás nagyszerı
forrásából ilyen erények erednek [lásd Jakab 1:27]”5.
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„[Egy egyháztagnak] táplálnia kell az éheseket, ruháznia kell a
mezíteleneket, gondoskodnia kell az özvegyekrŒl, le kell törölnie
az árvák könnyeit, meg kell vigasztalnia a szenvedŒket, legyen az
ebben az egyházban, vagy másikban, vagy semelyikben, bárhol is
találja Œket”6.

„A gazdagok nem szabadulhatnak meg jószívıség nélkül: anél-
kül, hogy akkor és úgy táplálják a szegényeket, amikor és aho-
gyan Isten azt megkívánja”7.

„Gondolkozzatok el a szenvedŒk állapotán, és próbáljátok
enyhíteni az Œ szenvedéseiket; kenyeretek táplálja az éhezŒket,
ruhátok pedig takarja be a mezíteleneket; nagylelkıségetek szá-
rítsa fel az árvák könnyét, és derítsétek jókedvre a vigasztalhatat-
lan özvegyeket; imáitok, jelenlétetek és kedvességetek enyhítsen
a szenvedŒk fájdalmán, bŒkezıen járuljatok hozzá szükséglete-
ikhez; tegyetek jót minden emberrel, fŒleg a hit háza népével,
hogy ártalmatlanok és feddhetetlenek lehessetek, Isten fiai dor-
gálás nélkül. Tartsátok be Isten parancsolatait: mindazt, amit
adott, amit ad, és amit adni fog, és dicsfény fog ragyogni ösvé-
nyetek körül; a szegények felállnak majd, és áldottnak neveznek
titeket; minden jó ember becsülni és tisztelni fog benneteket;
ösvényetek pedig olyan lesz, mint az igazaké, amely egyre fénye-
sebben ragyog ama tökéletes napig [lásd Példabeszédek 4:18]”8.

„A Szentlélek… kiárad majd a fejetekre minden idŒben, ami-
kor az igazlelkıségnek ama tantételeit gyakoroljátok, amelyek
Isten gondolkodásmódjával megegyeznek, és helyénvaló módon
szeretitek egymást, és minden eszközzel azon vagytok, hogy
emlékezzetek azokra, akik fogságban és gyötrelemben vannak, és
súlyosan szenvednek értetek. És ha vannak olyanok közöttetek,
akik a saját rangjuk növelésére vágynak, és a saját gazdagodá-
sukra törekednek, miközben testvéreik szegénységben nyögnek,
és fájdalmas megpróbáltatások és kísértések alatt küszködnek,
a Szentlélek közbenjárása nem fog hasznukra válni, aki éjjel-
nappal esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal
[lásd Rómabeliek 8:26].

Mindig nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy az ilyen felsŒbb-
rendıségi tudatnak ne legyen helye a szívünkben; hanem eresz-
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kedjünk le az alázatosakhoz, és viseljük a gyengék gyengeségeit
teljes hosszútıréssel”9.

A jószívıség hosszútırŒ, irgalmas és kedves

Eliza R. Snow így számolt be a próféta egyik beszédérŒl:
„Majd elkezdte olvasni a 13. fejezetet [az 1 KorinthusbeliekbŒl]:
»Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengŒ érc vagy
pengŒ czimbalom«; és azt mondta, hogy ne korlátozza látószö-
geteket szomszédotok erénye, hanem óvakodjatok az önteltség-
tŒl, korlátozzátok saját erényeitek felbecsülését, és ne gondoljá-
tok, hogy igazabbak vagytok másoknál; ki kell tágítani lelketeket
egymás iránt, ha úgy szeretnétek cselekedni, mint Jézus, és sze-
retnétek felebarátaitokat Ábrahám kebelére vinni. Azt mondta,
hogy az egyház, valamint az ellenségei iránt hosszútırést, elné-
zést és türelmet tanúsított; továbbá elnézŒnek kell lennünk egy-
más gyarlóságai iránt, mint ahogy egy elnézŒ szülŒ türelmes
gyermekei gyengeségeivel szemben.

[…] Miközben növekedtek ártatlanságban és erényben, miköz-
ben növekedtek jóságban, terjeszkedjen ki szívetek, és növeked-
jék meg mások felé; hosszútırŒnek kell lennetek, és türelmesek-
nek az emberiség hibáival és tévedéseivel szemben. Mily értékes
az ember lelke! …

Ne irigyeljétek a bınösök finom ruháit és pompázatos megje-
lenését, mert nyomorúságos helyzetben vannak; hanem
amennyire csak tudtok, legyetek hozzájuk irgalommal, mert egy
rövid idŒ múltán Isten elpusztítja Œket, ha nem bánják meg
bıneiket, és nem fordulnak Ãhozzá”10.

„A bölcs embereknek elég józan ésszel kell rendelkezniük
ahhoz, hogy az embereket kedvességgel gyŒzzék meg. »Az enge-
delmes felelet elfordítja a harag felgerjedését«, mondja a bölcs
ember [Példabeszédek 15:1]; az utolsó napi szenteknek pedig
nagyban becsületükre fog válni az, ha megmutatják Isten szere-
tetét azáltal, hogy most kedvesen bánnak azokkal, akik tudtukon
kívül rosszat cselekedhettek; mert Jézus valóban ezt mondta:
Imádkozzatok az ellenségeitekért [lásd Máté 5:44]”11.
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„Nem idŒzöm el a hibáitokon, és ti se tegyétek az enyéimmel.
A jószívıség, ami szeretet, sok vétket elfedez [lásd 1 Péter 4:8],
és én sokszor elfedtem minden hibát közöttetek; bár a legkívá-
natosabb dolog az, hogy egyáltalán ne legyenek hibák. Szelíd,
csendes és békeszeretŒ lelket kell kimıvelnünk”12.

Eliza R. Snow így számolt be a próféta egy másik beszédérŒl:
„Amikor az emberek a legkisebb kedvességet és szeretetet nyil-
vánítják ki irántam, ó, micsoda hatalma van annak az én elmém
felett, míg az ellenkezŒje hajlamos arra, hogy felkorbácsoljon
minden durva érzést, és lehangolja az ember elméjét.

Amikor látjuk a szeretetteljes érzések összezsugorodását és a
jószívıség hiányát a világban, az bizonyítéka annak, hogy az
emberek nem ismerik az isteniség tantételeit. Az isteniség
hatalma és dicsŒsége azon széleskörı tantételen alapszik, hogy
kiterjessze a jószívıség palástját. Isten nem tekint elnézéssel a
bınre, de amikor az emberek bınt követnek el, kell, hogy legyen
számukra engedékenység… Minél közelebb kerülünk Mennyei
Atyánkhoz, annál inkább hajlunk arra, hogy szánalommal tekint-
sünk az elpusztuló lelkekre; legszívesebben a vállunkra vennénk
Œket, és hátunk mögé hajítanánk bıneiket. […]

Bölcs férfiak és nŒk hányszor törekedtek arra, hogy Joseph
testvért irányítsák, mondván: »Ó, ha Joseph testvér helyében len-
nék, ezt és ezt tenném«; de ha Joseph testvér cipŒjében járnának,
rájönnének, hogy a férfiakat és a nŒket nem lehet bekényszerí-
teni Isten királyságába, hanem hosszútırŒen kell velük bánni, és
a végén megszabadítjuk Œket. Úgy tudjuk az összes szentet együtt
tartani és a munkát továbbvinni, hogy teljes hosszútıréssel
várunk, mígnem Isten az ilyen egyéneknek igazságot szolgáltat.
A bınt nem lehet engedélyezni, de az irgalomnak együtt kell jár-
nia a feddéssel”13.

A jószívıséget a szolgálat és a kedvesség egyszerı
cselekedetein keresztül fejezzük ki

„Szolgátok vagyok, és csak a Szentlelken keresztül lehetek szol-
gálatotokra… Nem másként, mint alázatos szolgáitokként állunk
elétek, készen a ti szolgálatotokra, és a ti szolgálatotokban való
kimerülésre”14.
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Edwin Holden így emlékezett vissza: „1838-ban Joseph és
néhány fiatal különféle játékokat játszottak a szabadban, többek
között egy labdajátékot. IdŒvel kezdtek elfáradni. Ã látta ezt,
magához hívta Œket, és ezt mondta: »Építsünk egy rönkházat!«
Így hát Joseph és a fiatalemberek elmentek, hogy felépítsenek
egy rönkházat egy özvegyasszonynak. Ilyen volt Joseph, mindig
segített, amiben tudott”15.

Lucy Mack Smith, Joseph Smith próféta édesanyja ezt mondta
arról az idŒszakról, amikor a szentek elŒször telepedtek le az Illi-
nois állambeli Commerce-ben, amelyet késŒbb Nauvoonak nevez-
tek: „Ahogy melegebbre fordult az idŒ, az itt letelepedett testvérek
kezdték megérezni az átélt nehézségek és az egészségtelen éghajlat
következményeit, amelynek ki lettek téve, és annyira megbeteged-
tek maláriában és epelázban, hogy voltak egész családok, ahol
senki nem tudott egy korty hideg vizet adni a másiknak, és nem
tudta önmagát ellátni. Hyrum családjából majdnem mindenki
beteg volt. Legkisebb leányom, Lucy, szintén nagyon beteg volt, sŒt
a helyi lakosok közül csak néhányan nem betegedtek meg.

„Így hát Joseph és a fiatalemberek elmentek, hogy felépítsenek egy rönkházat 
egy özvegyasszonynak. Ilyen volt Joseph, mindig segített, amiben tudott.”
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Joseph és Emma befogadták házukba a betegeket, és ott ápol-
ták Œket. Ahogy megbetegedtek, rögtön magukhoz vették Œket,
míg házuk, amely négy szobából állt, annyira zsúfolt nem lett,
hogy sátrat kellett felverniük azoknak a családtagoknak, akik még
nem betegedtek meg. Joseph és Emma minden idejét a betegek
ápolásának szentelte e gyötrelmes idŒszak alatt”16.

John L. Smith, a próféta unokatestvére így emlékezett vissza
egy esetre, amely ugyanebben az idŒben történt: „Joseph pró-
féta és unokatestvérem, Hyrum, Joseph bátyja, meglátogattak
minket. Anyát kivéve mindannyian betegek voltunk a láztól és a
maláriától, apa pedig az idŒ túlnyomó részében nem volt magá-
nál. Joseph, amikor látta nélkülözésünket, levette lábáról a cipŒt,
felhúzta Œket apa lábára, és cipŒ nélkül ment haza. Elküldetett
hozzánk, elvitette apát az otthonába, megmentette az életét,
és sok jóval látott el minket, úgyhogy felépültünk”17.

Elizabeth Ann Whitney így emlékezett vissza: „1840 kora tava-
szán felmentünk Commerce-be, ahogy Nauvoo felsŒ részét
továbbra is nevezték. Kibéreltük Hiram Kimball egyik házát… Itt
mindannyian betegek voltunk a maláriától, a hideg rázott minket,
lázasak voltunk, és éppen csak annyi erŒnk volt, hogy elvánszo-
rogjunk, és gondoskodjunk egymásról. Ilyen körülmények között
született meg kilencedik gyermekem. Joseph, amikor meglátoga-
tott bennünket, és látta, mi történt velünk, azonnal megkért min-
ket, hogy menjünk vele, és lakjunk nála. Úgy éreztük, hogy az
éghajlatot, a vizet és a nélkülözést, amelynek ki voltunk téve, már
nem sokáig bírnánk, ezért elfogadtuk az ajánlatát, és elmentünk a
Joseph próféta udvarán álló kis kunyhóba lakni; rövidesen vissza-
nyertük az egészségünket, és a gyermekek újra önmaguk lettek.
Férjem dolgozni kezdett a Joseph által felépített boltban, amelyet
olyan árukkal töltött fel, amelyekre az embereknek valóban szük-
ségük volt.

Egyik nap, ahogy kiléptem a házból, Joseph Smith egyik jöven-
dölésének emléke – amelyet nekem adott, amikor még kirtlandi
házunkban laktunk – úgy villant az eszembe, mintha áramütés
ért volna. Így hangzott: ahogy mi cselekedtünk vele, kitárva
ajtónkat elŒtte és családja elŒtt, amikor otthon nélkül voltak,
a jövŒben Œ is ugyanúgy befogad majd minket az Œ házába”18.
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Mosiah L. Hancock a következŒ élményrŒl számolt be, amely
Nauvooban történt ifjúkorában: „Ezen a nyáron [1841] játszot-
tam elŒször labdajátékot a prófétával. Felváltva ütöttünk és sza-
ladtunk a labda után, és amikor véget ért a játék, a próféta ezt
mondta: »Testvérek, szerszámozzátok fel a fogataitokat«, amit
meg is tettünk, és mindannyian elhajtottunk az erdŒbe. Én egy
egylovas szekeret hajtottam a keresztrúdon állva, míg Joseph
próféta és apa a hátsó tengelyen utaztak [a keresztrúd és a
tengely a kocsi szerkezeti részei]. 39 fogat vett részt a csapatban,
és addig gyıjtöttünk fát, míg meg nem teltek a szekereink. Ami-
kor megrakodtunk, Joseph testvér felajánlotta, hogy bárkivel
kiáll rúdrántásban – és Œ egymás után mindegyikŒjüket felrán-
totta, aki versenyezni akart vele.

Ezután a próféta kiküldte a szekereket különbözŒ helyekre olyan
emberekhez, akiknek segítségre volt szükségük; és megmondta
nekik, hogy aprítsák fel a fát azoknak a szenteknek, akiknek szük-
ségük van rá. Mindenki szerette azt tenni, amit a próféta mondott,
és bár betegesek voltunk, és a halál ólálkodott körülöttünk, az
emberek mosolyogtak, és próbáltak másokat is felvidítani”19.

Az Illinois állambeli Commerce-ben a nagy betegség idŒszakában Joseph 
és Emma Smith befogadták otthonukba a betegeket, és ott ápolták Œket.
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1842. január 5-én a próféta a következŒket írta egy levélben
Edward Hunternek, aki késŒbb elnöklŒ püspökként szolgált:
„Választékunk [a vöröstégla kereskedésben] meglehetŒsen jó –
nagyon jó, ha figyelembe vesszük a különféle vásárlók különféle
vásárlásait különbözŒ alkalmakkor, és olyan körülmények
között, amelyek valamennyire leszıkítették lehetŒségeiket; de
örvendezek, hogy ilyen sikerrel járhattunk, mert szegény testvé-
reink és nŒtestvéreink szíve örvendezni fog ezen árucikkek
miatt, amelyek most már elérhetŒek a számukra.

A bolt zsúfolásig megtelt, és egész nap a pult mögött álltam,
kiszolgálva áruinkat szorgalmasabban, mint bármely eladó, akit
valaha is láttál, hogy kiszolgáljam azokat, akiknek nélkülözniük
kellett a megszokott karácsonyi és újévi ebédjeiket, és hiányt
szenvedtek egy kis cukorban, melaszban, mazsolában stb., stb.;
és hogy magamnak is örömet szerezzek, mert szeretem kiszol-
gálni a szenteket, és mindenki szolgája lenni, azt remélvén, hogy
felmagasztosulhatok az Úr megfelelŒ idejében”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 a VII–XI. oldalakat!

• Miközben áttekinted a 445–448. és a 451–455. oldalakon talál-
ható történeteket, elmélkedj el a Joseph Smith próféta iránt
táplált érzéseiden! Mit tanítanak róla ezek a történetek? Sze-
rinted milyen hatással voltak cselekedetei a körülötte lévŒ
emberekre? Hogyan érintette meg életedet mások kedvessége?

• Tekintsd át a 448. oldal harmadik–ötödik bekezdését! Szerin-
ted az az ember, aki telve van Isten szeretetével, miért akarja
megáldani az egész emberiséget? A szeretet és a kedvesség
által vezérelt cselekedeteink hogyan segíthetnek másokat
megáldani?

• Milyen felelŒsségünk van abban, hogy gondoskodjunk a szük-
séget látókról? (Példákért lapozz a 448–450. oldalakra!)
Hogyan vonatkoznak ezek a felelŒsségek az emberek fizikai
szükségleteire? Hogyan vonatkoznak a lelki szükségleteikre?
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Milyen példákat láttál arra, amikor az emberek gondoskodtak
a szükséget látókról?

• Olvasd el a 450. oldal elsŒ bekezdését! Mit tehetünk annak
érdekében, hogy növekedjék a mások erényei iránt érzett elis-
merésünk? Szerinted miért kellene „óvakod[nunk] az öntelt-
ségtŒl, és korlátoz[nunk] saját erényei[nk] felértékelését”?

• Joseph próféta kifejezte aggodalmát „a szeretetteljes érzések
összezsugorodása [miatt]… a világban” (451. o.). Ezzel szem-
ben azt mondta, hogy „ki kell tágítani lelk[ünket] egymás
iránt”, és hogy „terjeszkedjen ki szív[ünk], és növekedjen meg
mások felé” (450. o.). Szerinted mit jelent az, hogy növeked-
jék meg a szívünk és lelkünk egymás iránt?

• Olvasd el a 451. oldalon található második bekezdést! Hogyan
alkalmazhatjuk ezt a tanítást a családtagjainkkal való kapcsola-
tunkban?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 13:1–13; Móziás
4:14–16, 26–27; Ether 12:33–34; Moróni 7:45–48; T&Sz
121:45–46
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„Mr. John Wentworth… kérésére a következŒ vázlatot írtam az utolsó napi 
szentek eredetérŒl, fejlŒdésérŒl, üldözésérŒl és hitérŒl, amelynek Isten keze 

alatt abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a megalapítója lehettem.”



A Wentworth levél

A Wentworth levél Joseph Smith próféta beszámolója 
„az utolsó napi szentek eredetérŒl, fejlŒdésérŒl, 

üldöztetésérŒl és hitérŒl”, amely magában foglalja 
a Hittételek néven ismert kijelentéseket.

Joseph Smith életébŒl

Az egyház elnöki tisztsége mellett Joseph Smithnek sok más
kötelezettsége is volt Nauvooban. 1842 májusában Nauvoo pol-
gármestere lett, ami azt jelentette, hogy Œ volt egyúttal a Nauvoo
Városi Bíróság fŒbírája is. A Nauvoo Légió altábornagya és
parancsnoka volt. 1842 februárjában átvette a Times and
Seasons [IdŒk és évszakok] címı egyházi folyóirat szerkesztŒjé-
nek feladatát, amely havonta kétszer jelent meg. A Times and
Seasons [IdŒk és évszakok] volt az egyház vezetŒinek fóruma,
amelyen keresztül beszélhettek a szentekhez, kinyilatkoztatáso-
kat és fontos beszédeket jelentettek meg, és közzé tették az egy-
ház híreit. John Taylor, a Tizenkettek Kvórumának tagja lett kije-
lölve arra, hogy a próféta irányítása alatt számos, a folyóirat
kiadásával járó feladatot elvégezzen.

Az elsŒ kiadásban, amelyet már szerkesztŒsége alatt jelentet-
tek meg, a próféta azt írta, hogy a folyóirat cikkeket fog közölni
„olyan fontos eseményekrŒl, amelyek naponta történnek körü-
löttünk; az igazság rohamos elŒrehaladásáról; arról a rengeteg
hírrŒl, amelyeket naponta kapunk a távolban szolgáló elderektŒl
ebben az országban, Angliából, Európa kontinensérŒl és a világ
más részeirŒl; a nemzetek nyugtalanságáról; a Tizenkettek leve-
leibŒl és tanításairól; valamint azokról a kinyilatkoztatásokról,
amelyeket a Magasságostól kapunk”1.

Míg a próféta szerkesztŒként szolgált, a Times and Seasons
[IdŒk és évszakok] nagy fontossággal bíró dokumentumokat
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jelentetett meg. Ábrahám könyvének szövege és két képmásolata
1842 márciusában jelent meg, a harmadik pedig májusban. Szin-
tén márciusban a próféta elkezdte megjelentetni „Joseph Smith
történetét”, azt a beszámolót, amely késŒbb a History of the
Church [Az egyház története] címı kiadvány lett.

A Times and Seasons [IdŒk és évszakok] 1842. március 1-jén
megjelenŒ kiadásában a próféta megjelentette a késŒbb Went-
worth levélként ismert anyagot. A dokumentum megjelentetésé-
nek indokaként a próféta ezt a magyarázatot adta: „Mr. John
Wentworth, a Chicago Democrat szerkesztŒje és tulajdonosa
kérésére a következŒ vázlatot írtam az utolsó napi szentek ere-
detérŒl, fejlŒdésérŒl, üldöztetésérŒl és hitérŒl, amelynek Isten
keze alatt abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a mega-
lapítója lehettem. Mr. Wentworth szeretné eljuttatni ezt a doku-
mentumot egyik barátjának, Mr. [George] Barstownak, aki New
Hampshire történetérŒl ír. Mivel Mr. Barstow megtette a megfe-
lelŒ lépéseket annak érdekében, hogy pontos információt kap-
hasson, egyedül azt kérem tŒle, hogy a beszámolót teljes egészé-
ben, körítés és elferdítés nélkül jelentesse meg”2.

George Barstow végül nem vette bele a próféta beszámolóját
a történetébe, mert úgy döntött, hogy könyvében csak az 1819-ig
történt eseményekrŒl fog tudósítani3. A Wentworth levél azon-
ban óriási értékkel bír az utolsó napi szentek számára. Ez Joseph
Smith eredeti beszámolója, amelyben IstentŒl kapott szent elhí-
vásáról, látomásairól, szolgálatáról és tanításairól tesz tanúságot.
Beszámol az egyház felemelkedésérŒl és növekedésérŒl, vala-
mint a szentek üldöztetésérŒl. Egy prófétai nyilatkoztatot is tar-
talmaz az egyház jövŒbeni sikerérŒl a földön, a hatalmas Jehova
védelmezŒ keze alatt. Továbbá számos olyan fontos részletet is
magában foglal, amelyek a próféta tanításaiban máshol nem talál-
hatóak, beleértve az aranylemezek leírását és a Mormon könyvé-
nek tartalmi vázlatát. Lényeges az is, hogy ez volt az elsŒ alkalom,
hogy Joseph Smith saját maga jelentetett meg egy beszámolót az
elsŒ látomásáról.

Az egyházi tan 13 nyilatkozatával zárulva, amelyek most a
Hittételekként ismertek, nagyszerı bizonyságként szolgál Joseph
Smith próféta isteni elhívásáról.
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Joseph Smith tanításai

Imájára adott válaszként az Atyaisten és 
Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek

„Kr. u. 1805. december 23-án születtem Vermont állam Wind-
sor megyéjének Sharon városában. Amikor tíz éves [voltam], szü-
leim New York állam Palmyra városába költöztek, ahol négy évig
laktunk, majd onnan átköltöztünk Manchester városába. Édesa-
pám farmer volt, és megtanított engem a gazdálkodás tudomá-
nyára. Amikor körülbelül tizennégy éves voltam, elkezdtem
tınŒdni egy jövŒbeli állapotra való felkészülés fontosságán, és
ahogy a szabadulás tervérŒl érdeklŒdtem, azt találtam, hogy
hatalmas ellentmondás van a vallási felfogásokban; ha az egyik
társasághoz mentem, Œk egy bizonyos tervre hivatkoztak, egy
másik pedig egy másikra; mindegyik azt állította, hogy az Œ saját
hitvallása a tökéletesség legfŒbb java. Tekintetbe véve azt, hogy
nem lehet mindegyiknek igaza, és hogy Isten nem lehet ilyen
nagy zırzavar szerzŒje, elhatároztam magamban, hogy jobban
utánanézek ennek a témának, hivén azt, hogy ha Istennek van
egy egyháza, akkor az nem lenne ilyen sok pártra szakadva, és
hogy ha az egyik társaságot az istentisztelet egy fajtájára tanítja,
és egy fajta szertartássorozat levezetésére, akkor egy másiknak
nem tanítana homlokegyenest ellenkezŒ tanokat.

Hivén Isten szavában, bíztam Jakab nyilatkozatában: »Ha pedig
valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje IstentŒl, a ki min-
denkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megada-
tik néki« [ Jakab 1:5]. Elvonultam egy ligetbe egy félreesŒ helyre,
és elkezdtem az Úrhoz imádkozni; miközben buzgón fohászkod-
tam, elmém elvétetett a körülöttem lévŒ dolgokról, és egy
mennyei látomás ölelt körül, és két dicsŒséges személyt láttam,
akik arcvonásukban és megjelenésükben tökéletesen hasonlítot-
tak egymásra, és olyan ragyogó fény vette Œket körül, amely a
delelŒ napot is felülmúlta. Azt mondták nekem, hogy az összes
vallási felekezet téves tanokban hisz, és hogy Isten egyikŒjüket
sem ismeri el egyházaként és királyságaként: és nyomatékosan
megparancsolták nekem, hogy »ne kövessem Œket«, ugyanakkor
ígéretet kaptam arra, hogy az evangélium teljessége egy jövŒbeni
idŒpontban tudomásomra lesz hozva.



3 8 .  F E J E Z E T

462

A Mormon könyvét az Œsi idŒkben írták 
aranylemezekre, és egy IstentŒl küldött 

hírnök adta át Joseph Smithnek

Kr. u. 1823. szeptember 21-e estéjén, miközben Istenhez
imádkoztam, és igyekeztem hitet gyakorolni a szentírás becses
ígéreteiben, váratlanul nappali világosság tört be a szobába, csak
annál sokkal tisztább és dicsŒségesebb megjelenésı és ragyo-
gású volt; elŒször valóban úgy tınt, mintha emésztŒ tız töltötte
volna be a házat; ez a jelenés az egész testemet sokkhatásként
érte; egy pillanat múlva egy személy állt elŒttem, akit még
nagyobb dicsŒség vett körül, mint ami engem már körülvett. Ez
a hírnök kijelentette magáról, hogy Isten egy angyala, akit azzal
az örömhírrel küldtek, hogy Istennek az Œsi Izraellel kötött szö-
vetsége nemsokára beteljesedik; hogy a Messiás második eljöve-
telének az elŒkészületi munkái hamarosan megkezdŒdnek; hogy
közel van az idŒ, amikor az evangéliumot annak teljességében
fogják minden nemzetnek hatalommal hirdetni, hogy egy népet
felkészítsenek a millenniumi uralkodásra. Közölte velem, hogy
kiválasztottak, hogy eszköz legyek Isten kezében néhány céljának
véghezvitelében ebben a dicsŒséges adományozási korszakban.

Ennek az országnak az Œslakosairól is beszélt nekem, és meg-
mutatta, kik voltak, és honnan jöttek; egy rövid vázlatot adott
nekem az eredetükrŒl, a fejlŒdésükrŒl, a civilizációjukról, a tör-
vényeikrŒl, a kormányzatukról, az igazlelkıségükrŒl és a gonosz-
ságukról, és arról, hogy Isten áldásai végül elvétettek tŒlük mint
néptŒl; azt is elmondta, hogy el vannak rejtve bizonyos lemezek,
amelyekre az Œsi próféták feljegyzéseinek egy kivonata lett fel-
vésve, akik ezen a kontinensen éltek. Az angyal háromszor jelent
meg nekem ugyanazon az éjszakán, és ugyanazokat a dolgokat
tárta elém. Miután sok látogatásban volt részem Isten angyalaitól,
akik feltárták azoknak az eseményeknek a magasztosságát és
dicsŒségét, amelyek az utolsó napokban fognak megtörténni, Kr.
u. 1827. szeptember 22-e reggelén az Úr angyala rám bízta a fel-
jegyzéseket.

Ezek a feljegyzések aranynak tınŒ lemezekre voltak felvésve;
mindegyik lemez tizenöt centiméter széles és húsz centiméter
hosszú volt, és nem voltak vastagabbak egy közönséges bádogle-



3 8 .  F E J E Z E T

463

„Kr. u. 1827. szeptember 22-e reggelén az Úr angyala rám bízta a feljegyzéseket.”

meznél. Tele voltak bevésésekkel, egyiptomi írásjelekkel, és egy
kötetbe voltak fızve, mint egy könyv lapjai, és három gyırı fogta
össze az egészet. A kötet körülbelül tizenöt centiméter vastag
volt, és egy része le volt pecsételve. A lepecsételetlen rész írásje-
lei kicsik voltak, és gyönyörıen kivitelezettek. Az egész könyv fel-
építése az antikvitás sok jegyét hordozta magán, és nagy jártas-
ságról tett tanúságot a vésés mıvészetében. A feljegyzések
mellett találtam egy különleges eszközt, amelyet az Œsi idŒkben
élŒk »Urimnak és Tummimnak« neveztek, amely két áttetszŒ
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kŒbŒl állt, és amelyek egy íves keretben voltak egy mellvérthez
erŒsítve. Az Urim és a Tummim segítségével fordítottam le a fel-
jegyzést Isten ajándéka és hatalma által.

…Ez a könyv …elmondja nekünk, hogy feltámadása után a
Szabadító megjelent ezen a kontinensen; elültette itt az evangé-
liumot annak teljességében, gazdagságában, hatalmában és áldá-
saiban; hogy voltak apostolaik, prófétáik, pásztoraik, tanítóik és
evangélistáik, ugyanaz a rend, ugyanaz a papság, ugyanazok a
szertartások, ajándékok, hatalmak és áldások, amelyeket a keleti
földrészen élveztek; hogy a nép bınbeesése következtében kivá-
gattatott; hogy a közöttük élŒ legutolsó prófétának megparan-
csoltatott, hogy próféciáikból, történelmükbŒl stb. írjon egy
kivonatot, majd rejtse el a földben, és hogy annak az utolsó
napokban elŒ kell jönnie, és egyesülnie kell a Bibliával Isten cél-
jainak a beteljesedésére. Részletesebb beszámolóért ajánlom a
Mormon könyvét, amelyet meg lehet vásárolni Nauvooban, vagy
az utazó eldereink bármelyikétŒl.

Amint elterjedt e felfedezés híre, hamis szóbeszédek, elferdíté-
sek és rágalmazások indultak meg a szél szárnyán minden irány-
ban; a házat gyakran zaklatta csŒcselék és ármánykodó emberek.
Számos alkalommal rám lŒttek, és egy hajszálon múlt, hogy meg-
menekültem, és minden eszközt bevetettek annak érdekében,
hogy megszerezzék tŒlem a lemezeket; Isten hatalma és áldása
azonban velem volt, és többen elkezdtek hinni a bizonyságomban.

Tombolhatnak az üldöztetések az egyház ellen, 
de semmi nem állíthatja meg az igazság elŒrehaladását

Az »Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza« elŒször
1830. április 6-án lett megszervezve New York állam Seneca
megyéjének Fayette városában. Néhányat elhívtak és elrendeltek
a kinyilatkoztatás és prófétálás Lelke által, és elkezdtek prédi-
kálni a Lélek sugalmazása szerint, és bár gyengék voltak, Isten
hatalma mégis erŒsekké tette Œket, és sokat elvezettek a bınbá-
natra, alámeríttettek a vízben, és kézrátétel által elteltek a Szent-
lélektŒl. Látomásokat láttak és prófétáltak, ördögöket ıztek ki, és
a betegek meggyógyultak kézrátétel által. Attól az idŒtŒl fogva a
munka bámulatos gyorsasággal haladt elŒre, és gyülekezetek
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alakultak New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois és Mis-
souri államaiban; az utolsónak említett állam Jackson megyéjé-
ben egy jelentŒs nagyságú település is létrejött: nagyszámban
csatlakoztak az egyházhoz, és számunk rohamosan növekedett;
hatalmas földeket vásároltunk, farmjaink bŒségben termeltek, és
otthoni körünkben, valamint szomszédságunkban békét és bol-
dogságot tapasztaltunk; mivel azonban nem tudtunk azonosulni
a szonszédainkkal (akik közül sokan a leghitványabb emberek
voltak, és akik a civilizált társadalom színe elŒl menekültek a
határmenti vidékre, hogy elkerüljék az igazság karját) az Œ éjsza-
kai tivornyázásaikban, a vasárnap megszegésében, lóversenyeik-
ben és szerencsejátékaikban, elŒször gúnyolni kezdtek minket,
majd üldözni, végül pedig összeállt egy megszervezett csŒcselék,
és felégette a házainkat, sok testvérünket kátránnyal és tollal
borítottak be, illetve megkorbácsolták Œket, majd végül a tör-
vénynek, az igazságnak és az emberiességnek ellenszegülve kiız-
ték Œket a lakóhelyükrŒl, akiknek fedél nélkül és hontalanul a
kopár prérin kellett vándorolniuk, mígnem gyermekek vére
jelölte nyomukat a prérin. Minderre november havában került
sor, és az év eme zord évszakában semmi más fedél nem volt a
fejük felett, mint a mennybolt; a kormány szemet hunyt mindezek
felett, és bár garanciális szerzŒdésünk volt a földünkre, és sem-
milyen törvényt nem szegtünk meg, semmilyen kártérítést nem
kaptunk értük.

Sokan azok közül, akiket ilyen embertelen módon kiıztek a
házaikból, betegek voltak, és el kellett viselniük mindezt a bán-
talmazást, és ott kellett otthont keresniük, ahol tudtak. Ennek
eredményeképpen nagyon sokan meghaltak nélkülözvén az élet
kényelmeit és a szükséges gondozást; sok kisgyermek maradt
árván, feleségek és férjek özvegyültek meg; a csŒcselék birtokába
vette farmjainkat, elvették több ezer marhánkat, birkánkat,
lovunkat és sertésünket, valamint háztartási javainkat és bolti
áruinkat, továbbá a nyomdaprést és az öntött betıket összetör-
ték, elvitték vagy másképpen elpusztították.

Sok testvérünk átköltözött Clay megyébe, ahol 1836-ig, 3 évig
laktak; itt nem követtek el ellenük erŒszakot, de sokszor erŒ-
szakkal fenyegették Œket. 1836 nyarán azonban ezek a fenyege-
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tések kezdtek súlyosabb formát ölteni, fenyegetésekbŒl nyilvá-
nos gyılések alakultak, ahol határozatokat hoztak, bosszúval és
pusztulással fenyegettek, és a dolgok állása ismét félelmetesnek
mutatkozott; Jackson megye elegendŒ precedenssel szolgált, és
mivel annak a megyének a hatóságai nem léptek közbe, Œk [Clay
megye hatóságai] is azzal kérkedtek, hogy Œk sem fognak ebben
a megyében; a hatóságokhoz fordulva rájöttünk, hogy mindez
igaz, és sok nélkülözés és tulajdonvesztés után ismét kiıztek
bennünket otthonainkból.

KövetkezŒnek Caldwell és Daviess megyékben telepedtünk le,
ahol nagy és kiterjedt településeket hoztunk létre, azt gondolván
magunkban, hogy az új megyékben való letelepedéssel, ahol
nagyon kevés lakos él, megszabadítjuk magunkat az elnyomás
hatalma alól; ám itt sem engedték, hogy békében éljünk, mert
1838-ban ismét megtámadott minket a csŒcselék, Boggs kor-
mányzó kiírtási rendeletet hozott, és a törvény szankciója alatt
banditák egy szervezett csapata bejárta a vidéket, elrabolta a mar-
háinkat, birkáinkat, sertéseinket stb., sok emberünket hidegvér-
rel meggyilkolták, asszonyaink tisztaságán erŒszakot követtek el,
és karddal arra kényszerítettek bennünket, hogy mondjunk le a
tulajdonunkról; és miután elviseltünk minden olyan megalázta-
tást, amelyet az embertelen és istentelen martalócok bandája
csak ránk tudott zúdítani, tizenkét-tizenötezer lelket, férfit, nŒt
és gyermeket kiıztek a saját kandallójuk mellŒl, azokról a föl-
dekrŒl, amelyekre garanciális szerzŒdéssel rendelkeztek, hogy
hontalanul, barát nélkül, hajléktalanul (a tél kellŒs közepén),
számkivetettként vándoroljanak a földön, és hogy egy mérsékel-
tebb éghajlaton, egy kevésbé barbár nép között keressenek
menedéket. Sokan megbetegedtek és meghaltak a hideg és a
nehézségek miatt, amit el kellett szenvedniük, sok feleség meg-
özvegyült, és sok gyermek [maradt] árván és nincstelenül. Több
idŒbe telne, mint amennyi itt megadatott nekem, hogy leírjam
mindazt az igazságtalanságot, sérelmet, gyilkosságot, vérontást,
lopást, nyomorúságot és bánatot, amelyet Missouri államának
barbár, embertelen és törvénytelen eljárásai okoztak.

Az elŒbb említett körülmények közepette érkeztünk meg Illi-
nois államába 1839-ben, ahol egy vendégszeretŒbb népre és
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barátságosabb otthonra leltünk: egy olyan népre, amely hajlandó
volt arra, hogy a törvény és az emberségesség tantételei szerint
kormányozza magát. Hancock megyében elkezdtünk felépíteni
egy várost, amelyet »Nauvoonak« hívnak. Hat-nyolcezer embert
számlálunk itt, ezenfelül óriási számban vagyunk jelen megye-
szerte, illetve az állam majdnem minden megyéjében. Városi
rangra emeltek bennünket, és engedélyeztek egy Hadtestet is,
amely most 1 500 fŒt számlál. Engedélyezték egy egyetem, vala-
mint egy MezŒgazdasági és Ipari Társaság létrehozását, saját tör-
vényeink és hivatalnokaink vannak, és rendelkezünk mindazok-
kal a kiváltságokkal, amelyeket a többi szabad és felvilágosult
polgár élvez.

Az üldöztetés nem állította meg az igazság elŒrehaladását,
csupán olajat öntött a tızre, amely egyre gyorsasabban terjed. A
magukénak vallott ügyre való büszkeséggel, valamint ártatlansá-
gunk és rendszerük igazságának a tudatában, rágalmazások és
megszégyenítések közepette az egyház elderei elindultak, és az
Egyesült Államok majdnem minden államában elvetették az evan-
géliumot; az behatolt a városainkba, elterjedt a falvainkban, és az
intelligens, nemes és hazafias polgáraink ezreit vette rá arra, hogy
engedelmeskedjenek annak isteni követelményeinek, és enged-
jék, hogy annak szent igazságai kormányozzák Œket. Elterjedt
Angliában, Írországban, Skóciában és Walesben is, ahová 1840-
ben elküldtük néhány misszionáriusunkat, és több mint ötezren
csatlakoztak az igazság lobogójához; sokan csatlakoznak most is
minden földön.

Misszionáriusaink elmennek a különbözŒ nemzetekhez, és
Németországban, Palesztinában, Új-Hollandiában [Ausztrália],
Kelet-Indiában és más helyeken az igazság lobogója felállíttatott;
nincs az a szentségtelen kéz, amely megállíthatná a munka hala-
dását; tombolhat az üldöztetés, összefoghat a csŒcselék, gyüle-
kezhetnek hadseregek, és rágalmazhatnak hamis vádakkal, Isten
igazsága azonban bátran, nemesen és függetlenül fog elŒreha-
ladni, míg minden földrészt át nem jár, minden égövet meg nem
látogat, minden országban végig nem söpör, és minden fülben el
nem hangzik, míg Isten céljai meg nem valósulnak, és a nagy
Jehova azt nem mondja: a munka elvégeztetett.
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A Hittételek leírják vallásunk alapvetŒ tanait és tantételeit

Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában, és az Ã Fiában,
Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben.

Hisszük, hogy az emberek saját bıneikért lesznek megbün-
tetve, nem pedig Ádám vétkéért.

Hisszük, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség
megszabadulhat, ha engedelmeskednek az Evangélium törvé-
nyeinek és szertartásainak.

Hisszük, hogy ezek az Evangélium elsŒ tantételei és szertartá-
sai: (1) az Úr Jézus Krisztusba vetett Hit; (2) Bınbánat; (3) alá-
merítéssel történŒ Keresztelés a bınök bocsánatára; (4) Kézráté-
tel a Szentlélek ajándékáért.

Hisszük, hogy az embert Istennek kell elhívnia, prófécia, vala-
mint felhatalmazással rendelkezŒk kézrátétele által, hogy prédi-
kálhassa az Evangéliumot, és szolgálhasson annak szertartásaiban.

Hiszünk ugyanabban a szervezetben, ami az Œsi egyházban is
létezett, név szerint: apostolok, próféták, pásztorok, tanítók,
evangélisták és így tovább.

Hiszünk a nyelvek, a prófécia, a kinyilatkoztatás, a látomások,
a gyógyítás, a nyelvek fordításának ajándékában, és így tovább.

Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben fordítása
helyes; azt is hisszük, hogy a Mormon könyve Isten szava.

Hiszünk mindabban, amit Isten kinyilatkoztatott, amit most
nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy ezután is ki fog nyilatkoztatni
sok nagyszerı és fontos dolgot Isten királyságát illetŒen.

Hiszünk Izráel szó szerinti összegyıjtésében és a Tíz Törzs
helyreállításában; hogy Sion ezen [az amerikai] földrészen fog
felépülni; hogy Krisztus személyesen uralkodik majd a földön; és
hogy a föld megújul és elnyeri paradicsomi dicsŒségét.

Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk
parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden
embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd hódoljanak
úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak.
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Hiszünk a királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és elöljá-
róknak való alárendeltségben, a törvény iránti engedelmesség-
ben, annak tiszteletében és támogatásában.

Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek,
jóakaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberrel jót
kell cselekednünk; tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Pál inté-
sét követjük: Mindent hiszünk, mindent remélünk, sok mindent
elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent el tudunk majd
viselni. Ha van bármi, ami erényes, szép, vagy jónak mondott,
vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk ezekre a dolgokra. [Lásd
Hittételek 1:1–13.]

Tisztelettel stb.,

JOSEPH SMITH”4.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Joseph Smith John Wentworth és George Barstow kérésére írta
a Wentworth levelet (460. o.). Mikor kérdezte meg tŒled valaki,
hogy mi az egyház története vagy hitvallása? Miközben tanul-
mányozod vagy megbeszélitek ezt a fejezetet, gondolkozz el
azon, hogy a jövŒben hogyan válaszolnál ilyen kérdésekre! Mit
tanulhatunk Joseph Smith szavaiból a Wentworth levélben
arról, hogy miként kell ilyen kérdéseket megválaszolni?

• Olvasd el, a próféta mit mondott az elsŒ látomásáról (461. o.)!
A következŒ alkalommal, amikor valakinek az elsŒ látomásról
mesélsz, hogyan segíthetnél abban, hogy az a személy meg-
értse az elsŒ látomást, és azt, hogy mit jelent számodra?

• Olvasd el a próféta beszámolóját a Mormon könyve elŒjöve-
telérŒl (462–464. o.)! Milyen változást hozott az életedbe a
Mormon könyve? Hogyan oszthatjuk meg bizonyságunkat a
Mormon könyvérŒl?
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• A 464–467. oldalakon Joseph Smith rövid történelmi áttekin-
tést nyújt az egyház kezdetérŒl, majd bizonyságát teszi az egy-
ház rendeltetésérŒl. Milyen érzéseid támadnak, miközben a
467. oldalon található utolsó bekezdést tanulmányozod? Sze-
rinted az üldöztetés miért képtelen megállítani az egyház elŒ-
rehaladását? Milyen példákkal rendelkezünk arról, hogy embe-
rek az ellenkezés ellenére is fejlŒdtek? (Végy fontolóra
példákat a szentírásokból, az egyháztörténetbŒl és a saját éle-
tedbŒl!)

• Tekintsd át a Hittételeket (468–469. o.)! Hogyan segítettek
neked a Hittételek? Szerinted miért kérjük az elemis gyerme-
kektŒl azt, hogy tanulják meg Œket szó szerint? Fontold meg,
hogy elkészítesz egy ütemtervet a Hittételek tanulmányozására
vagy memorizálására!

Kapcsolódó szentírások: Joseph Smith története 1:1–75

Jegyzetek
1. „To Subscribers,” Times and Seasons,

Feb. 15, 1842, 696; nagybetık kor-
szerısítve; Joseph Smith volt a folyói-
rat szerkesztŒje.

2. History of the Church, 4:535–36; egy
levélbŒl, amelyet Joseph Smith John
Wentworth és George Barstow kéré-
sére írt, Nauvoo, Illinois, Times and
Seasons, Mar. 1, 1842, 706; a History
of the Church címı kiadványban és a
Times and Seasons címı folyóiratban
Mr. Barstow vezetékneve tévesen
„Bastownak” van betızve.

3. Jóllehet John Wentworth és George
Barstow soha nem jelentette meg a
levelet, ez a beszámoló, némi kiegé-
szítéssel és módosítással 1844-ben
országosan megjelent I. Daniel Rupp
mıvében: „Latter Day Saints,”, He
Pasa Ekklesia [The Whole Church]:
An Original History of the Religious
Denominations at Present Existing
in the United States, pp. 404–10.
404–10.

4. History of the Church, 4:536–41; a
00. oldalon [438] lévŒ elsŒ bekezdés-

ben szögletes zárójelben található 
„-rŒl” rag eredeti; a 00. oldalon [445]
lévŒ nyolcadik bekezdésben a szögle-
tes zárójelben található szavak erede-
tiek; helyesírás és írásjelek korszerı-
sítve; egy levélbŒl, amelyet Joseph
Smith John Wentworth és George
Barstow kérésére írt, Nauvoo,
Illinois, Times and Seasons, Mar. 1,
1842, pp. 706–10. 706–10. Joseph
Smith próféta több különbözŒ alka-
lommal írt vagy diktált le részletes
beszámolókat az elsŒ látomásról. A
Wentworth levélben található beszá-
moló ezen beszámolók egyike. A
hivatalos szentírásbeli beszámoló
Joseph Smith történetében található
a Nagyértékı gyöngyben. Továbbá
számos kisebb változtatás történt a
Hittételekben a Nagyértékı gyöngy
1981-i kiadásában való megjelenteté-
sének elŒkészítésekor. Ezért számos
kisebb különbség található a Hittéte-
lek jelenlegi változata és az ebben a
fejezetben megjelentetett változat
között.



471

3 9 .  F E J E Z E T

SegítŒegylet: 
a nŒk isteni szervezete

„Ha kiváltságaitoknak megfelelŒen éltek, az angyalok 
nem tartathatnak vissza attól, hogy társaitok legyenek.”

Joseph Smith életébŒl

1842 tavaszán Nauvooban az egyháztagok a Nauvoo templom
építésével voltak elfoglalva. Két ilyen egyháztag volt Sarah
Granger Kimball és varrónŒje, Margaret A. Cook, akik egy nap
beszélgetés közben elhatározták, hogy összefognak, hogy segít-
senek a templomon dolgozóknak. Kimball nŒtestvér felajánlotta,
hogy anyagot biztosít Cook nŒtestvér számára, hogy ingeket
készíthessen a férfiaknak. A két asszony elhatározta, hogy más
nŒtestvéreket is megkérnek, csatlakozzanak hozzájuk, és alakít-
sanak egy hölgytársaságot, amellyel elŒmozdíthatják jótékony-
sági erŒfeszítéseiket. Sarah Granger Kimball így emlékezett
vissza: „A szomszéd nŒtestvérek a szalonomban gyıltek össze, és
elhatározták, hogy létrehoznak egy szervezetet. Engem bíztak
meg azzal, hogy látogassam meg Eliza R. Snow nŒtestvért, és kér-
jem meg, hogy írjon számunkra egy alkotmányt és egy társasági
alapszabályzatot, és azt terjesszem Joseph Smith elnök elé a
következŒ csütörtöki gyılésünk elŒtt.”

Miután átnézte a javasolt alkotmányt és alapszabályzatot, a
próféta kijelentette, hogy ez a legjobb, amit valaha látott, de azu-
tán ezt mondta: »Nem ez az, amit ti akartok. Mondd meg a
nŒtestvéreknek, hogy az Úr elfogadta felajánlásukat, és valami
jobbat tartogat a számukra, mint egy írott alkotmányt. Meghívom
Œket, hogy találkozzanak velem és néhány testvérrel… a követ-
kezŒ csütörtök délután.«”1

Ennek megfelelŒen március 17-én a próféta John Taylor és
Willard Richards elderek társaságában a vöröstégla kereskedés
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emeleti szobájában találkozott a húsz, különbözŒ korosztályt
képviselŒ asszonnyal. A próféta hivatalosan megszervezte
Nauvoo NŒi SegítŒegyletét, és a jelenlévŒket az új szervezet cél-
jairól tanította. A nŒtestvérek Emma Smitht választották meg a
SegítŒegylet elnökévé, Emma pedig kiválasztott két tanácsost. A
próféta ezután felolvasta azt a 12 évvel azelŒtt kapott kinyilat-
koztatást, amelyben az Úr kijelölte Emmát, hogy gyıjtsön össze
himnuszokat publikálás céljából, és amelyben Œt „kiválasztott
hölgynek” nevezte (T&Sz 25:3). Emma Smith felállt, és beszédet
mondott, kihangsúlyozva az egylet mérhetetlen lehetŒségeit:
„Valami rendkívüli dolgot fogunk tenni… Rendkívüli esemé-
nyekre és sürgŒs segélyhívásokra számítunk”2.

Emma Smithnek, a SegítŒegylet elsŒ általános elnökének min-
dig is erŒs vágya volt arra, hogy másokat szolgáljon és építse
Isten királyságát, kijelentve egyszer azt, hogy szeretne „mindenki
számára áldás [lenni], akinek bármilyen módon valamire szük-
sége lehet tŒlem”3. New Yorkban ruhákat varrt annak a négy
misszionáriusnak, akik a lámánitákhoz mentek az evangéliumot
prédikálni. Kirtlandben együtt dolgozott más asszonyokkal, hogy
takarókat, élelmiszert és ruhákat gyıjtsenek Sion táborának
résztvevŒi számára, hogy elvigyék azokat a Missouriban szenvedŒ
szenteknek. Segített ételt készíteni, valamint harisnyákat, nadrá-
gokat és kabátokat varrni a Kirtland templom munkásai számára.
Olyan sok templomi munkást fogadtak be az otthonukba, hogy
neki és Josephnek a földön kellett aludniuk. Nauvoo korai nap-
jaiban sok idŒt és figyelmet szentelt a malária áldozatainak
ápolására, akik a Mississippi folyó partján fekvŒ otthona körül
táboroztak. Ezekkel és más cselekedeteivel megtestesítette azt a
szolgálatot, amelyet napjaiban sok nŒtestvér végzett. Polly Angell
visszaemlékezett arra, hogy amikor a próféta meglátott egy cso-
port asszonyt, akik szorgosan varrták azt a fátyolt, amivel elvá-
lasztották a Kirtland templom egyes részeit, ezt mondta nekik:
„Nos, nŒtestvérek, …ti mindig kéznél vagytok. A nŒtestvérek
mindig az elsŒk minden jó munkában”4.

A SegítŒegylet korai napjaitól kezdve az egyház asszonyainak
mindig is óriási jótékony befolyásuk volt. A SegítŒegylet megala-
kulása utáni héten tartott gyılésen Lucy Mack Smith, a próféta
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édesanyja egy olyan tanácsot adott a nŒtestvéreknek, amely ma
az egyház több millió asszonyára vonatkozik: „Becsben kell tar-
tanunk egymást, figyelnünk kell egymásra, meg kell vigasztal-
nunk egymást, és tanulnunk kell, hogy mindannyian együtt fog-
lalhassunk helyet a mennyben”5.

Joseph Smith tanításai

A SegítŒegylet, a papság alatt és annak mintájára
megszervezve, elengedhetetlen része az egyháznak

Sarah Granger Kimball visszaemlékszik, hogy röviddel azu-
tán, hogy Joseph Smith próféta megszervezte a SegítŒegyletet,
ezt mondta: „Megszervezem az asszonyokat a papság alatt, a
papság mintáját követve… Az egyház nem volt tökéletesen meg-
szervezve mindaddig, míg a nŒk szervezete így létre nem jött”6.

A próféta történetében ez áll 1842. március 24-e alatt: „Ma
befejezŒdött [a NŒi SegítŒegylet] megszervezése. Emma Smith
asszony foglalta el az elnöki széket; Elizabeth Ann Whitney
asszony és Sarah M. Cleveland asszony lettek a tanácsosai; Elvira
[Cowles] kisasszony lett a kincstárnok, és a jól ismert és tehetsé-
ges költŒnŒnk, Eliza R. Snow kisasszony, a titkár”7.

Eliza R. Snow így számolt be: „Joseph Smith elnök felállt. A
NŒi SegítŒegylet megszervezésérŒl beszélt; azt mondta, hogy
mélyen felkeltette az érdeklŒdését, hogy az a Magasságos szá-
mára elfogadható módon lehessen felépítve”8.

Eliza R. Snow továbbá így számolt be: „[Joseph Smith] arra
buzdította a nŒtestvéreket, hogy mindig összpontosítsák a hitü-
ket, imáikat és bizalmukat… azokra a hithı férfiakra, akiket Isten
az egyház élére helyezett, hogy vezessék az Ã népét; hogy karol-
juk fel és támogassuk Œket az imáinkkal… Ha ez az egylet hallgat
a Mindenható tanácsára az egyház vezetŒin keresztül, soraikban
hatalmuk lesz királynŒkkel rendelkezniük”9.

„Ez az egylet Isten által megalapított rend szerint kapjon uta-
sításokat azokon keresztül, akiket vezetŒ szerepekre jelöltek.
Most pedig elfordítom számotokra a kulcsot Isten nevében,
ujjongani fog ez az egylet, és tudás és intelligencia árad majd le
mostantól fogva – jobb napoknak néz elébe az egylet”10.
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„Ez egy jótékonysági egylet… Most egy olyan helyzetbe helyeztek benneteket, 
ahol azon együttérzés szerint cselekedhettek, amelyet Isten ültetett a kebletekbe.”

A SegítŒegylet lehetŒvé teszi a nŒk számára, 
hogy jótékony természetük szerint cselekedjenek, 

és gondoskodjanak a szükséget látókról

„Ez egy jótékonysági egylet, és a ti természeteteknek megfe-
lelŒ; a nŒk természetüknél fogva jószívı és jótékony érzésekkel
rendelkeznek. Most egy olyan helyzetben helyeztek benneteket,
ahol azon együttérzés szerint cselekedhettek, amelyet Isten ülte-
tett a kebletekbe”11.

„Mondá Jézus: »Tegyétek azon dolgokat, amiket engem meg-
tenni láttok.« [Lásd 2 Nefi 31:12.] Ezek azok a nagyszerı kulcs-
szavak, amelyek szerint ennek az egyletnek cselekednie kell”12.

Willard Richards így számolt be: „A [NŒi SegítŒegylet] gyılé-
sén Joseph Smith elnök beszélt, és szemléltette az egylet célját,
hogy a nŒtestvérek egylete arra buzdíthatja a fivéreket, hogy jót
cselekedjenek azáltal, hogy gondoskodnak a szegények szükség-
leteirŒl, keresik azokat, akikkel jószívıséget gyakorolhatnak, és
kielégítik szükségleteiket, javítják a közösség erkölcsét, és erŒsítik
annak erényeit”13.
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„Felkérésre részt vettem a NŒi SegítŒegyleten, amelynek célja,
hogy segítse a szegényeket, a nélkülözŒket, az özvegyeket és az
árvákat, valamint minden jótékony cél gyakorlása… Az egylet
megalakulásán, illetve a rákövetkezŒ gyıléseken a legintelligen-
sebb, a legemberségesebb, a legjótékonyabb és a legtiszteletre-
méltóbb hölgyeink közül nagyon sokan részt vettek; és mind-
annyian meg vagyunk gyŒzŒdve a jótékonyság ama tiszta
tantételeinek az ismeretében, amely önkéntelenül árad az
emberséges és jótékony keblükrŒl, hogy a rendelkezésükre álló
forrásokkal az idegen segítségére fognak sietni; olajat és bort fog-
nak önteni a gyötrŒdŒk megtört szívére; fel fogják szárítani az
árvák könnyeit, és megörvendeztetik az özvegyek szívét.

Asszonyaink mindig is jótékony és kedves cselekedeteikrŒl
voltak híresek; …üldöztetésük közepette, amikor a kenyeret
elnyomóik kitépték tehetetlen gyermekeik kezébŒl, mindig
készen álltak, hogy megnyissák ajtajukat a fáradt utazó elŒtt,
hogy megosszák kevéske alamizsnájukat az éhezŒkkel, és a kira-
bolt és megüresedett szekrényükbŒl adtak a szıkölködŒknek és
a nélkülözŒknek; és most, hogy egy barátságosabb földön és
kevésbé barbár nép között élnek, és olyan lehetŒségekkel ren-
delkeznek, amelyeknek mindezidáig nem örvendhettek, meg
vagyunk róla gyŒzŒdve, hogy összefogásuk által a szenvedŒ sze-
gények, az idegenek és az apátlanok helyzete jobbra fordul”14.

A SegítŒegylet arra biztatja a nŒket, hogy szentséget
gyakoroljanak, és tanítsák egymást

„A Hölgyek SegítŒegylete nemcsak azért van, hogy segítsen a
szegényeken, hanem hogy lelkeket szabadítson meg”15.

„Nos, szeretett nŒtestvérek, …azt szeretnénk, ha megtennétek
a ti részeteket, és mi is megtesszük a miénket, mert be szeret-
nénk tartani Isten parancsolatait minden dologban, ahogy az
közvetlenül a mennybŒl adatik nekünk, élve minden igével,
amely az Úr szájából ered. Adja Isten ehhez az Ã áldását a ti feje-
tekre, és vezessen az erény, a tisztaság és a kegyelem minden
ösvényén”16.

„A [SegítŒ]egylet jól cselekedett: tantételeik arra szolgálnak,
hogy szentséget gyakoroljanak. Isten szeret benneteket, és az
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értem mondott imáitok nagyon hasznosak lesznek: ne szınjenek
meg állandóan Istent szólítani az én érdekemben”17.

„Le kell gyŒznötök a bınt, a ti jó példátokon keresztül jó mun-
kára kell ösztönöznötök az eldereket”18.

Willard Richards így számolt be: „Joseph Smith elnök felol-
vasta az Emma Smithnek adott kinyilatkoztatást a Tan és a szö-
vetségekbŒl [T&Sz 25]; és kijelentette, az a feladata…, hogy min-
denkinek megmagyarázza a szentírásokat; és hogy tanítsa a
közösség nŒtagjait; és hogy nemcsak Œ egyedül, hanem mások is
elérhetik ugyanezeket az áldásokat”19.

Eliza R. Snow így számolt be: „Mivel [ Joseph Smith prófétá-
nak] alkalma nyílt rá, elkezdte tanítani ennek az egyletnek a höl-
gyeit, és kijelölte számukra az utat, hogy miként viselkedjenek
ahhoz, hogy Isten akarata szerint cselekedhessenek…

Amennyiben ezeknek a tantételeknek megfelelŒen éltek, mily
nagyszerı és dicsŒséges lesz a jutalmatok a celesztiális királyság-
ban! Ha kiváltságaitoknak megfelelŒen éltek, az angyalok nem
tartathatnak vissza attól, hogy társaitok legyenek. A nŒk,
amennyiben tiszták és ártatlanok, Isten színe elé léphetnek; mert
mi lenne kedvesebb Isten számára, mint az ártatlanság; ártatlan-
nak kell lennetek, különben nem mehettek fel Isten elé: ha Isten
elé szeretnénk járulni, akkor meg kell tartanunk magunkat tisz-
tának, amiképpen Ã is tiszta”20.

A SegítŒegylet arra bátorítja a nŒket, 
hogy kövessék a Szabadító példáját azáltal, 

hogy irgalmat tanúsítanak, és elkerülik a viszályt

„Ha azt szeretnétek, hogy Isten irgalommal legyen irántatok,
legyetek irgalommal egymás iránt… Tele vagyunk önzéssel; az
ördög azzal hiteget minket, hogy nagyon igazlelkıek vagyunk,
amikor mások hibáin csámcsogunk. Kizárólag Istenünk hódolata
által élhetünk; mindenkinek magának kell megtennie; senki nem
teheti meg a másik helyett. Mily gyengéden bánt a Szabadító
Péterrel, amikor ezt mondta: »Te azért idŒvel megtérvén, a te
atyádfiait erŒsítsed« [Lukács 22:32]. Egy másik alkalommal ezt
mondta neki: »Szeretsz-é engem?« És miután megkapta Péter vála-
szát, ezt mondta: »Legeltesd az én juhaimat!« [János 21:15–17]
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Ha a nŒtestvérek [szeretik] az Urat, legeltessék a juhokat, és ne
pusztítsák el Œket…

NŒtestvérek az egyletben: lesz közöttetek viszály? Én nem
engedem. Meg kell bánnotok bıneiteket, és el kell nyernetek
Isten szeretetét. El az önteltséggel. A szegények bınbánatra tör-
ténŒ vezetésének legjobb módja vagy tantétele az, hogy gondos-
kodunk a szükségleteikrŒl”21.

Eliza R. Snow a próféta következŒ szavait jegyezte fel: „Attól
függetlenül, hogy méltatlanok vannak közöttünk, az erényeseknek
nem kellene – nagyképıség miatt – szükségtelenül gyászolni és
elnyomni azokat a szerencsétleneket – még ezeket is arra kellene
buzdítani, hogy a jövŒben úgy éljenek, hogy tisztelhesse Œket ez az
egylet, akik a közösség legjobb részét alkotják. Azt mondta, két
dolgot javasol ezen egylet tagjainak: kétszeresen vigyázzanak a
nyelvükre: semmilyen szervezett testület nem létezhet enélkül…
Az a cél, hogy a kevésbé jókat megjavítsuk, és visszafordítsuk Œket
az erény ösvényére, hogy a jók közé számláltathassanak. […]

Vizsgáljátok meg magatokat – a nyelv rakoncátlan szerv – fog-
játok vissza a nyelveteket olyan dolgoktól, amelyek kevésbé fon-
tosak – egy kis pletyka az egész világot lángba boríthatja”22.

„A kis rókák tönkreteszik a szŒlŒtöveket – a kis gonoszságok
okozzák a legnagyobb kárt az egyháznak. Ha gonosz érzéseket táp-
láltok, és egymásnak beszéltek róluk, az hajlamos kárt okozni”23.

„Senki jellemét ne károsítsátok meg. Amennyiben az egylet
tagjai helytelenül viselkednek, foglalkozzatok velük, és tartsátok
meg magatoknak minden cselekedeteteket, és tartsatok minden
jellemet szentként”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 a VII–XI. oldalakat!

• Olvasd el Emma Smith kijelentését a 473. oldalon! Szerinted a
SegítŒegylet nŒtestvérei miért képesek rendkívüli dogokat
elvégezni? Te és a családod hogyan áldattak meg a SegítŒegylet
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nŒtestvéreinek erŒfeszítései által? Olvasd el Lucy Mack Smith
tanácsát a 474. oldal tetején! Hogyan követik ezt a tanácsot ma
a SegítŒegylet nŒtestvérei?

• Joseph Smith próféta a SegítŒegyletet „a papság alatt, a papság
mintáját követŒen” szervezte meg (472. o.). Ez hogyan külön-
bözteti meg Œket a világ más jótékonysági szervezeteitŒl? (Pél-
dákért lapozz a 472. oldalra!) Szerinted az egyház miért nem
volt „tökéletesen megszervezve” mindaddig, amíg Joseph
Smith meg nem szervezte a SegítŒegyletet?

• Ma a SegítŒegylet nŒtestvéreinek kötelezettségei mennyiben
hasonlítanak azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a nŒtestvérek
Joseph SmithtŒl kaptak? (Példákért lapozz a 472–476. olda-
lakra!) Olvasd el a 475. oldalon található második bekezdést!
A szolgálatra nyíló lehetŒségek hogyan segítenek nekünk
olyanná válnunk, mint a Szabadító?

• Olvasd el a 476. oldalon található harmadik bekezdést! Szerin-
ted mit jelent egy lélek megszabadítása? Miként teljesítik e fel-
adatot mind fizikailag, mind pedig lelkileg a SegítŒegylet tagjai?

• Tekintsd át a 475. oldal alján található bekezdést, valamint a
477. oldalon található elsŒ teljes bekezdést! Mit tehetnek a
SegítŒegylet nŒtestvérei annak érdekében, hogy jó munkára
ösztönözzék a papságviselŒket? A papságviselŒk mit tehetnek
annak érdekében, hogy támogassák a SegítŒegylet nŒtestvéreit
munkájukban?

• Olvasd el a 477. oldal második bekezdését! Mit tanulhatunk
ebbŒl a kijelentésbŒl a nŒtestvérek felelŒsségeirŒl és lehetŒ-
ségeirŒl?

• A próféta figyelmeztetett „mások hibáin való csámcsogással”
kapcsolatban (477. o.). Szerinted ez mit jelent? Ez a hozzáállás
hogyan akadályozhatja a SegítŒegylet erŒfeszítéseit – vagy az
egyházban bármely kvórum, illetve csoport erŒfeszítéseit? Mit
tehetünk annak érdekében, hogy az Úr juhait legeltessük, és
ne magunk táplálkozzunk mások hibáin?

Kapcsolódó szentírások: Példabeszédek 31:10–31; 1 Korinthus-
beliek 13:8; T&Sz 25:1–16; 88:125
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Mily dicsŒségesek a hithı,
igazságos és igaz barátok!

„A barátság a »mormonizmus« egyik
nagyszerı alapvetŒ tantétele. […] Boldog

hatásával egyesíti az emberiség családját.”

Joseph Smith életébŒl

1842 augusztusában a polgári hatóságok Missouriból ismételt erŒ-
feszítéseket tettek Joseph Smith próféta elfogatására. Attól tartva,
hogy megölik, ha letartóztatják és visszaviszik Missouriba, a pró-
féta elrejtŒzött. Augusztus 11-én üzenetet küldött több hıséges
családtagnak és barátnak, hogy találkozzanak a Mississippi folyó
egyik szigetén, nem messze Nauvootól. Azon az éjjelen Emma
Smith, Hyrum Smith, Newel K. Whitney és mások a folyó partjához
közel gyülekeztek, és egy kis csónakban utaztak a megbeszélt talál-
kozóhelyre. A próféta mindenkivel örömtelien fogott kezet, hálá-
san az igaz barátság támogatásáért és vigaszáért. KésŒbb naplójá-
ban hosszasan írt a családtagjai és barátai iránt érzett hálatelt
érzéseirŒl. E fejezet tartalmaz néhányat ezekbŒl a naplóbejegyzé-
sekbŒl. Néhány héttel késŒbb a próféta olyan szavakkal zárta a
szenteknek írt egyik levelét, amelyek kifejezték az irántuk táplált
érzéseit: „Mint mindig, alázatos szolgátok és soha el nem tánto-
rodó barátotok vagyok, Joseph Smith” (T&Sz 128:25).

A szentek viszonozták a próféta érzéseit; nem csupán prófétá-
juknak, hanem barátjuknak is tekintették. Joseph Smith egyik
közeli barátja és személyes titkára, Benjamin F. Johnson így
emlékezett vissza: „»Joseph, a próféta« – barátként hithı, hosszú-
tırŒ, nemes és igaz volt… Társasági partnerként rendkívül tehet-
séges – kedves volt és nagylelkı, kedvelte a vidámságot… Szóra-
kozásként néha barátokkal birkózott, vagy még gyakrabban

481

4 0 .  F E J E Z E T



4 0 .  F E J E Z E T

482

Hyrum Smith állandó erŒ és támasz forrása volt öccse, Joseph számára.
„Hyrum testvér – jelentette ki a próféta –, mily hıséges szíved van!”
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mérte össze erejét másokkal azáltal, hogy leültek a földre, lábuk-
kal megtámasztották egymást, középen pedig egy rudat fogtak.
De soha nem talált magának megfelelŒ vetélytársat. Viccek, rejt-
vények [képek használata szavak leírásához], versek rímpárosí-
tása stb., gyakran elŒfordultak. Sokkal gyakrabban kérte azonban,
hogy énekeljék el egy vagy több kedvenc énekét… És mégis – jól-
lehet társaságot kedvelŒ és kedélyes ember volt – semmilyen
arroganciát vagy szemtelenséget nem engedett meg”1.

Joseph Smith ugyanolyan gyengéd szívı volt, mint amilyen tár-
saságkedvelŒ. Egy fiatalember így emlékezett vissza: „Joseph
házánál voltam; ott volt Œ is, többen pedig a kerítésen ültek.
Joseph kijött, és elkezdett velünk beszélgetni. Nem sokkal késŒbb
odajött hozzánk egy férfi és közölte, hogy az egyik szegény test-
vérnek, aki a várostól távol lakott, elŒzŒ éjjel leégett a háza. Majd-
nem mindenki azt mondta, hogy nagyon sajnálják ezt az embert.
Joseph kezét a zsebébe dugta, kivett öt dollárt, és ezt mondta:
»Én öt dollárnak megfelelŒen sajnálom ezt a testvért; ti mennyire
sajnáljátok?«”2

Talán Joseph Smith barátai iránt érzett hatalmas szeretete tette
némelyikük árulását oly nehezen elviselhetŒvé. Nauvooban a
próféta bizalmát élvezŒ barátok ellene fordultak. Sok barát azon-
ban viszonozta a próféta hıségét, és mindvégig mellette állt.

Ilyen barát volt Willard Richards, a Tizenkettek Kvórumának
egyik tagja, aki együtt volt bebörtönözve Josephfel, Hyrum
Smithszel és John Taylorral az Illinois állambeli Carthage-ban.
Miközben fogva tartották Œket, megengedték nekik, hogy a föld-
szinti cellából a börtön emeletén lévŒ kényelmesebb hálószo-
bába költözzenek. Aztán röviddel a vértanúság elŒtt a börtönŒr
azt tanácsolta, hogy a foglyok nagyobb biztonságban lennének a
hálószobával szomszédos, vasráccsal ellátott cellában. Joseph
megkérdezte Richards eldert, akit barátai „doktornak” hívtak,
mert az orvos volt: „»Ha bemegyünk a cellába, velünk jössz?«
A doktor ezt válaszolta: »Joseph testvér, nem kérted, hogy szel-
jem át veled a folyót – nem kérted, hogy jöjjek Carthage-ba –
nem kérted, hogy jöjjek veled börtönbe – és azt gondolod, hogy
most cserbenhagynálak? De megmondom, mit teszek; ha hazaá-
rulásért akasztófára ítélnek, felakasztatom magam helyetted, te
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pedig szabadon elmehetsz.« »Nem teheted meg« – mondta
Joseph. »De megteszem« – válaszolt a doktor. ”3

Joseph Smith tanításai

Az igaz barátok könnyítenek egymás szenvedésén, 
és még a csapások idején is hıek maradnak

Joseph Smith a következŒket írta azokról a családtagokról és
barátokról, akik 1842. augusztus 11-én meglátogatták, miköz-
ben rejtŒzködött: „Mily jónak és dicsŒségesnek tınt számomra,
hogy tiszta és szent barátokra találtam, akik hıségesek, igazságo-
sak és igazak, és akiknek a szíve nem hagyja Œket cserben; és
akiknek a térdei szilárdak, és nem tántorodnak meg a szükségle-
teimrŒl való gondoskodásban, miközben az Úrban bíznak azon a
napon, amikor ellenségeim haragja rám zúdult…

Mily dicsŒségesek voltak az én érzéseim, amikor azzal a hısé-
ges és barátságos csapattal találkoztam tizenegyedikének éjsza-
káján, csütörtökön, az ingovány [mocsár] torkolatánál lévŒ szi-
geten, Zarahemla és Nauvoo között: milyen kimondhatatlan
gyönyörıség és az öröm micsoda elragadtatása duzzasztotta keb-
lemet, amikor azon az éjszakán kézen foghattam szeretett Emmá-
mat – Œt, aki a feleségem, mégpedig ifjúságom felesége, és szí-
vem választottja. Elmémet sok gondolat töltötte meg, amikor egy
pillanatig elidŒztem azon a rengeteg eseményen, amelyen
keresztül kellett mennünk, fáradtságokon és kemény munkán,
bánaton és szenvedéseken, valamint azon örömökön és vigaszo-
kon, amelyek idŒrŒl idŒre meghintették ösvényeinket, és aszta-
lunkat díszítették. Ó, a gondolatok micsoda kavalkádja töltötte
meg elmémet abban a pillanatban, és Œ ismét itt van, …félelmet
nem ismerŒen, szilárdan és megingathatatlanul – változatlan,
szeretŒ Emma!

Ott volt Hyrum testvér, aki következŒnek fogta meg a kezem –
egy igaz báty. Azt gondoltam magamban: Hyrum testvér, mily
hıséges szíved van! Ó, az Örök Jehova koronázza fejedet örök
áldásokkal, annak a gondoskodásnak a jutalmaként, amelyet lel-
kem iránt tanúsítottál! Ó, mennyi bánaton osztoztunk, és az
elnyomás könyörtelen keze most újra megbéklyóz bennünket!
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Hyrum, neved fel lesz jegyezve az Úr törvényének könyvében
azok számára, akik utánad jönnek, hogy cselekedeteiket a tieid
után mintázhassák.

Ezt mondtam magamban: Itt van Newel K. Whitney testvér is.
Mennyi szomorú esemény övezte közös ösvényünket; és mégis
még egyszer találkozunk, hogy újra osztozzunk bennük. Hıséges
barát vagy, akiben az emberek szenvedŒ fiai a legtökéletesebb
biztonsággal bízhatnak. Az Örökkévaló áldásai koronázzák feje-
det. Milyen meleg ez a szív! Mennyire aggódik ez a lélek egy
olyan valaki jóléte iránt, akit a legtöbb ember kivetett és gyılöl!
Whitney testvér, nem tudod, milyen erŒs kötelékek kötik lelke-
met és szívemet a tiédhez…

Nem fogom leírni azon szent éjszaka történéseinek részleteit,
amelyre örökre emlékezni fogok; a hıségesek neveit azonban fel
kívánom jegyezni ezen a helyen. Velük jólétben találkoztam, és a
barátaim voltak; most csapások közepette találkozom velük, és
Œk még kedvesebb barátaim. Szeretik azt az Istent, akit én szol-
gálok; szeretik azt az igazságot, amelyet hirdetek; szeretik azokat
az erényes és szent tanokat, amelyeket becsben tartok keblem-
ben szívem legmelegebb érzéseivel és azzal a lelkesedéssel, ame-
lyet nem lehet megtagadni. […]

Remélem, hogy újra látom [a barátaimat], hogy fáradozhassak
értük, és kényelmüket szolgálhassam. Nem lesz szükségük
barátra, amíg élek; szívem szereti azokat, és kezem azokért fára-
dozik, akik szeretnek és fáradoznak értem, és örökre hıséges
leszek a barátaimhoz. Hálátlan legyek? Bizony nem! Isten Œrizz!”4

1842. augusztus 23-án a próféta így folytatta: „Úgy találom,
hogy érzéseim… a barátaim iránt új erŒre kaptak, miközben a
néhány hithı ember erényein, jó tulajdonságain és jellemvoná-
sain elmélkedem, amelyeket most feljegyzek az Úr törvényének
könyvében. Olyanokat, akik az elmúlt tizenöt hosszú év alatt a
veszedelem minden órájában mellettem álltak, mint például az
én megöregedett és szeretett tesvérem, id. Joseph Knight, aki az
elsŒk között segített nekem a szükséges dolgokban, amikor
nekikezdtem az Úr munkája elŒhozatalához és az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapjai lefektetéséhez.
Tizenöt éve hithı és igaz, elfogulatlan és példamutató, erényes
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és kedves, soha nem hajlott el se jobbra, se pedig balra. Íme, Œ
igazlelkı férfi, a Mindenható Isten hosszabbítsa meg ennek az
idŒs embernek a napjait; újuljon meg remegŒ, meggyötört és
megtört teste, és térjen vissza hozzá az egészség életereje,
amennyiben ez a Te akaratod, ó Isten; Sion fiai azt fogják
beszélni róla, míg egy is marad közülük, hogy ez az ember hithı
férfi volt Izráelben; ezért neve soha nem felejtŒdik el. […]

Miközben megemlékezem arról a néhány hithırŒl, akik még
életben vannak, meg szeretnék emlékezni azokról a hıséges
barátaimról is, akik meghaltak, mert sokan vannak; és sok ked-
ves cselekedetet – atyai és fivéri kedvességet – adtak nekem; és
mióta a missouribeliek vadásznak rám, sok esemény tért vissza az
emlékezetembe…

Sok olyan lélek van, akiket a halálnál is erŒsebb szeretettel sze-
rettem. Hozzájuk hıségesnek bizonyultam – elhatároztam, hogy
hozzájuk mindaddig hıséges maradok, míg Isten el nem szólít”5.

A barátság egyesíti az emberiség családját,
elızve a gyılöletet és a félreértést

„Nem érdekel, milyen egy ember jelleme; ha Œ a barátom – egy
igaz barát, én a barátja leszek, és a szabadulás evangéliumát
fogom neki prédikálni, és jó tanácsot fogok neki adni, hogy kise-
gítsem a nehézségeibŒl.

A barátság a »mormonizmus« egyik nagyszerı alapvetŒ tanté-
tele; [célja az, hogy] forradalmasítsa és civilizálttá tegye a világot,
hogy megszüntesse a háborúkat és a viszályokat, és hogy az
emberek barátokká és testvérekké váljanak. […]

A barátság olyan, mint [Theodore] Turley testvér a kovácsmı-
helyében, aki vasat vashoz hegeszt; boldog hatásával egyesíti az
emberiség családját”6.

„Annak a barátságnak, amelyet intelligens lények Œszinteként
fogadnak, szeretetbŒl kell fakadnia, ennek a szeretetnek pedig
erénybŒl kell kihajtania, amely olyannyira a vallás része, mint
amennyire a világosság Jehova része. Innen ered Jézus mondása:
»Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét
adja az Œ barátaiért« [ János 15:13].” 7
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1839 márciusában, miközben Joseph Smith próféta és számos
társa a Missouri állambeli Liberty börtönében voltak bebörtö-
nözve, a próféta ezt írta az egyház tagjainak: „Tegnap este kap-
tunk néhány levelet – egyet Emmától, egyet Don C. SmithtŒl
[Joseph öccsétŒl], egyet pedig [Edward] Partridge testvértŒl –
mindegyik kedves és vigasztaló lelkületet árasztott. Tartalmuk
nagy megelégedettséggel töltött el bennünket. Hosszú ideje
hírek nélkül voltunk; és amikor elolvastuk ezeket a leveleket,
olyan felfrissülést jelentettek számunkra, mint a gyengéd szellŒ,
örömünk azonban szomorúsággal vegyült a szegény és sokat
bántalmazott szentek szenvedései miatt. És szükségtelen elmon-
danunk, hogy szívünk zsilipjei megnyíltak, szemünk pedig
könnyben úszott, azok azonban, akik még nem voltak ok nélkül
vagy érdemtelenül börtönfalak közé zárva, kevéssé tudhatják,
mily édes egy barát hangja; a barátság egyetlen jele, jöjjön az bár-
milyen forrásból, felébreszt és cselekvésre szólít minden rokon-
lelkı érzést; egy pillanat alatt feléleszti a múltat; megragadja a
jelent a villámlás mohóságával [vágyával]; a tigris vadságával kap
a jövŒ felé; az elmét oda-vissza mozgatja egyik dologról a
másikra, mígnem végül minden ellenségeskedés, rosszindulat,
gyılölet, múltbéli különbözŒség, félreértés és hibás vezetés gyŒ-
zedelmesen hullik a remény lába elé”8.

Isten szentjei igaz barátai egymásnak

1835 augusztusában a próféta a következŒ üzenetet írta egy
egyháztagnak: „Megemlékezünk a családodról, az egyháznak
minden elsŒ családjával egyetemben, akik elsŒként fogadták el
az evangéliumot. Emlékszünk a veszteségeitekre és bánatotokra.
ElsŒ kötelékeink nem szakadtak el; részünk van veletek jóban,
rosszban, bánatban és örömben. Bízunk benne, hogy szövetsé-
günk erŒsebb a halálnál, és soha meg nem szakad”9.

A próféta ezt mondta egy lakomáról, amelyen 1836 január-
jában vett részt Kirtlandben: „Egy pazar lakomán vettünk részt
Newel K. Whitney házában. Ez a lakoma Isten Fia rendje szerint
volt – a Szabadító utasításai szerint meghívást kaptak a sánták,
a bénák és a vakok [lásd Lukács 14:12–13]… Nagy társaság gyılt
össze, és étkezés elŒtt elénekeltük Sion néhány énekét; szívünk
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A Nauvoo kikötŒjébe érkezŒ szentek közül sokan emlékeztek arra, hogy Joseph Smith
próféta kiment eléjük, amikor partraszálltak, és üdvözölte Œket az új otthonukban.

örvendett azoknak az örömöknek az ízelítŒjétŒl, amelyek a szen-
tek fejére áradnak majd, amikor Sion hegyére gyılnek, hogy
örökké egymás társaságát élvezhessék, mégpedig a menny min-
den áldását, amikor nem lesz senki, hogy háborgassa vagy megi-
jessze Œket”10.

1839-ben Presendia Huntington Buell nŒtestvér megpróbálta
meglátogatni Joseph Smitht, miközben Œ Liberty börtönében volt
fogságban, de a börtönŒr megakadályozta. A próféta késŒbb ezt
írta neki: „Ó, micsoda öröm lenne számunkra, ha láthatnánk a
barátainkat! Szívemet megörvendeztette volna, ha abban a kivált-
ságban lehetett volna részem, hogy beszélgethessek veled, a zsar-
nokság karja van azonban rajtunk… Szeretném, ha [férjed] és te
tudnátok, hogy igaz barátotok vagyok… Nincs az a nyelv, amely
elmondhatná, hogy milyen kimondhatatlan örömet szerez az
embernek, ha öt hónap börtönfalak közé való bezártság után
megpillanthat valakit a barátai közül. Úgy tınik számomra, hogy
szívem mindig sokkal gyengédebb lesz ezután, mint korábban
valaha. Szívem folyamatosan vérzik, amikor az egyház gyötrel-
mére gondolok. Ó, bárcsak velük lehetnék! Munkát és fáradtságot
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nem kímélve dolgoznék azon, hogy kényelmet és vigasztalást
nyújtsak nektek. Azt szeretném, ha még egyszer abban az áldás-
ban lehetne részem, hogy a szentek között újra felemelhessem a
hangom. Kiönteném lelkem Istennek az Œ tanításukra”11.

Beszédet tartva az Illinois állambeli Nauvooban, ahová az
egyháztagok kevés világi tulajdonnal érkeztek, a próféta ezt taní-
totta: „Együttérzést kellene táplálnunk a közöttünk élŒ szenvedŒk
iránt. Ha van olyan hely a földön, ahol az embereknek a lelket kel-
lene táplálniuk, és olajat és bort kellene önteniük a szenvedŒk
keblére, akkor az itt van; és ez a lélek megnyilvánul itt; és jóllehet
[egy személy] idegen, és szenved, amikor megérkezik, talál egy
testvért és egy barátot, aki kész segíteni a szükségleteiben.

Az egyik legnagyobb áldásnak tartanám – ha ebben a világban
csapások érnének –, ha a sorsom egy olyan helyre vetne, ahol
testvéreket és barátokat találnék magam körül”12.

George A. Smith, a próféta unokatestvére így emlékezett vissza:
„A beszélgetés végén Joseph karjait körém fonta, keblére szorított,
és ezt mondta: »George A., úgy szeretlek, mint a saját életemet.«
Akkora szeretetet éreztem, hogy alig tudtam megszólalni”13.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lásd a VII–XI. oldalakat!

• Tekintsd át a 481. oldalon található elsŒ bekezdést! Majd
lapozz a 484–486. oldalakra, és figyeld meg, mik azok a jellem-
vonások Emma Smithben, Hyrum Smithben, Newel K. Whit-
neyben és id. Joseph Knightban, amelyekért Joseph Smith
hálás volt! Szerinted miért jelentett a barátságuk ekkora vigaszt
számára a nehéz idŒkben? Hogyan támogattak téged a barátaid,
amikor nehézségekkel néztél szembe? Hogyan támogathatunk
másokat, amikor megpróbáltatásokban van részük?

• A legtöbb történet ebben a fejezetben az igaz barátság értéké-
rŒl szól a nehéz idŒkben. A 481. alján azonban Benjamin F.
Johnson Joseph Smith barátságos énjérŒl beszél a békés idŒ-
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szakokban. Mit tanulsz ebbŒl a leírásból? Miként válik hasznára
barátságainknak és családi kapcsolatainknak az, amikor idŒt
szakítunk arra, hogy együtt nevessünk és játsszunk?

• Tanulmányozd a 486. oldalon található negyedik teljes bekez-
dést! Szerinted Joseph Smith miért mondta azt, hogy a barát-
ság „a »mormonizmus« egyik nagyszerı alapvetŒ tantétele”?
Miként segíthet a visszaállított evangélium az embereknek
abban, hogy egymásra barátként tekintsenek? Az egyház többi
elnöke milyen példát mutatott az emberek iránti barátságra?

• Tekintsd át a 486. oldalon található ötödik teljes bekezdést! A
barátság miként hasonlítható ahhoz, ahogyan a vasat vashoz
forrasztják?

• Olvasd el a 489. oldalon kezdŒdŒ elsŒ teljes bekezdést, vala-
mint az azt követŒ bekezdést is! Figyeld meg az „olaj és bor”
hivatkozását az irgalmas szamaritánus példázatából (Lukács
10:34)! Milyen konkrét dolgokat tehetünk annak érdekében,
hogy kövessük a próféta tanácsát? Hogy kövessük az irgalmas
szamaritánus példáját?

Kapcsolódó szentírások: 1 Sámuel 18:1; Példabeszédek 17:17;
2 Nefi 1:30; Móziás 18:8–10; Alma 17:2; T&Sz 84:77; 88:133
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Az újjáépített Nauvoo templom keresztelŒkápolnája. Ilyen keresztelŒmedencékben
részesülnek a szentek a keresztelés szertartásában azok részére, akik már meghaltak.
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Szabadítókká válni 
Sion hegyén

„Hogyan válhatnak szabadítókká Sion hegyén? 
Azáltal, hogy felépítik templomaikat, felállítják 

keresztelŒmedencéiket, majd bemennek, 
és részesülnek az összes szertartásban… azokért 

az Œseikért, akik már meghaltak.”

Joseph Smith életébŒl

Az 1840-es években azok az egyháztagok, akik Nauvooban lak-
tak, legnagyobb figyelmüket a halott rokonaikért végzendŒ
helyettesítŒ munkának szentelték. Azóta, hogy 1840-ben meg-
történt az elsŒ helyettesítŒ keresztelések elvégzése ebben az ado-
mányozási korszakban, a szentek genealógiai adatok után kutat-
tak az ŒseikrŒl, és sokan beléptek a keresztelŒvízbe elhunyt
szeretteikért.

ElŒször a Mississippi folyóban vagy a helyi patakokban végez-
ték a halottakért való kereszteléseket. 1841 januárjában azon-
ban, amikor a szentek tervezni kezdték a Nauvoo templomot, az
Úr kijelentette: „Mert nincs a földön olyan keresztelŒmedence,
ahol Œk, az én szentjeim, megkeresztelkedhetnének azokért, akik
halottak – mert ez a szertartás házamhoz tartozik, és nem fogad-
ható el számomra, csakis szegénységetek napjaiban, amikor nem
tudtok házat építeni nekem” (T&Sz 124:29–30).

1841. október 3-án véget értek a folyóban végzett helyettesítŒ
keresztelkedések, amikor a próféta bejelentette: „Mindaddig
nem lesz több halottakért való keresztelkedés, míg a szertartást
el nem lehet végezni az Úr házában… Mert így szól az Úr!”1 A
szentek gyorsan elkezdtek építeni egy ideiglenes famedencét a
Nauvoo templom újonnan kiásott alagsorában. A medence,
amelyet wisconsini fenyŒbŒl készítettek, 12 faökör hátán nyugo-
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dott. November 8-án szentelték fel használatra, „míg a templom
el nem készül, amikor is egy tartósabb medence fogja ezt felvál-
tani”2. 1841. november 21-én a Tizenkettek Kvórumának hat
tagja 40 olyan emberért végzett kereszteléseket, akik már meg-
haltak, és ezek voltak az elsŒ halottakért végzett keresztelések a
medencében.

A szentek halottakért végzett keresztelésekkel kapcsolatos
korai tapasztalatai megtanították nekik a nyilvántartás vezetésé-
nek fontosságát az Úr egyházában. Bár a helyi patakokban vég-
zett helyettesítŒ keresztelések a megfelelŒ papsági felhatalmazás
által történtek, nem jegyezték fel Œket hivatalosan. Következés-
képp ezeket a kereszteléseket újra el kellett végezni. 1842.
augusztus 31-én a próféta így magyarázta el egy beszédben:
„Minden személy mellett, aki a halottakért keresztelkedik, kell,
hogy legyen jelen egy jegyzŒ, hogy szemtanúként feljegyezhesse
azt, továbbá tanúskodhasson nyilvántartásának igazságáról és
érvényességérŒl… Ezért mostantól kezdve fordítsunk különös
figyelmet a halottakért történŒ keresztelések feljegyzésére és
azokon a tanúk részvételére”3. A próféta másnap a szentekhez írt
levelében, illetve egy másik levélben, amelyet szeptember 6-án
írt, hosszasan taglalta ezt a témát. E két levél ma a Tan és a szö-
vetségek 127. és 128. szakasza.

A 127. szakaszban a próféta a következŒ, Úrtól kapott utasítá-
sokat jegyezte fel: „Amikor bárki közületek megkeresztelkedik
a halottaitokért, legyen ott egy jegyzŒ, és legyen szemtanúja a
kereszteléseiteknek; hallja a saját fülével, hogy tanúságot tehes-
sen az igazságról, mondja az Úr; hogy minden feljegyzésetek fel
lehessen jegyezve a mennyben… Továbbá, legyen minden fel-
jegyzés rendbe szedve, hogy el lehessen tenni Œket szent temp-
lomom archívumába, hogy emlékezetben maradjanak nemze-
dékrŒl nemzedékre” (T&Sz 127:6–7, 9).

Miközben a szentek elŒrehaladtak ezzel a szent munkával,
„hamar nyilvánvalóvá vált, hogy néhányan hosszú feljegyzésekkel
rendelkeztek a halottaikról, akikért szolgálni szerettek volna”,
emlékezett vissza George A. Smith, a Tizenkettek Kvórumának
tagja. Ezt egy mérhetetlen nagy munka elejének tekintettük, és
láttuk, hogy nem lesz könnyı feladat az evangélium szertartásait
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a halottak seregei számára elvégezni. A Tizenkettek közül néhá-
nyan megkérdezték Josephet, hogy nincs-e egy rövidebb módja
annak, hogy ilyen sok ember számára szolgáljanak. Joseph gya-
korlatilag ezt válaszolta: »Az Úr törvényei nem változnak; tökéle-
tesen engedelmeskednünk kell annak, amit kinyilatkoztattak
nekünk. Nem szabad azt várnunk, hogy ezt a halottakért végzett
mérhetetlen nagy munkát rövid idŒ alatt elvégezhetjük.«”4

Joseph Smith tanításai

A halottak megszabadításának tana Isten bölcsességének
és könyörületének nagyszerıségét bizonyítja

„Mindazoknak, akiknek nem volt lehetŒségük arra, hogy hallják
az evangéliumot, és egy sugalmazott ember szolgálhasson nekik
a testben, ezután kell ezt megkapniuk, mielŒtt részesülhetnének a
végsŒ ítéletben”5.

„Semmivel sem hihetetlenebb az, hogy Isten megszabadítja a
halottakat, mint az, hogy feltámasztja Œket.

A lélek soha nem lesz túl idŒs ahhoz, hogy Istenhez járuljon.
Mindenki megbocsátó irgalom határain belülre esik, aki nem
követte el a megbocsáthatatlan bınt, amelyre nincs bocsánat
sem ebben a világban, sem az eljövendŒben. Van egy módja
annak, hogy szabadon bocsássuk a halottak lelkét; ez a papság
hatalma és felhatalmazása által történik – a földön történŒ meg-
kötéssel és feloldással. Ez a tan dicsŒségesnek tınik, mivelhogy
az isteni könyörület és jóindulat nagyszerıségét fejezi ki az
emberiség szabadulása tervének kiterjesztésében.

Ezt a dicsŒséges igazságot pontosan arra szánták, hogy növelje
az értelmet, és támogassa a lelket a csapások, a nehézségek és a
gyötrelmek idején. Szemléltetésképpen vegyük két ember, két
testvér példáját, akik egyformán intelligensek, tanultak, erénye-
sek és szeretetre méltóak, akik becsületességben és tiszta lelkiis-
merettel élnek, már amennyire képesek felismerni, mi az igaz és
helyes a hagyomány homályos folyamában, illetve a természet
könyvének tintafoltos lapján.

Az egyikŒjük meghal és eltemetik, soha nem hallván a megbé-
külés evangéliumáról; a másikhoz elküldetik a szabadulás üze-
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nete, Œ azt meghallja és elfogadja, és az örök élet örökösévé
tétetik. Váljon az egyik a dicsŒség részesévé, a másik pedig
legyen reménytelen kárhozatra szánva? Nincs lehetŒsége a meg-
menekülésre? A felekezetek azt válaszolják: »Nincs.« …

Ez a tan világos fényben mutatja be Isten bölcsességét és irgal-
mát a halottak szabadulására való szertartás elŒkészítésében, és a
helyettesítŒ keresztség által nevük feljegyeztetik a mennyben, és
a testben elkövetett cselekedeteiknek megfelelŒen lesznek meg-
ítélve. Ez a tan volt a szentírások központi üzenete. Azok a szen-
tek, akik elhanyagolják mindezt az elhunyt rokonaikért, a saját
szabadulásuk kárára teszik”6.

1840 decemberében a próféta a következŒket írta a Tizenket-
tek Kvóruma tagjainak és más papsági vezetŒknek, akik Nagy-
Britanniában szolgáltak missziót: „Feltételezem, hogy a »halot-
takért való keresztelés« tanának híre már elért hozzátok, és talán
felmerült bennetek néhány kérdés ezzel kapcsolatban. Ebben a
levélben nem adhatok meg minden információt, amit a témával
kapcsolatban hallani szeretnétek; de… elmondanám, hogy az Œsi
gyülekezetek is bizonyosan gyakorolták azt; és Szt. Pál ez alapján
próbálja bebizonyítani a feltámadás tanát, amikor ezt mondja:
»Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztel-
kednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért
is keresztelkednek meg a halottakért?« [1 Korinthusbeliek 15:29]

A tant elŒször Seymour Brunson testvér temetési beszédében
említettem meg a nyilvánosság elŒtt, és azóta általános utasítá-
sokat adtam az egyházban a témával kapcsolatban. A szenteknek
kiváltságuk van megkeresztelkedni azokért a rokonaikért, akik
meghaltak… Anélkül, hogy bŒvebben kifejtenénk a témát, két-
ségtelenül látni fogjátok annak következetességét és ésszerısé-
gét; Krisztus evangéliumának valószínıleg nagyobb keretet köl-
csönöz, mint azt néhányan elképzelték”7.

Szabadítókká válunk Sion hegyén azáltal, 
hogy szent szertartásokat végzünk a halottakért

„Ha Isten Fia papságának felhatalmazása által megkeresztelhe-
tünk egy embert az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevé-
ben a bınök bocsánatára, akkor ugyanolyan kiváltságunk az is,
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„A legnagyobb felelŒsség, amelyet Isten ránk ruházott 
ebben a világban, a halottaink felkutatása.”

hogy közvetítŒként cselekedjünk, és megkeresztelkedjünk a
bınök bocsánatára azon halott rokonaink helyett és javára, akik
még nem hallották az evangéliumot vagy annak teljességét”8.

„A Biblia ezt mondja: »Elküldöm néktek Illyést, a prófétát,
mielŒtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja; és az atyák szí-
vét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne
jŒjjek és meg ne verjem e földet átokkal« [Malakiás 4:5–6].

Nos, a fordít szót a köt vagy a pecsétel szóra kellene fordítani.
De mi is a célja ennek a fontos küldetésnek ? Vagy hogyan telje-
sedik ez majd be? A kulcsokat át kell adni, Illés lelkének el kell
jönnie, az evangéliumot meg kell alapozni, Isten szentjeit össze
kell gyıjteni, Siont fel kell építeni, és a szenteknek szabadítók-
ként kell feljönniük Sion hegyére [lásd Abdiás 1:21].

De hogyan válhatnak szabadítókká Sion hegyén? Azáltal, hogy
felépítik templomaikat, felállítják keresztelŒmedencéiket, majd
bemennek, és részesülnek az összes szertartásban, keresztelés-
ben, konfirmálásban, megmosásban, megkenésben, elrendelés-
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ben és pecsételŒ hatalomban a fejükön azokért az Œseikért, akik
már meghaltak, és megváltják Œket, hogy elŒjöhessenek az elsŒ
feltámadáskor, és dicsŒség trónjaira magasztaltatathassanak
velük együtt; és ebben rejlik az a lánc, amely az atyák szívét
a gyermekekhez köti, a gyermekeket pedig az atyákhoz, amely
beteljesíti Illés küldetését…

„A szenteknek nincs túl sok idejük arra, hogy megszabadítsák
és megváltsák a halottaikat, valamint összegyıjtsék az élŒ roko-
naikat, hogy Œk is megszabadulhassanak, mielŒtt lesújtanak a
földre, és az elrendelt pusztítás a világra tör.

Azt tanácsolnám minden szentnek, hogy menjenek minden
erejükkel, és gyıjtsék össze az összes élŒ rokonukat a [temp-
lomba], hogy összepecsételtethessenek és megszabadulhassanak,
hogy felkészülhessenek arra a napra, amikor a pusztító angyal
kimegy; és ha az egész egyház teljes erejével menne, és megsza-
badítanák a halottait, összepecsételné az utódait, és összegyıj-
tené az élŒ barátait, és semennyi idŒt sem töltene a világ érdeké-
ben, aligha lenne készen a munkával, mire eljön az éj, amikor már
senki sem dolgozhat”9.

„Van keresztség stb., azok számára, akik élnek, és van keresztség
a halottak számára, akik az evangélium ismerete nélkül haltak
meg… Nemcsak az szükséges, hogy megkeresztelkedjetek a halot-
taitokért, hanem az is, hogy végigmenjetek értük minden szertar-
táson, ugyanúgy, ahogyan a saját szabadulásáért tettétek. […]

Kell, hogy legyen egy olyan hely, ahová idŒrŒl idŒre minden
nemzet feljöhet, hogy megkapja a felruházását; és az Úr azt
mondta, hogy ez lesz az a hely, ahol a halottakért történŒ keresz-
teléseket végzik. Mindenkinek, aki már megkeresztelkedett, és a
királysághoz tartozik, joga van megkeresztelkedni azokért, akik
már elmentek; és amint barátaik, akik helyettesítŒjükként szolgál-
nak, engedelmeskednek az evangélium törvényének, az Úr szol-
gái majd kiszabadítják Œket. Az ember helyettesítŒként szolgálhat
a saját rokonai számára; így teljesednek be általuk az evangélium
szertartásai, amelyeket a világ megalapozása elŒtt elrendeltek, és
megkeresztelkedhetünk azokért, akikhez jó viszony fız minket”10.

„Mindazok, akik a hitben haltak meg, elmennek a lelkek bör-
tönébe, hogy prédikáljanak azoknak, akik halottak a testben, de
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lélekben élnek; és azok a lelkek prédikálnak a lelkeknek [akik a
börtönben vannak], hogy Isten szerint élhessenek a lélekben, és
az emberek szolgálnak értük a testben; …ezáltal lesznek Œk bol-
dogok [lásd 1 Péter 4:6]. Ezért azok, akik megkeresztelkednek a
halottaikért, szabadítók Sion hegyén, és meg kell kapniuk halot-
taikért a megmosatásukat és megkenésüket, mint ahogyan azt
magukért megkapták”11.

Isten hatalmas felelŒsséget helyezett ránk, 
hogy kutassunk a halottaink után

„Megnyitom szemeiteket a halottakkal kapcsolatban. Mindazt,
amit Isten az Ã végtelen bölcsességében jónak és helyesnek lát
kinyilatkoztatni nekünk a halandó testünkkel kapcsolatban, míg
a halandóságban lakunk, elvonatkoztatva és e halandó taberná-
kulumtól függetlenül teszi; a lelkünknek nyilatkoztatja ki azokat,
pontosan úgy, mintha nem is lenne testünk; és azok a kinyilat-
koztatások, amelyek megváltják a lelkünket, meg fogják váltani a
testünket is. Isten úgy nyilatkoztatja ki ezeket nekünk, hogy meg
sem fordul a fejében a test vagy tabernákulum örök feloszlásának
a gondolata. Innen származik a felelŒsségünk, az a komoly fele-
lŒsség, amely ránk lett bízva a halottainkkal kapcsolatban; mert
mindazoknak a lelkeknek, akik testben nem engedelmeskedtek
az evangéliumnak, engedelmeskedniük kell a lélekben, vagy
elkárhoznak. Mély gondolat! Félelmetes gondolat! Nincs mit
tenni? Nincs felkészítés – nincs szabadulás apáink és barátaink
számára, akik anélkül haltak meg, hogy lehetŒségük lett volna az
Ember Fiának rendeleteit betartani? …

Milyen ígéreteink vannak a halottak megváltásával kapcsolat-
ban? És milyen jellemmel rendelkeznek azok, akik megszabadul-
hatnak attól függetlenül, hogy testük a sírban mállik és bomlik?
Amikor parancsolatai tanítanak bennünket, azt örökkévaló szem-
szögbŒl teszik; mert Isten úgy tekint ránk, mint akik az örökké-
valóságban léteznek. Isten az örökkévalóságban létezik, és nem
úgy látja a dolgokat, mint mi.

A legnagyobb felelŒsség, amelyet Isten ránk ruházott ebben a
világban, a halottaink felkutatása. Az apostol ezt mondja: »nálunk
nélkül tökéletességre nem juthatnak« [lásd Zsidók 11:40]; mert
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szükséges, hogy kezünkben legyen az összepecsételŒ hatalom,
hogy összepecsételjük a gyermekeinket és a halottainkat az idŒk
adományozási korszakának teljességére – arra az adományozási
korszakra, amelyben beteljesednek Jézus Krisztus ígéretei, ame-
lyeket a világ megalapozása elŒtt az ember szabadítására tett.

…Szükségszerı, hogy azok, akik elŒttünk jártak, és akik utá-
nunk következnek, velünk együtt meg legyenek váltva; így Isten
kötelezŒvé tette ezt az ember számára. Isten ezért ezt mondta:
»Én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielŒtt eljön az Úrnak
nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a
fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jŒjjek és meg ne verjem
e földet átokkal« [Malakiás 4:5–6].”12

Joseph Smith próféta a következŒket írta a szenteknek egy
levélben, amelyet késŒbb a Tan és a szövetségek 128:15–18, 22,
24-ben jegyeztek fel: „És most, igen szeretett testvéreim, hadd
biztosítsalak titeket arról, hogy ezek a tantételek a halottakkal és
az élŒkkel kapcsolatban nem vehetŒk könnyedén, ami a szaba-
dulásunkat illeti. Mert az Œ szabadulásuk szükséges és elenged-
hetetlen a mi szabadulásunkhoz, amint azt Pál az atyákat illetŒen
megmondja – hogy nélkülünk nem lehetnek tökéletesek –
éppen úgy mi sem lehetünk tökéletessé a halottaink nélkül.

És most, a halottakért végzett kereszteléssel kapcsolatban, mon-
dok nektek még egy idézetet Páltól, a korinthusbeliekhez írt elsŒ
levél 15:29-es versét: Különben mit cselekednek azok, akik a
halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak egyáltalán nem
támadnak fel? Miért keresztelkednek meg akkor a halottakért?

Továbbá, ezen idézethez kapcsolódóan mondok nektek egy
idézetet az egyik prófétától, aki a papság visszaállítására szegezte
szemét, az utolsó napokban kinyilatkoztatásra kerülŒ dicsŒsé-
gekre, különösképpen pedig az örök evangélium minden tárgya
közül a legdicsŒségesebbre, nevezetesen a halottakért végzett
keresztelésre; mert Malakiás az utolsó fejezet 5. és 6. versében
azt mondja: Íme, el fogom küldeni hozzátok Illést, a prófétát, az
Úr nagy és félelmetes napjának eljövetele elŒtt. És az atyák szí-
vét a gyermekekhez fogja fordítani, és a gyermekek szívét az
atyáikhoz, nehogy eljöjjek és átokkal sújtsam a földet.
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Világosabb fordítását is adhattam volna ennek, de ahogy most
áll, úgy is elég világos ahhoz, hogy célomnak megfeleljen. Ele-
gendŒ tudni ebben az esetben azt, hogy átok sújtja majd a földet,
ha nincs valamiféle összekötŒ kapocs az atyák és a gyermekek
között, valamilyen dologban – és vajon mi ez a dolog? A halotta-
kért végzett keresztelés. Mert nélkülük mi nem lehetünk tökéle-
tessé; és Œk sem lehetnek tökéletessé nélkülünk. […]

Örvendjen a szívetek, és legyetek rendkívül örömteliek. Tör-
jön ki éneklésbe a föld! Zengjék a halottak az örök dicséret him-
nuszait Immánuel Királynak, aki mielŒtt lett volna a világ, elren-
delte azt, ami lehetŒvé teszi számunkra a börtönbŒl való
kiváltásukat; mert a foglyok szabadon bocsáttatnak. […]

Ajánljunk fel igazlelkıségben felajánlást az Úrnak egyházként
és népként; és mutassunk be az Œ szent templomában, amikor
elkészül, egy olyan könyvet, amely halottaink feljegyzéseit tartal-
mazza, ami teljes elfogadásra méltó”13.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Tekintsd át a 493–495. oldalakat, és figyeld meg, hogy Joseph
Smith és a korai szentek hogyan növekedtek a halottakért vég-
zett keresztelés tanának megértésében! Gondolkozz el azon,
hogy a szentek hogyan érezhették magukat, amikor elŒször
hallottak a halottak szabadulásáról! Mit éreztél, amikor elŒször
vettél részt halottakért végzett szertartásokban?

• Olvasd el a 495. oldalon található harmadik és negyedik bekez-
dést! A halottak szabadulásának tana hogyan bizonyítja Isten
könyörületét és irgalmát? Ez a tan hogyan „növeli az értelmet”,
és hogyan „támogatja a lelket”?

• Mit jelent szabadítónak lenni Sion hegyén? (Példákért lapozz a
496–499. oldalakra!) Szerinted miért lehetetlen az elhunyt
Œseink számára tökéletessé válni nélkülünk? Szerinted miért
lehetetlen tökéletesé válnunk az elhunyt Œseink nélkül?
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• Tekintsd át Joseph Smith próféta néhány tanítását a „halotta-
ink felkutatásának” hatalmas felelŒsségérŒl (499–501. o.)!
Milyen élményeid voltak, miközben az Œseid után kutattál?
Miként erŒsödött meg a családod iránti szereteted, valamint
Istenbe vetett hited, miközben az ŒseidrŒl tanultál? Az Œsei-
dért elvégzett templomi szertartások elvégzése milyen hatással
volt az irántuk táplált érzéseidre?

• Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsünk gyermekeink-
nek megbecsülni a családi örökséget? Mit tehetünk azért, hogy
segítsünk a gyermekeinknek részt venni a templomi és a csa-
ládtörténeti munkában?

Kapcsolódó szentírások: Rómabeliek 14:9; T&Sz 128:8–11
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Család: 
a legédesebb egység az 

idŒre és az örökkévalóságra

„A legédesebb egység és boldogság szŒtte át az 
otthonunkat. Semmilyen összezördülés, semmilyen 
viszály nem zavarta meg a békénket, és nyugalom 

uralkodott közöttünk.” (Lucy Mack Smith)

Joseph Smith életébŒl

1843-ban – jóllehet a Nauvoo templom még nem volt befejezve
– a próféta bejelentette a halottak szabadulásának tanát, és leve-
zette a templomi felruházást a hithı szentek egy csoportjának. A
templomok szent munkájának egy fontos részét azonban még be
kellett vezetni. 1843. május 16-án a próféta Nauvooból az Illinois
állambeli Ramusba utazott, ahol közeli barátja, Benjamin F. John-
son házában szállt meg. Azon az estén Johnson testvért és nŒtest-
vért, valamint néhány közeli barátot „a házasság új és örökkévaló
szövetségérŒl” tanította. Elmagyarázta, hogy ez a szövetség a
„papság rendje”, amely szükséges a celesztiális királyság legma-
gasabb fokának eléréséhez. (Lásd T&Sz 131:1–4.) Azt is tanította,
hogy az örökkévaló házasság szövetségébe való belépés nélkül a
férfi és a nŒ „halálukkal megszınnek gyarapodni; vagyis nem
lesz több gyermekük a feltámadás után”. Azok, akik belépnek
ebbe a szövetségbe, és hithıek maradnak, „tovább fognak gyara-
podni, és gyermekeik lesznek a celesztiális dicsŒségben”1.

Két hónappal késŒbb, 1843. július 12-én, a vöröstégla keres-
kedésének emeleti irodájában a próféta lediktálta William Clay-
tonnak az örökkévaló házasság tanáról szóló kinyilatkoztatást
(lásd T&Sz 132). A próféta már egy ideje tudott errŒl a tanról, és
tanította azt. Ebben a kinyilatkoztatásban az Úr kijelentette, hogy
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Parley P. Pratt kijelentette: „ Joseph Smith volt az, aki megtanította nekem, 
hogyan becsüljem meg a szeretetre méltó apai és anyai, 

férj és feleség közötti, testvéri és gyermeki kapcsolatokat.”
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ha egy férj és egy feleség nincs összepecsételve a szent papság
hatalma által, „nem gyarapodhatnak…, hanem külön és egyedül
maradnak, felmagasztosulás nélkül, megszabadított állapotuk-
ban, az egész örökkévalóságra” (lásd T&Sz 132:15–18). A felma-
gasztosulás elnyerése érdekében a férjek és feleségek legyenek
összepecsételve a papság hatalma által, és maradjanak hithıek a
szövetségeikhez:

„Bizony mondom nektek, ha egy ember feleséget vesz magá-
nak szavam által, amely az én törvényem, és az új és örök szö-
vetség által, és azt megpecsételi számukra az ígéret Szent Lelke
az által, akit felkentek, akinek kijelöltem ezt a hatalmat és e pap-
ság kulcsait; …akkor minden dologban úgy tesznek velük, amit
csak szolgám reájuk helyez az idŒben, és mind az örökkévalósá-
gon át; és az teljességgel érvényes lesz, amikor kikerülnek a
világból; és akkor elhaladnak az odaállított angyalok és az iste-
nek mellett felmagasztosulásukig és dicsŒségükig minden dolog-
ban, amint az meg lett pecsételve a fejükön, amely dicsŒség mag-
jaik teljessége és folytatása lesz örökkön örökké.

Akkor lesznek istenekké, mert nem lesz végük; tehát örökké-
valóságtól örökkévalóságig lesznek, mert folytatódnak; akkor
mindenek felett lesznek, mert minden dolog alájuk lesz ren-
delve. Akkor istenek lesznek, mert minden hatalom az övék lesz,
és alájuk lesznek vetve az angyalok. Bizony, bizony mondom nek-
tek, ha nem maradtok meg törvényemben, nem juthattok el erre
a dicsŒségre” (T&Sz 132:19–21).

Parley P. Pratt elder, a Tizenkettek Kvórumának tagja számára
e tan ismerete felerŒsítette a családja iránt táplált szeretetét:
„Joseph Smith volt az, aki megtanította nekem, hogyan becsül-
jem meg a szeretetre méltó apai és anyai, férj és feleség közötti,
testvéri és gyermeki kapcsolatokat. TŒle tudtam meg azt, hogy
keblem felesége az idŒre és az egész örökkévalóságra az enyém
lehet, és hogy az a tiszta vonzalom és szeretet, amelyek megked-
veltették velünk egymást, az örök isteni szeretet kútjából fakad-
tak. TŒle tudtam meg azt, hogy ezeket az érzéseket táplálhatjuk,
és az egész örökkévalóságig fejlŒdhetünk és növekedhetünk
bennük, miközben végtelen egységünk eredménye olyan nagy-
számú utód lesz, mint a mennyek csillagai vagy a tengerpart
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homokszemcséi… EzelŒtt is szerettem, de nem tudtam, hogy
miért. Most azonban tisztasággal szeretek – egy emelkedett, fel-
magasztosult érzés intenzitásával, amely kiemeli lelkemet e hit-
vány szféra mulandó dolgaiból, és kiterjeszti, mint az óceánt…
Egyszóval most már a lélekkel és értelemmel tudok szeretni”2.

Joseph Smith tanításai

A férjek és a feleségek azáltal tisztelik egymást, 
hogy szeretetet, kedvességet és gyengéd 

érzéseket mutatnak egymás iránt

„A házasság mennyei intézmény, amelyet az Éden kertjében
vezettek be”3.

„A férj feladata az, hogy szeresse és becsülje a feleségét, gon-
doskodjon róla, és Œhozzá ragaszkodjon, és senki máshoz [lásd
T&Sz 42:22]; úgy kell tisztelnie Œt, mint önmagát, és érzéseit
gyengédséggel kell figyelembe vennie, mert a saját húsa és
csontja, aki azért teremtetett, hogy segítsen neki mind a fizikai,
mind pedig a lelki dolgokban; egy olyan valaki, akinek fenntartás
nélkül elmondhatja minden panaszát, aki hajlandó (a terv sze-
rint) arra, hogy megossza vele a terhét, és gyengéd hangjával
megnyugtassa és bátorítsa férje érzéseit.

A férfi szerepe az, hogy családja élén álljon, …nem azért,
hogy zsarnokként uralkodjon a feleségén, viszont olyan se
legyen, aki attól tart, illetve féltékeny, hogy felesége kilép a sze-
repébŒl, és megakadályozza, hogy felhatalmazását gyakorol-
hassa. Az Œ feladata, hogy Isten embere legyen (mert Isten
embere a bölcsesség embere), aki minden idŒben kész arra,
hogy a szentírásokból, a kinyilatkoztatásokból és a magasságból
olyan útmutatásokat kapjon, amelyek szükségesek háza népe
épüléséhez és szabadulásához”4.

A SegítŒegylet nŒtestvéreinek egyik gyılésén Joseph Smith ezt
mondta: „Ne gyötörjétek férjeteket tetteik miatt, hanem éreztes-
sétek ártatlanságotok, kedvességetek és szeretetetek súlyát,
amely sokkal hatalmasabb, mint a nyakba akasztott malomkŒ;
nem háború, perlekedés [veszekedés], ellentmondás vagy vita,
hanem szelídség, szeretet, tisztaság – ezek azok a dolgok, ame-
lyek naggyá tesznek benneteket minden jó férfi szemében. […]
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Amikor egy férfit problémák terhelnek, amikor aggodalom és
nehézség kínozza, ha vitatkozás vagy morgás helyett egy
mosollyal találná magát szembe – ha szelídséggel találkozna, az
megnyugtatná a lelkét, és lecsillapítaná az érzéseit; amikor az
elméjét kétségek gyötrik, a szeretet és a kedvesség enyhítŒ hatá-
sára van szüksége… Amikor hazamentek, soha ne szóljatok
goromba vagy barátságtalan szót a férjetekhez, hanem mostantól
koronázza kedvesség, jószívıség és szeretet a munkátokat”5.

Eliza R. Snow így számolt be: „[Joseph Smith próféta] arra
buzdította a nŒtestvéreket, hogy hitüket és imáikat összpontosít-
sák férjükre, és vessék bizalmukat Œbelé, akit Isten jelölt ki a szá-
mukra, hogy tiszteljenek”6.

A gyermekek azáltal tisztelik szüleiket, 
hogy kifejezik irántuk hálájukat, és egész 
életükön át szeretetet mutatnak irántuk

1835 októberében a próféta több napon keresztül minden
nap meglátogatta a súlyosan beteg édesapját, akit „nagy aggo-
dalommal” ápolt. A próféta naplójában a következŒ bejegyzés
található: „Megint édesapámnak segítettem, aki nagyon beteg. A
reggeli titkos imámban az Úr ezt mondta: »Szolgám, a te édesa-
pád, élni fog.« Egész nap segítettem neki Istenhez emelt szívvel
Jézus Krisztus nevében, hogy állítsa vissza az egészségét, hogy
megáldathassak az Œ társaságával és tanácsával, mert az egyik
legnagyobb földi áldásnak tekintem azt, hogy olyan szülŒk társa-
ságával vagyunk megáldva, akiknek az érett kora és tapasztalata
képessé teszi Œket arra, hogy a legjobb tanácsot adják. Este átjött
David Whitmer testvér. Rendkívüli imával szólítottuk az Urat
Jézus Krisztus nevében, és kezünket reá helyeztük, és megdor-
gáltuk a betegséget. Isten pedig meghallgatta imáinkat, és vála-
szolt rájuk – lelkünk nagy örömére és megelégedésére. IdŒsödŒ
apánk felkelt, felöltözött, felkiáltott, és dicsŒítette az Urat”7.

„Áldott az én édesanyám, mert lelke mindig is jóindulattal és
jótékonysággal van telve; és korának ellenére erŒre fog kapni, és
megvigasztaltatik háza népe körében, és örök élete lesz. És áldott
az én édesapám, mert az Úr karja felette lesz, mert látni fogja,
ahogy gyermekei szerencsétlenségei elmúlnak; és amikor élete
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gyümölcsei teljesen megérnek, magát olajfaként fogja látni,
amelynek ágai gyümölcsök alatt roskadoznak; és a magasságban
lesz lakóhelye”8.

„Visszaemlékeztem gyermekkorom eseményeire. Visszagon-
doltam édesapámra, aki már meghalt… Nemes termetı volt, és
emelkedett, szent, felmagasztosult és erényes elmével rendelke-
zett. Lelke mindazon gonosz és hitvány tantétel felett szárnyalt,
amelyek oly vonzóak az emberi szív számára. Most azt mondom,
hogy tudomásom szerint életében soha nem tett semmilyen
gonosz cselekedetet, amelyrŒl azt lehetne mondani, hogy igaz-
ságtalan volt. Szeretem édesapámat és az emlékét; és nemes tet-
teinek emléke jelentŒs súllyal nyugszik az elmémen, és sok hoz-
zám intézett kedves és atyai szava van felírva szívem táblájára.

Szentek számomra azok a gondolatok, amelyeket élettörténe-
tébŒl becsben tartok, amelyek áthaladtak az elmémen, és szüle-
tésem óta bevésŒdtek oda a megfigyeléseim által. Számomra
szent a pora, és a hely, ahová temették. Számomra szent az a sír,
amelyet én készítettem, hogy fejét körülvegye. Örökké éljen az
én édesapám emléke… Az én szeretett Istenem tekintsen le fent-
rŒl, szabadítson meg az ellenségeimtŒl, és fogja meg a kezem,
hogy Sion hegyén állhassak, és ott apámmal együtt örökre meg-
koronázzon engem.

A szavak és a nyelv alkalmatlanok arra, hogy kifejezzem azt a
hálát, amellyel Istennek tartozom, amiért ilyen tiszteletre méltó
szülŒket adott nekem.

Édesanyám a legnemesebb és legjobb asszonyok közé tartozik.
Isten hosszabbítsa meg napjait és az enyéimet is, hogy sokáig
éljünk és élvezzük egymás társaságát”9.

„Amikor visszagondolunk arra, hogy szüleink milyen gondos-
kodással és milyen lankadatlan szorgalommal vigyáztak ránk, és
milyen sok bánattal és aggodalommal teli órát töltöttek el böl-
csŒnk felett és ágyunk szélén a betegség idején, mennyire oda kell
figyelnünk érzéseikre idŒs korukban! Nem lehet kedves visszaem-
lékezés forrása számunkra, ha bármi olyat mondunk vagy teszünk,
amely Œsz fejüket bánatba hajtva bocsátja le a koporsóba”10.
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Joseph Smith olyan családban nŒtt fel, ahol a szülŒk és a gyermekek 
szerették és tisztelték egymást. Ez a festmény a Smith családot ábrázolja, 

amint 1816-ban viszontlátják édesapjukat, miután megelŒzte 
Œket a New York állambeli Palmyrába való költözésüknél.

A testvérek közötti szeretet lehet kedves és hosszan tartó

A próféta ezt írta két fivérérŒl, akik fiatalemberként haltak
meg: „Alvin, a legidŒsebb bátyám – jól emlékszem arra bánatra,
amely halálakor ifjú keblemet olyan éles fájdalommal töltötte el,
hogy fiatal szívem majdnem megszakadt. Apám családjában Œ
volt a legidŒsebb és legnemesebb. Az emberek fiai között Œ volt
az egyik legnemesebb… Semmilyen csalárdság nem volt benne.
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Gyermekora óta szeplŒtelenül élt… Ã volt legmértékletesebb
emberek egyike, és amikor meghalt, utolsó pillanataiban az Úr
egy angyala látogatta meg…

Öcsém, Don Carlos Smith… nemes fiú volt; soha semmilyen
hibát nem találtam benne; születésétŒl egészen a haláláig soha
semmilyen erkölcstelen cselekedetet, vagy hitetlenségre és aljas-
ságra való hajlandóságot nem találtam a gyermekben. Szeretetre
méltó, jóindulatú, jószívı, erényes, hithı és becsületes gyermek
volt; ahová az Œ lelke megy, hadd menjen az enyém is oda”11.

Joseph Smith a következŒket írta Hyrum bátyjához intézett
levelében: „Drága, szeretett Hyrum bátyám, nagyon aggódtam
miattad, de mindig megemlékeztem rólad az imáimban, és arra
kértem Istent, hogy védjen meg az emberektŒl és az ördögök-
tŒl… Isten védelmezzen téged”12.

Hyrumról a próféta ezt írta: „Azért imádkozhatnék a szívem-
ben, hogy mindegyik testvérem olyan lehessen, mint szeretett
Hyrum bátyám, aki egy bárány szelídségével és egy Jób becsüle-
tességével rendelkezik, egyszóval Krisztus szelídségével és aláza-
tosságával; és én azzal a szeretettel szeretem Œt, amely erŒsebb a
halálnál”13.

Azok a szülŒk, akik szeretik, támogatják 
gyermekeiket, és imádkoznak értük, mérhetetlen

áldásokat visznek gyermekeik életébe

1823 szeptemberében, a Kumóra-dombnál tett látogatása
után Joseph Smith elmesélte családjának az élményeit, és a
késŒbbiekben is megosztotta velük tapasztalatait. A próféta
édesanyja ezt írta: „Minden este összegyıjtöttük a gyermekein-
ket. Azt gondolom, hogy a legkülönlegesebb család képét nyújt-
hattuk, amely valaha is a földön élt, ahogy mindannyian körben
ültünk, apa, anya, fiak és leányok, lélegzetvisszafojtott izgatott-
sággal hallgatva egy [tizenhét] éves fiú vallási tanításait…

Immáron meggyŒzŒdtünk arról, hogy Isten valami olyasmit
készült napvilágra hozni, amire jobb, ha odafigyelünk; olyasvala-
mit, ami tökéletesebb tudást fog nekünk nyújtani, mint amelyet
ezelŒtt tanítottak nekünk, és hatalmas volt az örömünk. A legé-
desebb egység és boldogság szŒtte át az otthonunkat. Semmilyen
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„Minden este összegyıjtöttük a gyermekeinket – emlékezett vissza 
Lucy Mack Smith –, apa, anya, fiak és leányok, lélegzetvisszafojtott 
izgatottsággal hallgatva egy [tizenhét] éves fiú vallási tanításait.”

összezördülés, semmilyen viszály nem zavarta meg a békénket,
és nyugalom uralkodott közöttünk”14.

1834 júniusában, Sion tábora útjának vége felé Joseph és
Hyrum Smith sokakkal együtt megbetegedett kolerában. Édes-
anyjuk a következŒket írta arról, amit átéltek: „Hyrum és
Joseph… rendkívül örvendtek, hogy egészségben láthattak viszont
minket, fŒleg azon veszedelmek után, amelyektŒl a távollétükben
megmenekültek. Leültek mindkét oldalamon, Joseph megfogta az
egyik kezemet, Hyrum a másikat, és az utazásukról nagy vonalak-
ban a következŒt mesélték: …
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»A betegség azonnal ránk szállt, és néhány perc leforgása alatt
szörnyı kínban voltunk. Némán jeleztünk egymásnak, majd
elhagytuk a házat, hogy egy félreesŒ helyen könyörögjünk Isten-
hez, hogy szabadítson ki bennünket ebbŒl a szörnyıséges beteg-
ségbŒl. De még mielŒtt elég távol juthattunk volna ahhoz, hogy
magunk lehessünk, már alig tudtunk megállni a lábunkon, és
rendkívül megijedtünk, hogy ebben a nyugati vadonban fogunk
meghalni, oly távol a családunktól, anélkül, hogy kiváltságunk
lehetne még egyszer megáldani a gyermekeinket, vagy még utol-
jára elbúcsúzni tŒlük. Hyrum felkiáltott: ’Joseph, mit tegyünk?
Kivágatunk a föld színérŒl e szörnyı átok miatt?’ ’Térdeljünk le
– mondta [ Joseph] – és imádkozzunk Istenhez, hogy elmúljék a
görcs és a többi fájdalom, és hogy visszaadja az egészségünket,
hogy visszatérhessünk a családunkhoz.’ Így is tettünk, de minden
hiába volt, mert egyre csak rosszabbul lettünk…

Majd úgy döntöttünk, hogy újra Istenhez fohászkodunk irgalo-
mért, és addig fel nem kelünk a térdükrŒl, míg egyikünk vagy
másikunk bizonyságot nem kap arról, hogy meggyógyulhatunk…
Egy rövid idŒ múltán Hyrum felpattant, és így kiáltott fel: ’Joseph,
vissza fogunk térni a családunkhoz. Nyílt látomásban láttam,
ahogy anya egy almafa alatt imádkozik értünk, és most is sírva kéri
Istent, hogy mentse meg az életünket, hogy még viszontláthasson
bennünket a testben. A Lélek bizonyságát teszi nekem, hogy az
imája és a mi imáink meghallgatásra találtak.’ És ettŒl a pillanattól
kezdve meggyógyultunk, és örvendezve távoztunk.«

»Ó, anyám – mondta Joseph –, hányszor volt az, hogy imái
segítségünkre siettek, amikor a halál árnyéka megkörnyékezett
bennünket!«”15

Lucy Mack Smith, fiai iránt táplált szeretetét jól szemlélteti a
prófétáról és Hyrum bátyjáról szóló beszámolója, amikor 1836
novemberében a Missouri állambeli Far WestbŒl fogolyként vit-
ték Œket Missouri Independence majd Richmond városába, ahol
börtönbe vetették Œket. A család attól tartott, hogy Josephet és
Hyrumot megölik: „Amikor a hírek eljutottak hozzánk, hogy fia-
inkat elviszik, a futár azt mondta nekünk, hogy amennyiben még
egyszer utoljára élve akarjuk látni a fiainkat, akkor azonnal men-
jünk hozzájuk, mert már a szekéren ülnek, és néhány perc múlva
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indulnak is. A férjem túl beteg volt ahhoz, hogy eljöjjön, de én
és Lucy [egyik leányuk] elindultunk egyedül, mert a családban
csak mi voltunk egészségesek.

Körülbelül háromszázötven méterre lehettünk a szekértŒl,
ahonnan már nem mehettünk tovább, mert az emberek körbeáll-
ták. »Én vagyok a próféta édesanyja – kiáltottam –, van itt egy úri-
ember, aki átvezetne a tömegen a szekérhez, hogy még egy utolsó
pillantást vethessek a gyermekeimre, és egy utolsó szót szólhassak
hozzájuk, mielŒtt meghalnak?» Egy ember felajánlotta a segítsé-
gét, és átvágtunk a katonák között, a kardok, puskák, pisztolyok és
szuronyok közepette, amelyek minden lépésnél halállal fenyeget-
tek, mígnem a szekérhez értünk. A férfi, aki elkísért, odaszólt
Hyrumnak, aki elŒl ült, hogy itt van az édesanyja, és azt szeretné,
ha kinyújtaná neki a kezét. Ã ezt megtette, de én nem láthattam,
mert a szekér le volt fedve egy nehéz szövettel, amelyet elŒl szo-
rosan lekötöztek, az oldalain pedig leszögeltek…

A barátunk ekkor a szekér hátsó részéhez vezetett, ahol Joseph
volt, és azt mondta: »Mr. Smith, itt van az édesanyja és a húga, és
szeretnének kezet fogni Önnel.« Joseph kidugta a kezét a szekér
és a ponyva között, ahol az a hátsó deszkához hozzá volt szögelve.
Mi megfogtuk a kezét, de Œ nem szólt hozzánk. Nem bírtam volna
elviselni, hogy úgy menjen el, hogy nem hallom a hangját. »Ó,
Joseph – mondtam –, szólj még egyszer a szegény édesanyádhoz.
Nem tudok elmenni, amíg nem hallom a hangod.«

»Isten áldja, anyám« – mondta, majd ekkor egy kiáltás hallat-
szott, és a szekér elindult, elszakítva tŒlünk a fiamat, épp amikor
Lucy a szájához emelte a kezét, hogy egy utolsó testvéri csókot
leheljen rá, mert tudtuk, hogy kivégzésre ítélték Œket.

Sikerült hazaérnünk, bár alig tudtuk egymást támogatni… Egy
ideig mást sem lehetett hallani a házban, mint sóhajtozást és
nyöszörgést, mivel azt gondoltuk, hogy utoljára láttuk Josephet
és Hyrumot. Fájdalmam közepette azonban minden földi vigaszt
felülmúló vigasztalásra leltem. Eltöltött Isten Lelke, és a prófétá-
lás ajándéka által a következŒket kaptam: »Vigasztalódjék meg a
szíved a gyermekeiddel kapcsolatban, mert a hajuk szála sem fog
meggörbülni.« […] »Gyermekeim – mondtam –, ne sírjatok töb-
bet. A csŒcselék nem fogja Œket megölni, mert az Úr kijelentette



4 2 .  F E J E Z E T

514

nekem, hogy ki fogja szabadítani Œket az ellenségeik kezébŒl.« Ez
mindannyiunk számára hatalmas vigaszt nyújtott, és többé már
nem gyötrŒdtünk amiatt, hogy elveszik az életüket”16.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Tekintsd át Parley P. Pratt elder leírását arról, hogy miként
áldotta meg életét az örökkévaló házasság tana (505. o.)! Ez a
tan hogyan befolyásolhatja a családunk iránti érzéseinket? És
azt, ahogyan egymással bánunk otthon?

• Olvasd el Joseph Smith tanácsát, amelyet a férjeknek és a fele-
ségeknek adott (506–507. o.)! Gondolkozz el azon, hogy ez a
tanács miként vonatkozik mind a nŒkre, mind pedig a férfiakra!
Miért fontos az, hogy mind az édesapák, mind pedig az édesa-
nyák olvassák a szentírásokat, és kinyilatkoztatásokat kapjanak
családjuk vezetésére? Mit tehet egy férfi, amikor látja, hogy fele-
ségét „problémák terhelik”? Miért szükséges az, hogy mind a
férjek, mind pedig a feleségek kerüljék a „goromba vagy barát-
ságtalan” szavak használatát?

• FelnŒttként Joseph próféta továbbra is élvezte azt, hogy együtt
lehet a szüleivel, kikérte a véleményüket, és tisztelte Œket
(507–508. o.). A próféta melyik, szüleirŒl tett kijelentése tett
rád különleges benyomást? Milyen példákkal találkoztál,
hogyan gyakorolhatnak maradandóan jó hatást a szülŒk gyer-
mekeikre? Gondolkozz el, mit tehetsz azért, hogy jobban tisz-
teld a szüleidet?

• Tekintsd át a próféta kijelentéseit Alvin, Don Carlos és Hyrum
testvéreirŒl (509–510. o.)! Szerinted miért lehet olyan mara-
dandó és erŒs a testvérek közötti kapcsolat? Mit tehetnek a
szülŒk, hogy arra biztassák gyermekeiket, hogy legyenek jó
barátok? Mit tehetnek a testvérek, hogy ápolják a barátságukat?

• Tekintsd át Lucy Mack Smith visszaemlékezését arról, ahogy
Joseph tanította a családot (510. o.)! Milyen élményeket tudsz
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megosztani arról, amikor „egységet és boldogságot” éreztél a
családodban? Mit tanulhatnak a szülŒk abból az esetbŒl, amikor
Joseph és Hyrum kigyógyult a kolerából? (Lásd 511–512. o.)

Kapcsolódó szentírások: 2 Mózes 20:12; 1 Korinthusbeliek
11:11; Efézusbeliek 6:1–4; Móziás 4:14–15; Mózes 3:18, 21–24
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„Az emberek szívesen hallgatták [Joseph Smith prófétát], mert telve volt kinyilatkozta-
tással – jelentette ki Lorenzo Snow. – Az Úr ígéretének megfelelŒen azok, akik elfogad-

ták az általa tanított tantételeket, bizonyságot kaptak az Úrtól azok igazságáról.”
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„Ã Isten prófétája volt”:
Joseph Smith kortársai

tanúskodnak
prófétai küldetésérŒl

„Legszívesebben halleluját kiáltanék minden alkalommal,
amikor arra gondolok, hogy valaha is ismertem Joseph

Smitht, a prófétát!” (Brigham Young)

Joseph Smith életébŒl

Nauvooban a szentek gyakran gyıltek össze, hogy hallgassák
Joseph Smith prófétát. Mivel Nauvooban nem volt akkora épület,
hogy minden szentet befogadjon, a próféta gyakran mondott
beszédet a szabadban. Rendszeresen beszélt a templom nyugati
oldalán fekvŒ ligetben, ahol ezrek gyılhettek össze. Készült egy
hordozható emelvény az egyházi vezetŒk és beszélŒk számára, az
összegyıltek pedig a füvön, rönkökön vagy téglákon ültek. A
próféta máshol is mondott beszédeket Nauvooban, többek
között a befejezetlen templomban, és mások otthonában. 1843
elején egy Nauvooban járt látogató beszámolt arról, hogy látta,
hogy összejöveteleket tartottak „a templom alagsorának egye-
netlen padlóján, ahol a próféta gyakran prédikál”1.

Amikor a próféta a szabadban beszélt, gyakran kezdte azzal a
beszédeit, hogy megkérte a szenteket, imádkozzanak azért, hogy
a szél vagy az esŒ megnyugodjon, míg a beszédével nem végez.
Az 1843. április 8-án Nauvooban tartott konferencián a próféta
így kezdte a beszédét: „Három kérésem lenne a gyülekezethez:
elŒször is mindazok, akiknek hite van, gyakorolják azt, és imád-
kozzanak az Úrhoz, hogy csendesítse le a szelet; mert ahogy az
most fúj, nem fogok tudni sokáig beszélni anélkül, hogy egés-
zségem súlyosan meg ne károsodna; következŒnek az, hogy
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imádkozzatok, hogy az Úr megerŒsítse a tüdŒmet, hogy úgy tud-
jak beszélni, hogy mindannyian halljatok engem; harmadszor
pedig az, hogy imádkozzatok, hogy a Szentlélek nyugodjon raj-
tam, hogy képes legyek elmondani mindazt, ami igaz.”2

A próféta bejelentett beszédei nagyon fontosak voltak az egy-
háztagok számára, és néha több ezer embert számláló tömegek-
hez beszélt. „Soha nem volt olyan, hogy belefáradt volna a beszé-
deibe – emlékezett vissza Parley P. Pratt. – SŒt azt is tudom róla,
hogy a készséges és sóvárgó hallgatóságot képes volt órákig meg-
tartani a hidegben és a napsütésben, esŒben vagy szélben,
miközben egyik pillanatban nevettek, a következŒben pedig sír-
tak”3. Alvah J. Alexander, aki a nauvooi évek alatt kisfiú volt,
visszaemlékezett arra, hogy „semmilyen szórakozás vagy játék
nem volt olyan érdekes, mint Œt hallgatni”4.

Amasa Potter felidézte, hogy jelen volt egy csodálatos beszéd-
nél, amelyet Joseph Smith prédikált Nauvooban a szentek egy
hatalmas csoportjának:

„[A próféta] körülbelül harminc perce beszélt, amikor erŒs
szél és vihar támadt. Olyan sırı volt a por, hogy egyáltalán nem
láttuk egymást, néhány ember pedig elindult haza, amikor is
Joseph felszólította Œket, hogy maradjanak, és emeljék fel imái-
kat a Mindenható Istenhez, hogy a szelek megszınjenek fújni, az
esŒ pedig elálljon, és ez így is lesz. Néhány percen belül a szél és
az esŒ elállt, az elemek pedig olyan nyugodttá váltak, mint egy
nyári reggel. A vihar kettévált, és elhúzódott a várostól északra és
délre, a távolban pedig láttuk, ahogy a fák és a cserjék hajlongtak
a szélben, miközben ott, ahol mi voltunk, egy órán keresztül
csend volt, és ez alatt az idŒ alatt az egyik legnagyszerıbb beszé-
det hallottuk, amely a próféta ajkait valaha is elhagyta a halottak
nagyszerı témájáról”5.

Azok a szentek, akik hallották Joseph Smith prófétát beszélni,
erŒteljes és élénk bizonyságot tettek prófétai küldetésérŒl.
Sokan feljegyezték azoknak a beszédeknek az emlékét, amelye-
ket hallottak tŒle, valamint a vele kapcsolatos élményeiket, mert
azt akarták, hogy az utánuk jövŒ nemzedék is tudhassa, ahogy Œk
tudták, hogy Joseph Smith valóban Isten prófétája volt.



4 3 .  F E J E Z E T

519

Bizonyságok Joseph SmithrŒl

A korai szentekhez hasonlóan mi is tudhatjuk, 
hogy Joseph Smith az a próféta, aki által az Úr

visszaállította az evangélium teljességét

Brigham Young, az egyház második elnöke: „Legszívesebben
halleluját kiáltanék minden alkalommal, amikor arra gondolok,
hogy valaha is ismertem Joseph Smitht, a prófétát, akit az Úr
támasztott és rendelt el, és akinek megadta a kulcsokat és a hatal-
mat arra, hogy felépítse és életben tartsa Isten királyságát a föl-
dön. Ezek a kulcsok erre a népre bízattak, és hatalmunk van arra,
hogy folytassuk azt a munkát, amelyet Joseph elkezdett”6.

Eliza R. Snow, a SegítŒegylet általános elnöke 1866-tól 1887-
ig: „Az igazság és az igazlelkıség ügyében – mindenben, ami fele-
barátja hasznára válhat, becsületessége olyan szilárd volt, mint a
menny oszlopai. Tudta, hogy Isten hívta el erre a munkára, és a
föld és a pokol együttes erŒinek sem sikerült Œt elrettenteni vagy
eltéríteni a céljától. Isten és testvérei segítségével lefektette a leg-
nagyszerıbb munka alapjait, amelyet az ember valaha is megala-
pozott – egy olyan munkáét, amely nemcsak minden élŒre és az
eljövendŒ nemzedékekre terjed ki, hanem a halottakra is.

Merészen és bátran szembeszállt a világ hamis hagyományai-
val, babonáival, vallásaival, vakbuzgóságával és tudatlanságával –
hıségesnek bizonyult minden mennybŒl kinyilatkoztatott tanté-
tel iránt – hıségesnek a testvérei, és hıségesnek Isten iránt is,
majd bizonyságát vérével pecsételte meg”7.

Bathsheba W. Smith, a SegítŒegylet
általános elnöke 1901-tŒl 1910-ig:
„Tudom, hogy Œ az, aminek állította
magát – Isten igaz prófétája, és az Úr
visszaállította rajta keresztül az örökké-
való evangéliumot, továbbá minden
olyan szertartást és adományt, ami vissza-
vezet minket a celesztiális királyságba”8.

Wilford Woodruff, az egyház negye-
dik elnöke: „Rendkívül örvendeztem

annak, amit Joseph testvérben láttam, mert a nyilvános és magá-

Bathsheba W. Smith
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néleti pályafutása alatt magával hordozta a Mindenható Lelkét, és
a léleknek egy olyan nagyszerıségét tanúsította, amelyet még
senki másban nem láttam”9.

Daniel D. McArthur, egy korai egyháztag, aki késŒbb a legelsŒ
kézikocsis csoportok egyikét vezette Salt Lake Citybe: „Az az én
bizonyságom, hogy Œ az élŒ Isten igaz prófétája volt; és minél töb-
bet hallottam kijelentéseibŒl, és minél többet láttam a cselekede-
teibŒl, annál inkább meggyŒzŒdtem arról, hogy Œ valóban látta az
Atyát és az Ã Fiát, Jézus Krisztust, valamint Isten szent angyalait…
Mindig úgy tınt nekem, hogy ha valaha is tudtam valamit ezen a
földön, azt bizonyosan tudtam, hogy Œ próféta volt”10.

Alexander McRae, Joseph Smith egyik fogolytársa Liberty bör-
tönében: „Annyira bíztunk [Joseph Smithben] mint prófétában,
hogy amikor azt mondta: »Így szól az Úr«, biztosak voltunk
abban, hogy az úgy fog történni, ahogy megmondta; és minél
többször kipróbáltuk, annál jobban nŒtt a bizodalmunk, mert a
szava egyetlen egy esetben sem hiúsult meg”11.

Lyman O. Littlefield, Sion táborának egy tagja: „Lelkének
minden erejét arra a dicsŒséges utolsó napi munkára fordította,
amelyre isteni Mestere elhívta”12.

Mary Alice Cannon Lambert, egy
angol megtért, aki 1843-ban emigrált
Nauvooba: „1843 tavaszán láttam elŒ-
ször Joseph Smitht. Amikor a hajó, ame-
lyen a Mississippi folyón felhajóztunk,
elérte Nauvoo kikötŒjét, több vezetŒ
testvér várt ott, hogy üdvözölje a meg-
érkezŒ szentek csoportját. A testvérek
között volt Joseph Smith próféta is.
Rögtön tudtam, hogy Œ az, amint a sze-

mem megnyugodott rajta, és abban a pillanatban bizonyságot
nyertem arról, hogy Œ Isten prófétája… Nem mutatták meg
nekem. Mindenki közül felismertem, és bár még csak gyermek
voltam (tizennégy éves), tudtam, hogy Œ Isten prófétája”13.

Angus M. Cannon, egy egyháztag, aki Nauvooban élt fiatalko-
rában, késŒbb pedig cövekelnök lett Salt Lake Cityben: „Egy alka-
lomra különösen emlékszem, amikor Joseph testvér a szentek egy

Mary Alice Cannon Lambert
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gyülekezetéhez beszélt 1844 tavaszán. Mindez néhány hatalmas
tölgyfa alatt történt a templomtól délre esŒ völgyben, a Parley
utcához közel. Arról beszélt, hogy Isten, egyháza megalapításakor
gondoskodott arról, hogy csak egy ember legyen IstentŒl felha-
talmazva arra, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kapjon, amelyek az
egész egyházra kötelezŒ érvényıek… Ugyanekkor történt az is,
hogy hallottam, ahogy a próféta kijelentette, hogy Péter, Jakab és
János keze által kapta meg a melkisédeki papságot.

Az a benyomás, amelyet Joseph Smith sugalmazott kijelentései
fiatal elmémben elŒidéztek, egész életemben végigkísértek; és
amikor a sötétség máskülönben ellepte volna az elmémet, az Œ
bizonysága élénken jelent meg elŒttem, bizonyságot téve arról,
hogy az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Isten
megnyilvánuló hatalma és felhatalmazása által alapíttatott, és az
által kormányozzák.”14

Hyrum Smith, a próféta bátyja és az egyház pátriárkája:
„Voltak korábban próféták, de Joseph rendelkezik minden pró-
féta lelkületével és hatalmával”15.

Joseph Smith olyan példa volt, amelyet követhetünk 
a krisztusi jellemvonások kifejlesztésében

Parley P. Pratt, a Tizenkét Apostol
Kvórumának egyik tagja 1835-tŒl
1857-ig: „Joseph Smith elnök magas és
jó felépítésı ember volt, erŒs és aktív;
világos bŒre, világos haja, kék szeme,
nagyon kevés szakálla, és különleges
arckifejezése volt… Tekintete mindig
szelíd, barátságos volt, amely intelligen-
ciától és jóindulattól sugárzott; érdek-
lŒdŒ pillantása önkéntelen mosollyal és

vidámsággal keveredett, és teljes mértékben hiányzott belŒle az
önmérséklet vagy a komolyság színlelése; továbbá volt valami
szeme békés és rendületlenül átható pillantásában, mintha az
emberi szív legmélyebb szakadékába hatolna, betekintene az
örökkévalóságba, áthatolna a mennyeken, és felfogna minden
világot. Nemes merészséggel és a jellem függetlenségével ren-

Parley P. Pratt
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delkezett; viselkedése elŒzékeny volt és fesztelen; dorgálása
olyan szörnyıséges, mint az oroszlán; jóindulata határtalan,
mint az óceán; intelligenciája mindenre kiterjedŒ”16.

John Needham, egy korai angol megtért: „Joseph Smith nagy-
szerı ember, a tantételek embere, egyenes ember; nem egy szen-
teskedŒ, búskomor alak, hanem teljesen az ellenkezŒje. SŒt,
néhányan megütköznek rajta, mert oly egyenes, egyszerı
beszédı és vidám ember, de én ezért még inkább szeretem”17.

Emmeline B. Wells, a SegítŒegylet általános elnöke 1910-tŒl
1921-ig: „Bizonyságot teszek arról, hogy Œ volt a legnagyszerıbb
férfi, a legnagyszerıbb próféta és a legnagyszerıbb személy
ebben a nemzedékben, és biztonsággal mondhatom, hogy a leg-
nagyszerıbb a Szabadító napjai óta. Megjelenésének magasztos-
sága valami csodálatos volt. Azt gondolná az ember, hogy sokkal
magasabb és nagyobb termetı volt, mint valójában. Talán sokan
láttatok már olyan férfiakat, akiknek ilyen kisugárzásuk volt, ami-
kor felálltak, és jártak. Így volt ez Joseph prófétával. Tudomásom
szerint nincs róla olyan kép, amelyet össze lehetne hasonlítani
megjelenésének szépségével és magasztosságával”18.

Mary Alice Cannon Lambert: „A szentek iránt érzett szeretete
kimondhatatlan volt. Készek lettek volna letenni érte az életüket.
Ha beszédet mondott, minden munkát félretettek, hogy hallgat-
hassák a szavait. Nem egy átlagos ember volt. A szentek és a
bınösök egyaránt érezték és felismerték azt a hatalmat és befo-
lyást, amit magával hordozott. Lehetetlen volt úgy találkozni
vele, hogy az embert le ne nyıgözze személyiségének és befo-
lyásának ereje”19.

John M. Bernhisel, egy orvos, aki
1843-ban és 1844-ben több hónapon
keresztül Joseph és Emma házában
szállt meg Nauvooban: „Joseph Smith
természetébŒl adódóan erŒs mentális
képességekkel rendelkezŒ férfi és rend-
kívül energikus és határozott jellem,
nagyszerı felfogással, és az emberi ter-
mészet alapos ismeretével rendelkezik.
Nyugodt ítélŒképességı, széles látó-John M. Bernhisel
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körı ember, és rendkívüli köztiszteletnek örvend az igazság
iránti szeretete miatt. Kedves és elŒzékeny, nagylelkı és jóindu-
latú, társaságot kedvelŒ és vidám, valamint egy elmélkedŒ és
tınŒdŒ jellem elméjével bír. Ãszinte, egyenes, bátor és függet-
len, és olyannyira mentes a színleléstŒl [hamis látszattól],
amennyire csak ember képes lehet… Vallási tanítóként és ember-
ként is rendkívül szereti a népe”20.

Jesse N. Smith, Joseph Smith unokaöccse: „Kétségtelenül
[a próféta] volt az, aki a leginkább hasonlított Istenhez azon
emberek közül, akiket valaha láttam… Tudom, hogy természeté-
bŒl adódóan képtelen volt a hazugságra és az alattomosságra, a
legnagyszerıbb kedvességgel és a legnemesebb jellemmel ren-
delkezett. Jelenlétében úgy éreztem, hogy tökéletesen átlát raj-
tam. Tudom, hogy Œ az volt, amit állított magáról”21.

William Clayton, egy angol megtért,
aki Joseph Smith írnokaként szolgált:
„Minél többet vagyok vele, annál job-
ban szeretem; minél többet tudok róla,
annál jobban bízom benne”22.

Joseph F. Smith, az egyház hatodik
elnöke: „A legnemesebb és legtisztább
emberi természettel rendelkezett, ami
gyakran nyilvánult meg ártatlan szóra-
kozásokban: labdajátékokban, testvérei-

vel való birkózásban és játékos viaskodásokban, és Œ élvezte
mindezt; nem olyan ember volt, mint aki karót nyelt, és akinek
az arcát rézformába öntötték, és nem tud mosolyogni, és semmi
öröm nincs a szívében. Ó, Œ telve volt örömmel; telve volt bol-
dogsággal; telve volt szeretettel és minden más nemes tulajdon-
sággal, amely az embereket naggyá és jóvá teszi, ugyanakkor egy-
szerı volt és ártatlan, úgyhogy a legalázatosabb helyzetbe is le
tudott ereszkedni; hatalma volt Isten kegyelme által arra, hogy
felfogja a Mindenható céljait is. Ilyen volt Joseph Smith próféta
jelleme”23.

William Clayton
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Prófétaként, akin keresztül az evangélium 
visszaállíttatott, Joseph Smith világosan és 

hatalommal tanította a szabadulás isteni tervét

Brigham Young: „Olyan kitınŒ volt Joseph Smith jellemének
dicsŒsége, hogy a mennyei dolgokat le tudta egyszerısíteni a
véges értelem számára. Amikor az embereknek prédikált – kinyi-
latkoztatta Isten dolgait, Isten akaratát, a szabadulás tervét,
Jehova céljait, azt a kapcsolatot, amely minket hozzá és minden
mennyei lényhez fız –, leegyszerısítette tanításait minden férfi,
nŒ és gyermek befogadóképességének megfelelŒen, és olyan
világossá tette azokat, mint egy jól kitaposott ösvény. Ennek meg
kellett volna gyŒznie mindenkit, aki valaha is hallotta Œt, az
Œ isteni felhatalmazásáról és hatalmáról, mert senki más nem
tudott úgy tanítani, mint Œ, és senki nem nyilatkoztathatja ki
Isten dolgait, hacsak nem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásain
keresztül”24.

Howard Coray, Joseph Smith írnoka: „Tanulmányoztam az
evangéliumot, ahogyan az Joseph Smithen keresztül kinyilatkoz-
tatott, és azon tınŒdtem, hogy lehetséges lenne-e bárki számára
Isten Lelkének segítsége nélkül az ember szabadulásának és fel-
magasztosulásának ilyen rendszerét kinyilatkoztatni. Arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy nem. Sokszor ott ültem, és hallgattam,
ahogy Nauvooban az emelvényen prédikált, amikor teljesen
magával ragadott a leírhatatlan ékesszólása – kifejezésének ereje –
úgy beszélt, ahogyan még senkit nem hallottam beszélni”25.

Joseph L. Robinson, tanácsos Nau-
voo egyik püspökségében: „Régóta hit-
tük, és bizonyosan tudtuk, hogy Joseph
Smith Isten igaz és alázatos prófétája
volt, de most már világosan látjuk, hogy
ki volt Œ, és jobban értjük, amit hangja
tanított, amely a menny hatalmas villá-
mainak hangjához hasonlított, mégis
nyelvezete szelíd és tanulságos volt,
nagyon épületes. De van valami hata-

lom és magasztosság, ami a szavait és prédikálását kíséri, amit

Joseph L. Robinson
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még senki másnál nem tapasztaltunk, mert Œ hatalmas próféta,
Isten szent embere. Valóban oktatást kapott Isten királyságára
vonatkozó dolgokban, és rendkívül telve volt a Szentlélekkel,
amely állandó társa volt”26.

Orson Spencer, egy baptista lelkipásztor, aki 1841-ben csatlako-
zott az egyházhoz: „Tan tekintetében Mr. Smith rendkívül hı a
szentírásokhoz. Soha nem hallottam Œt megtagadni vagy lekicsi-
nyelni az Ó- és az Újszövetség egyetlenegy igazságát sem; mindig
úgy ismertem Œt, mint aki mesterien el tudta magyarázni és meg
tudta védeni Œket. Mivel Isten kente Œt fel az egyház tanítására és
tökéletesítésére, tudnia kell, hogyan tegye rendbe azokat a dol-
gokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elŒhozza az új és a régi
dolgokat, mint egy jól tanított írástudó. Láthatóan felmagasztalja
ezt a hivatalt és apostolságot; az Œ érintése alatt az Œsi próféták
életre kelnek, kinyilatkoztatásaik szépsége és ereje pedig felvilla-
nyozó érdeklŒdést kelt mindenkiben, aki hallja”27.

Jonah R. Ball, egy egyháztag, aki Nauvooban élt: „Gyılésre
mentem. Hallottam a prófétát prédikálni a templom alapzatán.
Több ezren hallgatták Œt. Semmi kétség. Ahogyan feltárja a
szentírásokat, az számításon és vitán felül áll. 2 Péter elsŒ feje-
zetébŒl tanított. Olyan világosan elmagyarázta, mint a [delelŒ]
nap”28.

William Clayton: „Kiváltságunk volt ifj. Joseph Smithszel
beszélgetni, és el voltunk ragadtatva a társaságától… Józan ítélŒ-
képességı ember, hatalmas intelligenciával rendelkezik, és
miközben az ember a beszédére figyel, olyan intelligenciát nyer,
amely kiterjeszti az értelmet és megörvendezteti a szívet. Nagyon
közvetlen, és gyönyörködik abban, hogy a szegény szentet tanít-
hatja. Ugyanolyan könnyedén el tudok vele beszélgetni, mint
veletek, azzal kapcsolatban pedig, hogy mennyire hajlandó taní-
tani, Œ ezt mondja: »Ingyen kaptam, ingyen is adom.« Hajlandó
bármilyen kérdésemet megválaszolni, és szereti, ha kérdéseket
teszünk fel neki. Láthatóan jól ismeri a szentírásokat, és miköz-
ben bármilyen témáról beszélgetünk, olyan világosság és szépség
nyilatkoztatik ki, amelyet azelŒtt még soha nem láttam. Ha kizá-
rólag abból a célból jöttem volna Angliából, hogy néhány napig
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elbeszélgessek vele, úgy találtam volna, hogy minden fáradozá-
som kifizetŒdött”29.

Mercy Fielding Thompson, egy brit
megtért, akinek a férje, Robert B.
Thompson, Joseph Smith írnokaként
szolgált: „Meghallgattam a mély és
nehéz kérdésekre adott világos és mes-
teri magyarázatait. Számára minden
egyszerınek és könnyen érthetŒnek
tınt, így olyan világossá tudta tenni azo-
kat mások számára, mint senki más, akit
valaha hallottam”30.

A korai szentekhez hasonlóan mi is megtehetjük, 
hogy nagyra becsüljük Joseph Smith szavait, 
és az általa tanított tantételek szerint élünk

Emmeline B. Wells: „Joseph Smith
prófétában, úgy hiszem, felismertem
egy olyan nagyszerı lelki erŒt, amely
örömet és vigaszt nyújtott a szentek-
nek… Isten hatalma olyan mértékig
nyugodott rajta, hogy sok alkalommal
úgy tınt, átváltozott. Arckifejezése sze-
líd volt, és szinte gyermeki nyugalom
áradt belŒle; amikor pedig a néphez
szólt, akik rajongásig szerették Œt, arcá-

nak dicsŒsége leírhatatlan volt. Más alkalmakkor lényének
hatalma – sokkal inkább, mint a hangja, amely nekem fennköl-
ten ékesszólónak tınt –, úgy tınt, mintha megrengetné azt
a helyet, ahol állunk, és hallgatói lelkének legbensŒbbjéig
hatolt, és biztos vagyok abban, hogy akkor életüket adták volna
azért, hogy megvédelmezzék. Mindig lenyıgözve hallgattam
minden szavát – Isten kiválasztottját eme adományozási kor-
szakban”31.

Emmeline B. Wells

Mercy Fielding Thompson
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Lorenzo Snow, az egyház ötödik
elnöke: „Még kisfiú voltam [körülbelül
17 éves], amikor elŒször megláttam
Joseph prófétát. Egy kisebb gyülekezet-
hez beszélt. Az angyal nála tett látogatá-
sáról beszélt hozzájuk… Az emberek
szívesen hallgatták Œt, mert telve volt
kinyilatkoztatással… Az Úr ígéretének
megfelelŒen azok, akik elfogadták az
általa tanított tantételeket, bizonyságot

kaptak az Úrtól azok igazságáról”32.

Edward Stevenson, a Hetvenek tagja 1844-tŒl 1897-ig: „ElŒ-
ször 1834-ben láttam Œt Pontiacban [Michigan], és akkor
elmémre olyan hatást gyakorolt, amely most sok örömet szerez
nekem, miközben errŒl beszélhetek a barátainak. Az iránta mint
Isten igaz prófétája iránt érzett szeretet kitörölhetetlenül bevé-
sŒdött az elmémbe, és attól az idŒtŒl kezdve mindig velem
maradt, jóllehet most már közel hatvan éve annak. Még ugyan-
abban az évben, 1834-ben, sok nagy gyülekezet elŒtt tette hatal-
mas erŒvel bizonyságát a próféta az Atya és a Fiú látogatásáról,
valamint a velük folytatott beszélgetésérŒl. Soha azelŒtt nem
éreztem akkora erŒt, mint amekkora azokon az alkalmakon
megnyilvánult”33.

Mary Ann Stearns Winters, Parley P. Pratt elder mostohalá-
nya: „Közel álltam a prófétához, amikor az indiánoknak prédi-
kált a templom melletti ligetben. A Szentlélek megvilágította az
arcát, mígnem úgy ragyogott, mintha dicsfény lengte volna
körül, szavai pedig mindazok szívét átjárták, akik hallották Œt…

Láttam Joseph és Hyrum testvér holttestét kiterítve az Udvar-
házban, miután visszahozták Œket Carthage-ból, és láttam néhány
ruhájukat is, amelyet viseltek, vérükkel áztatva. Tudom, hogy
Isten emberei voltak, próféta és pátriárka, igazak és hithıek.
Legyünk érdemesek arra, hogy találkozhassunk velük az eljö-
vendŒ világban!”34

Wilford Woodruff így számolt be egy 1837. április 6-i szónok-
latról: „Ifj. Joseph Smith elnök felállt, és három órán keresztül
beszélt a gyülekezethez, Isten hatalmával, lelkével és képmásával

Lorenzo Snow
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felruházva. Kitárta gondolatait és érzéseit barátai házában. Sok
mérhetetlen nagy fontossággal bíró dolgot tárt Izráel eldereinek
értelme elé. Ó, bárcsak vastollal jegyeznék fel ezeket szívünkbe,
hogy ott maradjanak mindörökre, hogy gyakoroljuk Œket az éle-
tünkben [lásd Jób 19:23–24]. A világosságnak, tantételnek és
erénynek ama kútfŒje, amely Joseph próféta szívébŒl és szájából
eredt, akinek lelke Énókéhoz hasonlóan olyan tágra nyílt, mint
az örökkévalóság – azt mondom, hogy az ilyen bizonyítékok,
amelyek ilyen erŒteljes módon tárultak fel, a hallgatóság elméjé-
bŒl a hitetlenség és kétség minden részecskéjét feledésbe kellett,
hogy ızzék, mert ilyen nyelvezet, érzés, tantétel és lélek nem
áradhat a sötétségbŒl. Az, hogy ifj. Joseph Smith Isten prófétája
Izráel megszabadítására feltámasztva, olyan igaz, mint ahogyan a
szívem most bennem ég”35.

Brigham Young: „Az elsŒ pillanattól fogva, hogy megláttam
Joseph prófétát, egyetlenegy szavát sem felejtettem el a király-
sággal kapcsolatban. És ez mindannak a tudásnak a kulcsa,
amellyel ma rendelkezem, hogy odafigyeltem Joseph szavaira, és
nagy becsben tartottam Œket a szívembe, elraktároztam Œket, kér-
vén az Atyát Fia, Jézus Krisztus nevében, hogy hozza elŒ Œket az
elmémben, amikor szükség van rájuk. Nagy becsben tartottam
Isten dolgait, és ez az a kulcs, amelyet ma viselek. Alig vártam,
hogy tanulhassak JosephtŒl és Isten LelkétŒl”36.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Olvasd el a az 519–521. oldalakon található bizonyságokat
Joseph Smith prófétáról! Milyen hatással vannak rád ezek a
bizonyságok? Mi a te bizonyságod alapja Joseph SmithrŒl?
Hogyan szerezted ezt a bizonyságot? Leírhatod a bizonyságodat
a naplódba, vagy oszd meg a családoddal!

• Az 521–523. oldalakon olyan kijelentések találhatók, amelyek
leírják Joseph Smith megjelenését, személyiségét és jellemét.
Miként befolyásolják ezek az érzések a Joseph Smith iránt táp-



4 3 .  F E J E Z E T

529

lált érzéseidet? Gondolkozz el azon, hogyan fejleszthetnéd ki
e jellemvonások némelyikét!

• Tanulmányozd azokat a bizonyságokat, amelyek arról szólnak,
hogy Joseph próféta hogyan tanította az evangéliumot, és
hogyan magyarázta meg a szentírásokat (524–526. o.)! Miként
segíthetnek e bizonyságok nekünk, miközben tanulmányoz-
zuk és tanítjuk az evangéliumot?

• Tekintsd át e fejezet utolsó szakaszát (526–528. o.)! Hogyan
követheted Wilford Woodruff és Brigham Young példáját e
könyv tanulmányozása során? Hogyan követheted a példáju-
kat, miközben tanulmányozod az élŒ próféták tanításait? Sze-
rinted mit jelent az, hogy megengedjük, hogy az igazságot
„vastollal szívünkbe jegyezzék”?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 3:6–19; T&Sz 24:1–9; 124:1
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Minden dolog visszaállítása:
az idŒk teljességének

adományozási korszaka

„[Ez] valóban az idŒk teljességének adományozási 
korszaka, amikor minden dolog, amely Krisztus Jézusban

van, legyen az a mennyben vagy a földön, Ãbenne 
egybegyıjtetik, és minden dolog visszaállíttatik.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith próféta szerette a Nauvoo templomot, és vágyott
arra, hogy láthassa a befejezését. A Nauvooban élŒ Martha Coray
jelen volt egy beszédnél, ahol látta, ahogy a próféta kinyújtotta
kezét a templom felé, és fájdalmas hangon ezt mondta: „Ha az
lenne… Isten akarata, hogy megérjem, hogy láthassam a temp-
lom befejezését annak alapjától egészen a csúcsáig, azt fogom
mondani: »Ó Uram, ennyi elég is volt. Uram, engedd, hogy szol-
gád békében távozzék!«”1

George Q. Cannon, aki késŒbb az ElsŒ Elnökségben szolgált
tanácsosként, így emlékezett vissza: „Halála elŒtt Joseph próféta
nagyon aggódott azért, hogy még láthassa a [Nauvoo] templom
felépítését, ahogyan legtöbben, akik az Œ napjaiban az egyházzal
voltatok, jól tudjátok. »Siessetek a munkával, testvérek – szokta
volt mondani – fejezzük be a templomot; az Úr nagyszerı ado-
mányt tartogat a számotokra, és alig várom, hogy a testvérek
részesülhessenek a felruházásukban és megkapják a papság tel-
jességét.« Arra ösztönözte a szenteket, hogy haladjanak továbbra
is elŒre, azon épület befejezésének a fontosságáról prédikálva
nekik, hogy abban az élet és a szabadulás szertartásait levezet-
hessék az egész nép számára, de fŒleg a szent papság kvórumai-
nak. »Akkor – mondta – a királyság megalapíttatik, és nem érde-
kel, hogy azután mi lesz velem.«”2
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Joseph Smith próféta vágyott arra, hogy meglássa a Nauvoo templom befejezését.
„Siessetek a munkával, testvérek – szokta volt mondani –, fejezzük 

be a templomot; az Úr nagyszerı adományt tartogat a számotokra.”
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A Nauvoo templom tervei egy sokkal nagyobb és gyönyörıbb
épületet vázoltak fel, mint a Kirtland templom. Egy domb tetején
elhelyezkedve, rálátással a Mississippi folyóra, a befejezett Nau-
voo templom Illinois egyik legpazarabb épületének számított
volna. A Nauvoo környékén lévŒ kŒbányákban fejtett mészkŒbŒl,
illetve Wisconsin fenyŒerdŒibŒl a folyón leúsztatott faanyagból
készült. Kész állapotban 39 méter hosszú, közel 27 méter széles,
és egy kicsivel több, mint 50 méter magas lett volna a templom-
torony tetejénél. A külseje nagy részletességgel kidolgozott fara-
gott holdkövekkel, napkövekkel és csillagkövekkel volt díszítve,
miközben a belsejét a sok ablakon átszırŒdŒ napfény világította
meg.

Joseph Smith nem érte meg, hogy lássa a Nauvoo templom
befejezését, halála után azonban Brigham Young vezetése alatt
szentek ezrei részesültek a templomban a szent szertartásokban.
Miután a szentek arra kényszerültek, hogy elhagyják Nauvoot, a
gyönyörı templomuk elpusztult. 1848-ban leégett, 1850-ben
pedig egy tornádó ledöntötte néhány falát, ezzel a többi fal meg-
gyengült, úgyhogy le kellett rombolni. Körülbelül 150 évvel
késŒbb megkezdŒdött az új Nauvoo templom építkezése az ere-
deti helyszínen. A rekonstruált templom 2002. június 27-én lett
felszentelve a világon jelenleg mıködŒ több mint száz templom
egyikeként. Mindegyik templom annak a jelképe, hogy Isten,
gyermekeinek – élŒknek és holtaknak – szánt áldásainak teljes-
sége visszaállíttatott ebben az utolsó adományozási korszakban.

Joseph Smith prófétát Isten hívta el, hogy visszaállítsa a földre
ezeket a nagyszerı áldásokat, és hogy az idŒk teljességének ado-
mányozási korszaka élén álljon. A próféta szolgálata alatt minden
dolog visszaállíttatott, ami szükséges volt ahhoz, hogy minden
idŒk legnagyszerıbb adományozási korszakának alapjai le legye-
nek fektetve. Visszaállították a papságot, annak elengedhetetlen
kulcsaival együtt; lefordították a Mormon könyvét, megszervez-
ték az egyházat; kinyilatkoztatták a tanokat, a szertartásokat és a
szövetségeket, beleértve a felruházás és a házassági pecsételés
szertartását és szövetségét is. Az Úr kijelentette, hogy rábízta
Joseph Smithre „királyságom kulcsait, és az evangélium adomá-
nyozási korszakát az utolsó idŒkre; és az idŒk teljességére, ami-
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kor is minden dolgot egybegyıjtök, azt is, ami a mennyben van,
és azt is, ami a földön van” (T&Sz 27:13).

Joseph Smith tanításai

Ebben az utolsó adományozási korszakban a korábbi
adományozási korszakok minden felhatalmazása,

szertartása és ismerete visszaállíttatott

„A mennyei dolgok rendje szerint Istennek mindig új adomá-
nyozási korszakot kell küldenie, amikor az emberek elpártolnak
az igazságtól, és elveszítik a papságot”3.

1842. szeptember 6-án Joseph Smith próféta a következŒt írta
a szenteknek, amelyet késŒbb a Tan és a szövetségek 128:18-ban
jegyeztek fel: „Szükség van arra az idŒk teljessége adományozási
korszakának bevezetésében, amely adományozási korszak beve-
zetése most kezdŒdik, hogy sor kerüljön adományozási korsza-
kok, kulcsok, hatalmak és dicsŒségek teljes és tökéletes egysé-
gére és összekapcsolására, valamint kinyilatkoztatására, Ádám
napjaitól egészen mostanáig. És nemcsak ezek, hanem azok a
dolgok is, amelyek soha nem lettek kinyilatkoztatva a világ meg-
alapítása óta, hanem rejtve voltak a bölcsek és okosak elŒtt, ki
legyenek nyilatkoztatva kisbabáknak és csecsemŒknek ebben, az
idŒk teljességének adományozási korszakában”4.

„Ez valóban olyan nap, amelyre sokáig fognak emlékezni az
utolsó napok szentjei – olyan nap, amikor a menny Istene meg-
kezdte királysága Œsi rendjének visszaállítását szolgái és népe szá-
mára – olyan nap, amikor minden azért történik, hogy létrehozza
az evangélium teljességének befejezését, az adományozási kor-
szakok adományozási korszakának teljességét, mégpedig az idŒk
teljességét; olyan nap, amikor Isten megkezdte kinyilvánítani és
egyházában rendbe tenni azokat a dolgokat, amelyek voltak, és
amelyeket az Œsi próféták és bölcsek látni kívántak, de meghaltak,
mielŒtt láthatták volna Œket; olyan nap, amikor mindazok a dol-
gok kezdenek megnyilvánulni, amelyek a világ megalapítása óta
rejtve voltak, és amelyekrŒl Jehova azt ígérte, hogy az általa jónak
látott idŒben tudatja szolgáival, hogy felkészítse a földet a dicsŒ-
ségben való visszatérésére, méghozzá celesztiális dicsŒségben,
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illetve Isten és a Bárány papjainak és királyainak mindörökké
tartó királyságára Sion hegyén”5.

„Az idŒk teljességének adományozási korszaka napvilágra
hozza majd azokat a dolgokat, amelyek a korábbi adományozási
korszakokban kinyilatkoztattak, illetve más dolgokat is, amelyek
még soha nem voltak kinyilatkoztatva. El fogja küldeni Illést, a
prófétát stb., és visszaállít mindent Krisztusban”6.

„»Megismertetvén velünk az Ã akaratjának titkát az Ã jó kedve
szerint, amelyet eleve elrendelt magában, az idŒk teljességének
rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket
a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a
melyek e földön vannak« [Efézusbeliek 1:9–10].

Nos, az Ã célja az utolsó adományozási korszak eseményeinek
a felgöngyölítésével az, hogy minden arra az adományozási kor-
szakra vonatkozó dolog pontosan az elŒzŒ adományozási kor-
szakokkal összhangban történjék.

Továbbá Isten elrendelte magában azt, hogy mindaddig nem
lesz örökkévaló teljesség, míg minden adományozási korszak be
nem teljesedik, és egybe nem gyıjtetik, és hogy minden egyes
dolog, amely egybe kell, hogy gyıjtessen azokban az adományo-
zási korszakokban ugyanarra a teljességre és örökkévaló dicsŒ-
ségre, Krisztus Jézusban kell, hogy legyen. […]

Minden szertartás és feladat, amelyet a papság megkíván a
Mindenható irányítása és parancsolatai szerint bármelyik adomá-
nyozási korszakban, meg kell, hogy jelenjék az utolsó adomá-
nyozási korszakban, ezért minden dolog, amely bármelyik
korábbi korszakban a papság felhatalmazása alá tartozott, újra
megjelenik, létrehozva azt a visszaállítást, amelyrŒl a szent pró-
féták beszéltek”7.

Joseph Smith viseli az idŒk teljessége 
adományozási korszakának kulcsait

„A melkisédeki papság pecsételŒ hatalma alatt én viselem az
utolsó királyság kulcsait, amelyben minden idŒk teljességének
adományozási korszaka van, amelyrŒl a világ kezdete óta minden
szent próféta beszélt”8.
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„Mindenki, akit elhívtak arra, hogy a világ lakosait szolgálja,
elrendeltetett erre a célra a menny nagy tanácsában a világ kez-
dete elŒtt. Feltételezem, hogy abban a nagy tanácsban rendeltek
el engem erre a hivatalra. Ez az a bizonyság, amelyet én szeretnék,
hogy én Isten szolgája vagyok, ez a nép pedig az Ã népe. Az Œsi
próféták kijelentették, hogy az utolsó napokban a menny Istene
fel fog állítani egy olyan királyságot, amely soha el nem pusztul,
valamint nem lesz átengedve egy másik népnek…

Úgy vélem, hogy egyik eszköze vagyok Dániel királysága felál-
lításának az Úr igéje által, és olyan alapot szándékozom lefek-
tetni, amely gyökeresen meg fogja változtani az egész világot”9.

„ElŒttem van a királyság egész terve, más ember ezzel nem
rendelkezik”10.

Lucy Mack Smith jelen volt, amikor Joseph Smith 1832-ben az
Ohio állambeli Kirtlandben prédikált. Így emlékezett vissza a
próféta szavaira: „Én magam viselem ennek az utolsó adomá-
nyozási korszaknak a kulcsait, és örökké viselni fogom az idŒben
és az örökkévalóságban. Nyugodjon meg hát szívetek, mert min-
den rendben van”11.

Eme utolsó adományozási korszak oly mérhetetlen 
nagy jelentŒséggel bír, hogy a szentektŒl teljes 

és önzetlen elkötelezettséget kíván

1840 szeptemberében Joseph Smith és az ElsŒ Elnökségben szol-
gáló tanácsosai a következŒ nyilatkozatot adták ki az egyházta-
goknak: „Az Úr munkája mérhetelen nagy jelentŒséggel bír ezek-
ben az utolsó napokban, és az szinte meghaladja a halandók
értelmét. DicsŒségei leírhatatlanok, magasztossága felülmúlhatat-
lan. Ez az a téma, amely a világ teremtése óta egészen napjainkig
minden nemzedék prófétáinak és igazlelkı embereinek keblét fel-
lelkesítette; és ez valóban az idŒk teljességének adományozási kor-
szaka, amikor minden, ami Krisztus Jézusban van, legyen az a
mennyben, vagy a földön, egybegyıjtetik Ãbenne, és amikor min-
den visszaállíttatik, ahogy azt a világ kezdete óta minden szent pró-
féta megmondta; mert ebben fog lezajlani az atyáknak tett ígéretek
dicsŒséges beteljesülése, miközben a Magasságos hatalmának
megnyilvánulása nagyszerı, dicsŒséges és magasztos lesz. […]
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Úgy érezzük, hogy tovább kell mennünk, és egyesíteni kell
erŒinket a királyság felépítésére és a papság megalapítására azok
teljességében és dicsŒségében. Az a munka, amelyet ezekben az
utolsó napokban kell elvégezni, mérhetetlen nagy jelentŒséggel
bír, és szükség van hozzá a szentek erejére, ügyességére, tehet-
ségére és képességére, hogy a próféta által leírt dicsŒséggel és
magasztossággal haladhasson tovább [lásd Dániel 2:35–35,
44–45]; következésképp a szentek összpontosítására lesz majd
szükség ahhoz, hogy elvégezzenek egy ekkora jelentŒséggel és
magasztossággal bíró munkát.

A szentírásokban említett összegyıjtés munkája szükséges lesz
az utolsó adományozási korszak dicsŒségeinek a létrehozásához…

Kedves testvérek, vágyat érezve arra, hogy megvalósíthassuk
Isten céljait, amely munkára elhívtak bennünket; és hogy az
Ã munkatársai lehessünk ebben az utolsó adományozási kor-
szakban; úgy érezzük, hogy szükség van a szentek készséges
együttmıködésére eme földrészen, illetve a tenger szigetein. A
szenteknek hallgatniuk kell majd a tanácsra, és figyelmüket az
egyházra, a királyság megalapítására kell majd fordítaniuk,
továbbá félre kell majd tenniük minden önzŒ elvet, mindent, ami
alávaló és hitvány, és elŒre kell lépniük az igazság ügyében, vala-
mint segíteniük kell a legvégsŒ erejükig mindazokat, akiknek
megadatott a minta és a terv…

Itt van tehát, szeretett testvérek, egy olyan munka, amelynek
elvégzése az arkangyalokhoz méltó – egy olyan munka, amely min-
den idáig elvégzett dolgot az árnyékba vet majd; egy olyan munka,
amelyet a korábbi korok királyai, prófétái és igazlelkı emberei
kutattak, vártak, és Œszintén szerettek volna látni, de meghaltak
anélkül, hogy láthatták volna; és jó dolguk lesz azoknak, akik segí-
teni fognak Jehova hatalmas cselekedeteinek megvalósításában”12.

„Sion felépítése olyan ügy, amely minden korban érdekelte
Isten népét; ez egy olyan téma, amelyrŒl próféták, papok és kirá-
lyok különös élvezettel beszéltek; örömteli várakozással néztek
elébe annak a napnak, amelyben most élünk; és mennyei és
örömteli várakozástól fıtve énekeltek, írtak és jövendöltek errŒl
a napról; de anélkül haltak meg, hogy látták volna; mi vagyunk
az a kegyelt nép, amelyet Isten kiválasztott, hogy létrehozzuk az
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Teljes idejı misszionáriusok a MisszionáriusképzŒ Központban 
a Utah állambeli Provóban. Joseph Smith kijelentette, hogy az 
utolsó adományozási korszakban „a szenteknek hallgatniuk 

kell majd a tanácsra, és… elŒre kell lépniük az igazság ügyében.”

utolsó napi dicsŒséget, és ránk maradt az, hogy lássuk, részt
vegyünk benne, és segítsük az utolsó napi dicsŒség elŒrehaladá-
sát, »az idŒk teljességének rendjét, amikor Isten összegyıjt majd
mindent, ami a mennyben, és mindent, ami földön van, még-
hozzá egybe« [lásd Efézusbeliek 1:10], amikor Isten szentjei min-
den nemzetbŒl, nemzetségbŒl, népbŒl és nyelvbŒl összegyıjtet-
nek, amikor a zsidók egybe lesznek gyıjtve, a gonoszok szintén
egybegyıjtetnek, hogy elpusztuljanak, ahogy a próféták meg-
mondták; Isten Lelke is az Ã népével lakozik majd, és visszahú-
zódik a többi nemzettŒl, és minden dolog, legyen az a mennyben
vagy a földön, egyben lesz, méghozzá Krisztusban.

A mennyei papság egyesülni fog a földivel, hogy létrehozza azo-
kat a nagyszerı célokat; és miközben így egyesülünk egy közös
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ügyben, hogy elŒremozdítsuk Isten királyságát, a mennyei papság
sem tétlen szemlélŒdŒ, Isten Lelke leárad majd fentrŒl, és közöt-
tünk fog lakozni. A Magasságos áldásai nyugodnak majd a porhü-
velyünkön, és nevünk továbbadatik az eljövendŒ koroknak; gyer-
mekeink felnŒnek majd, és áldottnak fognak hívni bennünket; és
a még meg nem született nemzedékek különleges elragadtatással
foglalkoznak majd azokkal a helyszínekkel, ahol jártunk, a nélkü-
lözésekkel, amelyeket elszenvedtünk, a fáradhatatlan buzgóság-
gal, amelyet tanúsítottunk, a szinte leküzdhetetlen akadályokkal,
amelyeket legyŒztünk egy olyan munka alapjának lerakásakor,
amely létrehozta azt a dicsŒséget és áldást, amelyet Œk fognak
élvezni; egy olyan munkáét, amelyet Isten és az angyalok elra-
gadtatva fontolgattak az elmúlt nemzedékekben; amely feltüzelte
az Œsi pátriárkák és próféták lelkét; egy olyan munkáét, amelynek
az a célja, hogy létrehozza a sötétség erŒinek pusztulását, a föld
megújulását, Isten dicsŒségét és az emberi család szabadulását”13.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Tekintsd át az 531–534. oldalakat! Miért olyan fontosak a temp-
lomok az Úr munkájának elvégzéséhez?

• Szerinted az Œsi próféták és bölcsek miért tekintettek várako-
zással a mi korunkra? (Példákért lapozz az 534–535. oldalakra!)
Gondolkozz el azon a kiváltságon, hogy Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja vagy az idŒk teljessé-
gének adományozási korszakában!

• Tanulmányozd az 536. oldal tetején kezdŒdŒ bekezdést!
Milyen gondolataid és érzéseid támadnak az egyházi szolgálat-
ban való elhívásaiddal kapcsolatban, miközben elgondolkodsz
ezen a kijelentésen?

• Olvasd el az 536. oldalon található második, harmadik és negye-
dik bekezdést! Ezek a kijelentések hogyan erŒsítik a Joseph
Smith próféta küldetésérŒl való bizonyságodat?
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• Joseph Smith próféta ezt mondta: „Az Úr munkája mérhetetlen
nagy jelentŒséggel bír ezekben az utolsó napokban” (536. o.)
Tanulmányozd az 536–539. oldalakat, és gondolkozz el azon
felelŒsségünkön, hogy segítsünk az Úr munkájának megvalósí-
tásában az utolsó adományozási korszakban! Miért kell „egyesí-
tenünk erŒinket” ahhoz, hogy végrehajtsuk ezt a munkát? Miért
kell „félretennünk minden önzŒ elvet”? Gondolkozz el azon,
hogyan használhatod „az erŒdet, ügyességedet, tehetségedet és
képességedet” az Úr munkájához való hozzájárulásként!

Kapcsolódó szentírások: T&Sz 27:12–13; 90:2–3; 112:30–32;
124:40–41
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Joseph Smith érzései 
a prófétai küldetésérŒl

„Semmi másra nem vágyom, 
minthogy minden emberrel jót tegyek.”

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith próféta élete szolgálatának elejétŒl fogva gyakran
volt veszélynek kitéve. Jóllehet az Úr sokszor megszabadította
ellenségeitŒl, a próféta tudta, hogy amint befejezi földi küldeté-
sét, bármikor meghalhat. „Néhányan azt feltételezik, hogy
Joseph testvér nem halhat meg – mondta 1842-ban Nauvooban
egy temetésen –, de ez tévedés: igaz, többször megtörtént, hogy
ígéretet kaptam az életemrŒl, hogy elvégezzem ezt és ezt a mun-
kát, mivel azonban már elvégeztem Œket, jelenleg semmilyen ígé-
rettel nem rendelkezem az életem folytatásával kapcsolatban.
Ugyanúgy meghalhatok, mint bárki más”1.

A próféta jól tudta, hogy Œ és a Nauvooban élŒ szentek egyre
növekvŒ veszélynek vannak kitéve. Ahogy Nauvoo egyre nagyobb
lett, a környéken élŒk közül néhányan tartani kezdtek a szentek
növekvŒ politikai és gazdasági hatalmától, ezért a csŒcselék újra
elkezdte Œket zaklatni. A próféta különösen veszélyben volt, mert
Missouri hatóságai ismételt próbálkozásokat tettek arra, hogy
elfoghassák, az egyház hitehagyott tagjai pedig egyre ellensége-
sebbek lettek az Œ elpusztítására tett erŒfeszítéseikben. 1842.
augusztus 6-án a próféta kijelentette, hogy eljön majd az idŒ,
amikor az egyháztagok elhagyni kényszerülnek Nauvoot:

„Megjövendöltem, hogy a szentek további szenvedéseken fog-
nak keresztülmenni, és a Sziklás-hegységbe fogják Œket ızni,
sokan elpártolnak majd, másokat pedig megölnek az üldözŒink,
vagy az idŒjárás viszontagságainak kitéve, illetve betegség követ-
keztében fognak meghalni, lesznek továbbá olyanok közöttetek,
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Joseph Smith idŒt szakított arra, hogy minden szenttel egyenként törŒdjön.
Margarette McIntire Burgess visszaemlékezett arra, 

hogy a próféta, akit „a gyermekek szeretŒ barátjának” hívott, 
segített neki és a bátyjának, amikor beleragadtak a sárba.



4 5 .  F E J E Z E T

543

akik megérik, hogy eljussanak oda, és segítsenek településeket
és városokat felépíteni, és látni fogják, ahogy a szentek hatalmas
néppé válnak a Sziklás-hegységben”2.

A próféta életének utolsó néhány évében szónoklatainak és
írásainak a szavaiból kitınt egyfajta sürgetŒ érzés. Tudván, hogy
kevés ideje maradt hátra, komolyan munkálkodott azon, hogy
megtanítsa a szenteknek mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott
neki, és arra bátorította Œket, hogy készüljenek fel ezeknek az
igazságoknak a befogadására. Nagy szeretetét is kifejezte a szen-
tek iránt, sŒt azt is kijelentette, hogy hajlandó meghalni értük:
„Kész vagyok arra, hogy áldozatként felajánljanak engem úgy,
hogy az a legnagyobb hasznot és jót eredményezze”3.

Figyelemre méltó, hogy miközben a próféta oly sok üldözte-
tést szenvedett, és a növekvŒ egyház állandó igényeinek a nyo-
mása alatt állt, idŒt szakított arra, hogy minden egyháztaggal
egyenként törŒdjön. Sok szent emlékezett vissza a késŒbbi idŒk-
ben arra a szeretetre és kedvességre, amelyet Joseph próféta
mutatott irántuk.

Aroet L. Hale így emlékezett vissza: „A próféta… gyakran kijött
az Udvar[ház]ból, és labdázott velünk, fiúkkal, hisz fia, Joseph,
velem közel egykorú volt. Joseph [próféta] mindig betartotta a
szabályokat. Mindaddig fogadott, míg rá nem került a sor, hogy
felvegye az ütŒt, majd, mivel nagyon izmos [erŒs] ember volt,
olyan messzire ütötte a labdát, hogy szokásunk volt a labda után
futó fiúnak azt kiabálni, hogy vigye magával az ebédjét is. Ez min-
dig megnevettette a prófétát. Joseph mindig jó természetı volt,
és nagyon vidám”4.

Margarette McIntire Burgess így emlékezett vissza egy élmé-
nyére a prófétával kapcsolatban Nauvooban: „Bátyám és én
annak a háznak a közelében lévŒ iskolába jártunk, amely Joseph
tégla kereskedéseként volt ismert. Az elŒzŒ napon egész nap
esett az esŒ, és nagy sár keletkezett, fŒleg abban az utcában.
Wallace bátyám és én mindketten beleragadtunk a sárba, és nem
tudtunk belŒle kijutni, és természetesen gyermekek lévén
elkezdtünk sírni, mert azt hittük, hogy ott fogunk ragadni. Fel-
nézve azonban megpillantottuk a gyermekek szeretŒ barátját,
Joseph prófétát, ahogy felénk közeledett. Hamar kiemelt minket
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egy magasabb, szárazabb helyre. Majd lehajolt, megtisztította
kicsi, sárral borított cipŒnket, aztán kivette zsebébŒl a kendŒjét,
és letörölte könnyes arcunkat. Kedves és biztató szavakat mon-
dott, és örvendezve folytattuk utunkat az iskolába. Csoda hát,
hogy szerettem Istennek azt a nagyszerı, jóságos és nemes
emberét?”5

Joseph Smith tanításai

A próféták azt tanítják, amit Isten
kinyilatkoztat nekik; mi arra törekszünk,

hogy megértsük szavaikat, és kövessük azokat

„Egész nap azon gondolkozom, méghozzá nagy gyönyörıség-
gel, hogy miként segíthetnék a szenteknek felfogni azokat a láto-
másokat, amelyek erŒvel és nagy gyakorisággal jelennek meg az
elmémben. Ó, milyen gyönyörıség lenne nekem, ha elétek tár-
hatnék olyan dolgokat, amelyek még meg sem fordultak a feje-
tekben! A szegénység és a világ gondjai azonban megakadályoz-
nak…

Hozsánna, hozsánna, hozsánna a Mindenható Istennek, ami-
ért a világosság sugarai már most is kezdenek elŒtörni a szá-
munkra. Nem találok szavakat, hogy kifejezzem magam. Nem
vagyok tanult, de ugyanolyan jó érzéseim vannak, mint bárki
másnak. Ó, bárcsak rendelkeznék az arkangyal nyelvével, hogy
legalább egyszer kifejezhetném érzéseimet a barátaimnak! Ebben
az életben azonban nem tartom valószínınek”6.

„Nagyon nehéz bármit is e nemzedék fejébe ültetni. Olyan ez,
mintha egy szelet kukoricakenyeret próbálnánk ékként, egy
sütŒtököt pedig kalapácsként használni egy bürökcsomó ketté-
hasításához. Még a szentek is lassan értik meg a dolgokat.

Több éve próbálom felkészíteni a szentek elméjét arra, hogy
befogadják Isten dolgait; gyakran azonban azt látjuk, hogy néhá-
nyan, miután mindenüket feláldozták Isten munkájáért, üvegszi-
lánkokként repülnek szét, amint bármi olyat hallanak, amely
ellenkezik a hagyományaikkal: egyáltalán nem bírják elviselni a
tüzet. Nem tudom, mennyien fognak tudni elviselni egy celeszti-
ális törvényt, és lesznek képesek végigmenni, és elnyerni a fel-
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magasztosulásukat, mivel sokan vannak az elhívottak, de kevesen
a kiválasztottak [lásd T&Sz 121:40]”7.

„Más vagyok, mint a többiek. Elmémet állandóan leköti a napi
munka, és teljesen az élŒ Istenre kell hagyatkoznom mindenben,
amit mondok az ilyen alkalmakkor [egy temetésen]…

Ha sugalmazással, kinyilatkoztatással és elég tüdŒvel rendel-
keznék ahhoz, hogy elmondjam mindazt, amelyrŒl elmém eltı-
nŒdött a múltban, nincs még egy olyan lélek ebben a gyüleke-
zetben, aki ne úgy menne haza, hogy örökre befogja a száját a
vallással kapcsolatban, míg meg nem tud róla valamit.

Miért lennétek olyan biztosak afelŒl, hogy felfogjátok Isten
dolgait, amikor minden dolgotok oly bizonytalan? Rendelkezé-
setekre áll minden tudás és intelligencia, amit meg tudok osztani
veletek”8.

„Vannak, akik azt mondják, hogy bukott próféta vagyok, mert
nem hozok elŒ többet az Úr igéjébŒl. Miért nem teszem? Be tud-
juk fogadni azt? Nem! Senki nem tudja ebben a teremben”9.

„IdŒrŒl idŒre kinyilatkoztatok nektek olyan témákat, amelyek a
Szentlélek által ki lettek nekem nyilatkoztatva. Mindazok a hazug-
ságok, amelyeket ellenem kiterveltek, az ördögtŒl vannak, és az
ördögnek és az Œ szolgáinak a befolyása fel lesz használva Isten
királysága ellen. Isten szolgái semmi mást nem tanítanak, mint az
örök élet tantételeit, munkájukról fogjátok megismerni Œket. Egy
jó ember jó dolgokról és szent tantételekrŒl, egy gonosz ember
pedig gonosz dolgokról fog beszélni. Az Úr nevében legszíveseb-
ben megdorgálnék minden rossz tantételt, hazugot stb., és figyel-
meztetlek benneteket, hogy ügyeljetek arra, ki után mentek. Arra
intelek benneteket, hogy szenteljetek figyelmet mindazon erény-
nek és tanításoknak, amelyeket adtam nektek…

Figyelmeztetlek benneteket, hogy fontoljátok meg: tegyetek a
hitetekhez erényt, szeretetet stb. Azt mondom az Úr nevében,
hogy ha ezek megvannak bennetek, gyümölcsöt fogtok teremni
[lásd 2 Péter 1:5–8]. Bizonyságomat teszem arról, hogy rajtam
kívül senkinek nincs hatalma arra, hogy kinyilatkoztassa a
mennyben, a földön és a pokolban lévŒ dolgokat… Istennek
ajánllak mindannyiótokat, hogy mindent örökölhessetek; és adja
Isten hozzá az Ã áldásait”10.
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Jóllehet a próféták gyarló emberek, Isten hívta el
Œket arra, hogy tanítsák és vezessék az Ã népét

A próféta ezt írta naplójába 1835. november 6-án: „Ma reggel
bemutattak egy férfinak, aki keletrŒl jött. Miután meghallotta
a nevemet, megjegyezte, hogy csak egy ember vagyok, vagyis a
kifejezésébŒl arra lehet következtetni, hogy azt feltételezte,
annak a személynek, akit az Úr megfelelŒnek talál arra, hogy
kinyilatkoztassa neki az akaratát, többnek kell lennie, mint egy
embernek. Úgy látszik, elfelejtette azt, ami Szt. Jakab szájából
elhangzott, miszerint [Illés] hozzánk hasonló természetı volt,
mégis akkora hatalma volt Istennel, hogy Ã válaszként imájára
bezárta a mennyeket, hogy ne legyen esŒ három esztendeig
és hat hónapig; továbbá szintén az imájára való válaszként a
mennyek esŒt adtak, a föld pedig megtermette az Œ gyümölcsét
[lásd Jakab 5:17–18]. Valóban oly nagy ennek a nemzedéknek
a sötétsége és tudatlansága, hogy hihetetlennek tartják azt, hogy
egy embernek bármilyen [dolga] lehetne a TeremtŒjével”11.

„Mikor tanítottam valaha is bármi téveset errŒl az emelvény-
rŒl? Mikor hoztak valaha is zavarba? GyŒzedelmeskedni szeret-
nék Izráelben, mielŒtt eltávozok innen, és többé nem látnak.
Soha nem mondtam azt nektek, hogy tökéletes vagyok; a kinyi-
latkoztatásokban azonban, amit tanítottam nektek, semmilyen
tévedés nincsen. Vessenek el ezért, mint egy értéktelen
dolgot?“12

„Bár szoktam tévedni, nem abban tévedek, amivel megbíznak
engem: hibáim az emberi természet gyarlóságából fakadnak,
minden más emberhez hasonlóan. Senki nem él hibátlan életet.
Gondoljátok, hogy akár még Jézus is, ha itt lenne, hibátlan lenne
a szemetekben? Ellenségei mindenféle rosszat mondtak ellene –
mindannyian gonoszságot kerestek Ãbenne”13.

Joseph Smith ezt írta naplójába 1842. október 29-én: „Átmen-
tem az üzletbe [Nauvoo, Illinois], ahol néhány testvér és nŒtest-
vér gyılt össze, akik New York vidékérŒl érkeztek aznap reggel…
Megmondtam nekik, hogy csak egy ember vagyok, és ne várják
tŒlem, hogy tökéletes legyek; ha tökéletességet várnak tŒlem,
akkor tŒlük is azt kell elvárnom; ha azonban elnézik nekem
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a gyengeségeimet és a testvérek gyengeségeit, én is hasonlókép-
pen fogom elnézni az Œ gyengeségeiket”14.

Az ellenkezések ellenére a próféták teljesítik azokat 
a küldetéseket, amelyekkel Isten megbízta Œket

„Boldog vagyok, és hálás azért a kiváltságért, hogy most itt
lehetek. Ellenségeink hatalmas erŒfeszítéseket tettek annak
érdekében, hogy Missouriba hurcoljanak engem, és elpusztítsák
az életemet; az Úr azonban útjukat állta, és ezidáig még nem
sikerült végrehajtani a tervüket. Isten lehetŒvé tette számomra,
hogy ne kerüljek a kezükbe. Nemes csatát vívtam…

GyŒzedelmeskedni fogok az ellenségeim felett: már otthon
gyŒzedelmeskedtem felettük, és a messzi földön is gyŒzedelmes-
kedni fogok. Mindazok, akik ellenem támadnak, bizonyosan
érezni fogják fejükön gonoszságuk súlyát”15.

„Bátran, hithıen és felhatalmazással szólok… Tudom, mirŒl
beszélek; értem a küldetésemet és a feladatomat. A Minden-
ható Isten az én pajzsom; és mit tehet az ember, ha Isten a
barátom? Nem leszek feláldozva, mielŒtt eljönne az én idŒm;
akkor azonban szabadon fel leszek áldozva… Köszönöm
Istenemnek, hogy megŒrzött az ellenségeimtŒl; nincsenek
ellenségeim, csak az igazság miatt. Semmi másra nem vágyom,
minthogy minden emberrel jót tegyek. A legszívesebben min-
denkiért imádkoznék”16.

„Ha nem kerültem volna bele ebbe a munkába, és nem Isten
hívott volna el, visszalépnék tŒle. De nem léphetek vissza: semmi
kétségem az igazság felŒl”17.

„Egy érdes kŒ vagyok. A kalapács és a vésŒ hangja soha nem
hallatszott rajtam, míg az Úr kezébe nem vett engem. Egyedül a
menny tudására és bölcsességére vágyom”18.

„Megjövendölöm, és bizonyságot teszek arról ezen a reggelen,
hogy a föld és a pokol összes egyesült hatalma sem fogja, és nem
tudja soha legyŒzni ezt a fiút, vagy felülkerekedni rajta, mert az
örök IstentŒl kaptam ígéretet. Amennyiben bınt követtem el, azt
nyilvánosan tettem; az bizonyos azonban, hogy Isten dolgait
tartottam szem elŒtt”19.
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„Amikor az emberek elŒlépnek, és más emberek alapjaira épí-
tenek, azt a saját felelŒsségükre teszik, Isten felhatalmazása nél-
kül; amikor jön az ár, és fújnak a szelek, alapjuk homoknak bizo-
nyul, és az egész építmény a porba dŒl.

Én valaki más alapjaira építettem? Rendelkezem mindazzal az
igazsággal, amellyel a keresztény világ rendelkezik, továbbá egy
tŒlük független kinyilatkoztatással, és Isten gyŒzelemre fog vinni
engem”20.

A próféták szeretik azokat, akiket szolgálnak, 
és jól szeretnék Œket vezetni, még akkor is, 
ha ez megköveteli, hogy megfeddjék Œket

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki éle-
tét adja a barátaiért [lásd János 15:13]. Azt látom, hogy testvé-
reim százai és ezrei készek arra, hogy feláldozzák az életüket
értem.

Hatalmasak a rám nehezedŒ terhek. ÜldözŒim nem hagynak
nyugton, és azt látom, hogy a mindennapi feladatok és gondok
közepette a lélek hajlandó, de a test gyenge. Jóllehet Mennyei
Atyám elhívott engem, hogy lefektessem ennek a nagyszerı
munkának és királyságnak az alapját ebben az adományozási
korszakban, és hogy bizonyságomat tegyem az Ã kinyilatkozta-
tott akaratáról a szétszórt Izráel számára, mégis ugyanolyan
szenvedélyeknek vagyok kitéve, mint bárki más, mint az Œsi idŒk
prófétái…

Semmilyen hibát nem találok az egyházban, ezért hadd támad-
jak fel a szentekkel, emelkedjek akár a mennybe, vagy ereszked-
jek a pokolba, vagy menjek bármilyen más helyre. És ha a
pokolra jutunk, kiızzük onnan az ördögöket, és mennyet csiná-
lunk belŒle. Ahol ez a nép van, ott jó társadalom van”21.

„Ne gondolják azt a szentek, hogy azért, mert közvetlen, játé-
kos és vidám vagyok velük, még nem tudom, hogy mi történik
körülöttem. Semmilyen gonoszság nem maradhat fenn az egy-
házban, és nem lesz jó dolga ott, ahol én vagyok; mert elhatá-
roztam, hogy amíg én vezetem az egyházat, addig azt a helyes
úton vezetem”22.
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„Szavaimat mindenkihez intéztem, legyen az gazdag vagy szegény, 
szolga vagy szabad, nagy vagy kicsi… Minden embert szeretek, 

különösen ezeket a testvéreimet és nŒtestvéreimet.”

„Ha olyan szerencsém van, hogy én vagyok az az ember, aki
érti Istent, és úgy elmagyarázom vagy továbbítom ezeket a tanté-
teleket a szívetekbe, hogy a Szentlélek elpecsételje rajtatok,
akkor minden férfi és nŒ üljön ott csendben, tegye kezét a szá-
jára, és soha többé fel ne emelje kezét vagy szavát, és soha többé
ne beszéljen Isten embere vagy Isten szolgái ellen… Ha elvezet-
lek titeket az Ã megismeréséhez, akkor minden ellenem irányuló
üldöztetésnek meg kell szınnie. Akkor tudni fogjátok, hogy én
az Ã szolgája vagyok, mert úgy beszélek, mint akinek felhatal-
mazása van. […]

Érzem az örök élet tantételeinek ízét, és ezt ti is megtehetitek.
Jézus Krisztus kinyilatkoztatásai által adattak nekem; és tudom,
hogy amikor úgy adom át nektek az örök élet ezen igéit, ahogy
azt nekem átadták, érzitek az ízét, és tudom, hogy hisztek ben-
nük. Azt mondjátok, hogy a méz édes, és én is ezt mondom.
Érzem az örök élet lelkének az ízét is. Tudom, hogy ez jó; és ami-
kor ezekrŒl beszélek nektek, amelyek a Szentlélek sugalmazásán
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keresztül adattak nekem, bizonyos, hogy édesnek érzitek Œket,
és annál inkább örvendeztek…

Szavaimat mindenkihez intéztem, legyen az gazdag vagy sze-
gény, szolga vagy szabad, nagy vagy kicsi. Nincs bennem ellensé-
geskedés senki iránt. Mindannyiótokat szeretlek; de gyılölöm
néhány cselekedeteteket. A legjobb barátotok vagyok, de ha néhá-
nyan célt tévesztenek, az a saját hibájuk. Ha megdorgálok valakit,
és ezért gyılöl engem, akkor ostoba; mert minden embert szere-
tek, különösen ezeket a testvéreimet és nŒtestvéreimet.

[…] Nem ismertek engem; soha nem ismertétek a szívemet.
Senki nem ismeri a történetemet. Nem tudom elmesélni; soha
nem fogom megpróbálni. Nem hibáztatok senkit, amiért nem
hiszi el a történetemet. Ha nem tapasztaltam volna meg mindazt,
amiben részem volt, én magam sem hittem volna el. Soha nem
bántottam senkit, mióta erre a világra megszülettem. Hangomat
mindig a béke érdekében emeltem fel.

Nem halhatok meg, míg el nem végzem az összes munkámat.
Soha nem gondolok gonoszságot, és nem ártok a felebarátom-
nak. Amikor majd az arkangyal harsonája hívni fog, és megmé-
rettetek a mérlegben, akkor mindannyian meg fogtok ismerni.
Többet nem teszek hozzá. Isten áldjon benneteket!”23

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Olvasd el az 541. oldalon azt a rész, amely arról szól, hogy
Joseph Smith milyen üldöztetéssel került szembe Nauvooban!
Majd lapozz az 543. oldalra, és tekintsd át azokat a története-
ket, amelyek arról szólnak, hogy miként szolgálta a gyermeke-
ket, és játszott velük Nauvooban! Szerinted hogyan tudta meg-
tartani a vidám és gondoskodó természetét? Gondolkozz el
azon, te mit tehetsz annak érdekében, hogy a megpróbáltatá-
sok alatt is boldog és szeretettel teli maradhass!

• Olvasd el az 544. oldalon található utolsó két bekezdést, és
figyeld meg Joseph próféta csalódottságát amiatt, hogy a szen-
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tek nem voltak készek arra, hogy befogadjanak mindent, amit
tanítani akart nekik (lásd 545. o.)! Mi akadályozhatja meg azt,
hogy több igazságot legyünk képesek befogadni? Mit tehetünk
annak érdekében, hogy „fel [legyünk] készülve… arra, hogy
befogadjuk Isten dolgait”?

• Tekintsd át az 546. oldal elsŒ három bekezdését! Milyen taná-
csot tudnál adni olyan valakinek, aki visszautasítja, hogy egy
egyházi vezetŒt kövessen, csak mert annak a vezetŒnek a jel-
lemében valamilyen hiányosság van? Olvasd el az 546. oldalon
található utolsó bekezdést, és gondolkozz el azon, hogy ez a
kijelentés hogyan alkalmazható minden kapcsolatunkra!

• Joseph Smith kifejezte abbéli hitét, hogy Isten meg fogja Œt
védelmezni, és képessé fogja Œt tenni arra, hogy még életében
megvalósítsa a küldetését (547–548. o.). Milyen élményeid van-
nak arról, hogy Isten segített neked teljesíteni a kötelességeidet
a családodban, illetve egy egyházi elhívásodban?

• Tanulmányozd az 549. oldal utolsó, és az 550. oldal elsŒ bekez-
dését! Mikor érezted az igazság édes ízét? Hogyan örvendezhe-
tünk egy próféta vagy egyházi vezetŒ szavaiban még akkor is,
amikor megfedd minket a bıneink miatt?

• Gyorsan nézd át az egész fejezetet, és keress egy-két olyan kije-
lentést, amely különösen hasznos volt a számodra! Mit méltá-
nyolsz azokban a kijelentésekben, amelyeket kiválasztottál?
Milyen hatással volt ez a fejezet Joseph Smith prófétáról való
bizonyságodra?

Kapcsolódó szentírások: Dániel 2:44–45; 2 Timótheus 4:6–8;
Jakab 1:17–19; Móziás 2:9–11; Mormon 9:31
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A vértanúhalál:
a próféta saját vérével

pecsételi meg a bizonyságát

„Nagyként élt és nagyként halt meg Isten és népe szemében.”

Joseph Smith életébŒl

1843–44 tele és tavasza hatalmas feszültség idŒszaka volt
Nauvooban, mivel Joseph Smith ellenségei megnövelték erŒfe-
szítéseiket, hogy elpusztítsák Œt és az egyházat. Tudván, hogy
földi szolgálata hamarosan befejezŒdik, a próféta gyakran össze-
gyılt a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaival, hogy tanítsa Œket,
és átadja nekik az egyház kormányzásához szükséges papsági
kulcsokat. E készülŒdések csúcspontja 1844 márciusában zajlott
le az apostolokkal és néhány közeli baráttal tartott gyılésen.
Ezen a rendkívüli tanácsülésen a próféta megbízta a Tizenkette-
ket, hogy halála után Œk kormányozzák az egyházat, elmagyaráz-
ván nekik, hogy korábban már minden ehhez szükséges szertar-
tást, felhatalmazást és kulcsot nekik adományozott. „Az egyház
vezetésének minden terhét és felelŒsségét a saját vállamról a tié-
tekre helyezem – jelentette ki. – Mostantól vállvetve álljatok
alatta, férfiakhoz méltóan; mert az Úr most megengedi, hogy egy
idŒre megpihenjek”1.

1844. június 10-én Joseph Smith, Nauvoo polgármestere, vala-
mint Nauvoo városi közgyılése elrendelte a Nauvoo Expositor
címı folyóirat, illetve annak a nyomdaprésnek az elpusztítását,
amelyen azt nyomtatták. A Nauvoo Expositor egy mormonellenes
újság volt, amely rágalmazta a prófétát és más szenteket, valamint
Nauvoo kinevezési okmányának visszavonását követelte. A város
tisztségviselŒi attól tartottak, hogy ez a folyóirat zavargásokhoz
fog vezetni. A polgármester és a városi közgyılés lépésének
következtében Illinois hatóságai alaptalanul zendüléssel vádolták
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1844. június 27-e délutánján a csŒcselék beviharzott az Illinois állambeli Carthage
börtönébe, és meggyilkolta Joseph Smith prófétát és Hyrum Smitht.
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meg a prófétát és a bátyját, Hyrumot, illetve más Nauvoo városi
tisztviselŒket. Illinois kormányzója, Thomas Ford, arra utasította
Œket, hogy az Illinois állambeli Carthage-ban, a megyeszékhelyen
álljanak bíróság elé, és védelmet ígért nekik. Joseph tudta, hogy
ha Carthage-ba megy, élete hatalmas veszélynek lesz kitéve a csŒ-
cselék miatt, akik megfenyegették Œt.

Azt gondolván, hogy a csŒcselék csak Œket akarja, Joseph és
Hyrum elhatározták, hogy nyugatra mennek, hogy mentsék az
életüket. Június 23-án átkeltek a Mississippi folyón, de még
aznap a testvérek Nauvooból rátaláltak a prófétára, és közölték
vele, hogy a hadsereg beveszi a várost, ha nem adja fel magát a
hatóságoknak Carthage-ban. A próféta beleegyezett, azt remél-
vén, hogy ezzel lecsillapítja a kormány tisztviselŒit és a csŒcselé-
ket is. Június 24-én Joseph és Hyrum Smith elbúcsúztak a csa-
ládjuktól, és Nauvoo városának más tisztségviselŒivel elindultak
Carthage-ba, majd másnap önként feladták magukat a megyei
hivatalnokoknak Carthage-ban. Miután a testvéreket óvadék elle-
nében szabadlábra helyezték az eredeti vádpontban, alaptalanul
megvádolták Œket Illinois állam elleni hazaárulással, letartóztat-
ták és bebörtönözték Œket Carthage börtönébe, hogy ott várják
ki a tárgyalást. John Taylor és Willard Richards elder, a Tizenket-
tek egyedüli tagjai, akik akkor épp nem missziót szolgáltak,
önként csatlakoztak hozzájuk.

1844. június 27-ének délutánján a testvérek kis csoportja
csendben és búsan ült a börtönben. EgyikŒjük megkérte Taylor
eldert, akinek gyönyörı tenor hangja volt, hogy énekeljen nekik.
Hangja hamarosan felcsendült: „Egy vándor, árva és szegény,
gyakran keresztezte utam, ki oly nagy alázattal kért, nemet mon-
dani nem tudtam”2. Taylor elder késŒbb visszagondolt arra, hogy
az ének „nagyon is tükrözte az akkori érzéseinket, mert lelkünk
levert, lehangolt, és komor volt”3.

Nem sokkal délután öt óra után támadók egy hatalmas cso-
portja viharzott be a börtönben, miközben puskáikkal a bent
lévŒ férfiakra tüzeltek. Néhány percen belül véghezvitték a gaz-
tettet. Hyrum Smitht lŒtték le elsŒnek, és majdnem azonnal
meghalt. Richards elder csodával határos módon kis karcolással
megúszta; Taylor elder pedig – bár súlyosan megsérült – túlélte,
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és késŒbb az egyház harmadik elnöke lett. Joseph próféta az
ablakhoz rohant, ahol halálos lövést kapott. A visszaállítás prófé-
tája és bátyja, Hyrum, vérükkel pecsételték meg a bizonyságukat.

Joseph Smith tanításai

Isten mindaddig megvédelmezte Joseph Smitht, 
míg földi küldetése be nem fejezŒdött

1842 augusztusában Joseph Smith ezt mondta: „Jelenleg úgy
érzem, hogy amiképp a Mindenható Úr mind a mai napig megó-
vott engem, továbbra is meg fog óvni a szentek egyesített hitén
és imáin keresztül, míg teljes mértékben el nem végzem külde-
tésemet ebben az életben, és olyan szilárdan meg nem alapítom
a papság teljességének adományozási korszakát az utolsó
napokban, hogy a föld és a pokol minden ereje sem tud gyŒze-
delmeskedni felette”4.

1843 októberében a próféta ezt mondta: „Dacolok az egész
világgal, amely Isten munkáját el akarja pusztítani; és megjö-
vendölöm, hogy soha nem lesz hatalmuk megölni engem, míg
munkám be nem fejezŒdik, és készen nem állok arra, hogy
meghaljak”5.

1844 májusában a próféta ezt mondta: „Isten mindaddig
meg fog védeni, míg küldetésem be nem teljesedik”6.

1844 júniusában a próféta ezt mondta: „Nem becsülöm
sokra az életemet. Hajlandó vagyok arra, hogy feláldoztassak
ezért a népért; mert mit tehetnek az ellenségeink? Csak a testet
tudják megölni, a hatalmuk ott véget ér. Álljatok szilárdan, bará-
taim; soha meg ne hátráljatok. Ne arra törekedjetek, hogy meg-
mentsétek az életeteket, mert aki fél attól, hogy meghaljon az
igazságért, elveszíti az örök életet. Tartsatok ki mindvégig, és fel-
támadunk, és olyanokká válunk, mint az istenek, és celesztiális
királyságokban, fejedelemségekben és örök uradalmakban
fogunk uralkodni”7.

1844. június 27-ének délelŒttjén Joseph Smith a következŒket
írta Carthage-ból Emma Smithnek egy gyors levélben: „Nagyon
is beletörŒdtem a sorsomba, tudván, hogy igazolva vagyok, és
mindent megtettem, ami lehetséges volt. Add át szeretetemet
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a gyerekeknek és az összes barátomnak…; ami pedig a hazaáru-
lást illeti, tudom, hogy nem követtem el, és még a látszatát sem
tudják semmi ilyesminek rám bizonyítani, úgyhogy nem kell
attól tartanod, hogy emiatt bármi baj érhet bennünket. Isten áld-
jon mindannyiótokat! Ámen”8.

Halála elŒtt Joseph Smith a Tizenkét Apostolnak
adományozott minden papsági kulcsot és hatalmat,

amelyet az Úr megpecsételt rajta

Wilford Woodruff, az egyház negyedik elnöke így emlékezett
vissza: „[Joseph Smith] életének utolsó telét, három vagy négy
hónapot a Tizenkettek Kvórumának tanításával töltött. Nemcsak
néhány órát szolgálta nekik az evangélium szertartásait; hanem
nap nap után, hét hét után, hónap hónap után tanította Œket és
még néhány más egyháztagot Isten királyságának a dolgairól”9.

Wilford Woodruff ezt mondta arról a gyılésrŒl, melyet Joseph
Smith 1844 márciusában tartott az apostolokkal: „Emlékszem
arra az utolsó beszédre, amelyet [ Joseph Smith] adott nekünk
a halála elŒtt… Mintegy három órán keresztül beszélt hozzánk.
A szoba telve volt emésztŒ tızzel, arca olyan tiszta volt, mint a
borostyán, és Isten hatalmával volt felruházva. Elénk tárta a fela-
datunkat. Elénk tárta Isten nagyszerı munkájának a teljességét;
és így szólt hozzánk: »Fejemen megpecsételtetett az élet és a sza-
badulás minden kulcsa, minden hatalom és minden tantétel,
amelyet Isten valaha is adott bárkinek, aki a föld színén élt. E tan-
tételek, e papság és hatalom pedig ahhoz a nagyszerı és utolsó
adományozási korszakhoz tartozik, amelynek a földön való meg-
alapításához a menny Istene kinyújtotta kezét. Nos – szólt a
Tizenkettekhez –, megpecsételek a fejeteken minden kulcsot,
minden hatalmat és minden tantételt, amelyet az Úr az én feje-
men megpecsételt.« A továbbiakban ezt mondta: »Mind ez idáig
nagyon hosszú ideig éltem, e között a nép között voltam, és a
megváltás nagyszerı mıvében és munkájában. Szerettem volna
megérni, hogy felépül ez a templom. Azonban soha nem fogom
megérni, hogy megláthassam annak befejezését; de ti igen – ti
igen.« [...]
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Wilford Woodruff visszaemlékezett arra, hogy Joseph Smith próféta 
„életének utolsó telét, három vagy négy hónapot a Tizenkettek kvórumának 

tanításával töltött[e]… Nap nap után, hét hét után, hónap hónap után”.

Miután így szólt hozzánk, ezt mondta: »Azt mondom nektek,
hogy ennek a királyságnak a terhe most a ti vállatokon nyugszik;
viselnetek kell azt széles e világon, és ha nem teszitek meg, elkár-
hoztok.«”10

A Tizenkettek Kvórumának tagjai ezt írták: „Mi, a [Tizenket-
tek], …jelen voltunk egy tanácsülésen, március havának vége
felé tavaly [1844], amelyet Nauvoo városában tartottunk…

Ezen a tanácsülésen Joseph Smith lelke meglehetŒsen lehan-
golt volt, és megengedte magának, hogy megnyissa a szívét
nekünk… : »Fivérek, az Úr azt parancsolja nekem, hogy siettes-
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sem azt a munkát, amelynek elköteleztük magunkat… Valami
fontos esemény fog nemsokára történni. ElŒfordulhat, hogy az
ellenségeim megölnek. És abban az esetben, ha megteszik, és
azon kulcsok és hatalom, amely most én rajtam nyugszik, nin-
csenek átadva nektek, elvesznek a földrŒl. Ha azonban sikerül
Œket a ti fejetekre helyeznem, akkor nyugodtan eshetek gyilkos
kezek közé, ha Isten engedi azt, és teljes gyönyörıséggel és meg-
elégedettséggel fogok elmenni tudván, hogy a munkám elvégez-
tetett, és az alapok le lettek fektetve, amelyeken Isten királysága
fog növekedni az idŒk teljességének adományozási korszakában.

A Tizenkettek vállán kell, hogy mostantól az egyház vezetésé-
nek felelŒssége nyugodjék, míg ki nem jelöltök másokat, hogy a
helyetekbe lépjenek. Ellenségeitek nem ölhetnek meg titeket
egyszerre, és ha meg is ölik bármelyikŒtöket, kezeteket másokra
helyezhetitek, hogy feltöltsétek a kvórumotokat. Így lehet fenn-
tartani ezt a hatalmat és ezeket a kulcsokat a földön.« …

Soha nem fogjuk elfelejteni az akkori érzéseit és szavait. Miu-
tán ezeket elmondta, tovább járkált föl s alá, ezt mondván:
»Mióta levettem a terhet a vállamról, olyan könnyınek érzem
magam, mint egy tollpehely. Úgy érzem, szabad vagyok. Köszö-
netet mondok Istenemnek ezért a megszabadításért.«”11

Parley P. Pratt, a Tizenkettek Kvórumának tagja ezt írta: „Ez
a nagy és jó ember halála elŒtt azt a sugalmazást kapta, hogy idŒ-
rŒl idŒre hívja össze a Tizenketteket, és tanítsa meg nekik a
királyságra, a szertartásokra és Isten kormányzatára vonatkozó
dolgokat. Gyakran megjegyezte, hogy Œ lefektette az alapot, de a
Tizenkettekre maradt az épület befejezése. Ezt mondta: »Nem
tudom, miért; de valami okból úgy érzem, hogy fel kell gyorsíta-
nom az elŒkészületeimet, és a Tizenkettekre kell ruháznom a
papság minden szertartását, kulcsát, szövetségét, felruházását és
pecsételŒ szertartását, és ezáltal eléjük kell tárnom egy mintát a
[templom] szentélyére és a benne lévŒ felruházásra vonatkozó
minden dologhoz.«

Miután ezt megtette, rendkívül örvendezett; mert – mondta–
az Úr a terhet a ti vállatokra fogja fektetni, és engedi, hogy meg-
pihenjek egy kis idŒre; és ha megölnek, folytatta, Isten királysága
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tovább fog haladni, mivel mostanra befejeztem azt a munkát,
amelyet rám bíztak azáltal, hogy a mennyei látomás és a menny-
bŒl megmutatott minta alapján rátok ruháztam minden, a király-
ság felépítéséhez szükséges dolgot”12.

Brigham Young, az egyház második elnöke ezt tanította:
„Joseph a fejünkre ruházta az apostolsághoz tartozó összes olyan
kulcsot és hatalmat, amelyet Œ viselt, mielŒtt meghalt, és senki
vagy senkik nem állhatnak Joseph és a Tizenkettek közé ebben
a világban vagy az eljövendŒben. Milyen gyakran mondogatta
Joseph a Tizenketteknek: »Lefektettem az alapot, és nektek kell
rá építenetek, mert a ti vállatokon nyugszik a királyság.«”13

Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum 
nagyszerı életet éltek, és nagyszerı halált haltak 

az evangéliumról tett bizonyságukért

Amint az a Tan és a szövetségek 135:1–6-ban feljegyeztetett,
John Taylor ezt írta, miközben a Tizenkettek Kvórumának
tagjaként szolgált: „MegpecsételendŒ ennek a könyvnek és a
Mormon könyvének a bizonyságát, bejelentjük Joseph Smith,
a próféta és Hyrum Smith, a pátriárka vértanúhalálát. 1844.
június 27-én, délután öt óra körül Carthage börtönében egy fel-
fegyverzett, feketére mázolt, mintegy 150-200 személybŒl álló
csŒcselék lŒtte le Œket. ElŒször Hyrum kapott lövést, és nyugod-
tan esett el, így kiáltva fel: Halott ember vagyok! Joseph kiugrott
az ablakon, és ennek során lŒtték le, míg ezt mondta: Ó Uram,
én Istenem! Haláluk után mindkettŒjükbe embertelen módon
belelŒttek, és mindketten négy golyót kaptak.

John Taylor és Willard Richards, ketten a Tizenkettek közül,
voltak az egyedüliek, akik ebben az idŒben ott voltak a szobában.
Az elsŒt barbár módon négy golyó sebesítette meg, de azóta fel-
épült; a második Isten gondviselése által megmenekült, egyetlen
lyuk nélkül a ruháján.

Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, – egyedül Jézust
kivéve – többet tett az emberek megszabadulásáért e világon,
mint bárki más, aki valaha is élt azon. Rövid húsz év alatt napvi-
lágra hozta a Mormon könyvét, amelyet Isten ajándéka és
hatalma által lefordított, és két földrészen kiadatta. Az abban
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foglalt örök evangélium teljességét elküldte a föld négy szegle-
tébe. ElŒhozta az ezen könyvet, a Tan és szövetségeket alkotó
kinyilatkoztatásokat és parancsolatokat, valamint sok más bölcs
dokumentumot és utasítást, amely az emberek gyermekeinek
javára szolgál. Összegyıjtött több ezer utolsó napi szentet, meg-
alapított egy hatalmas várost, és olyan hírnevet hagyott hátra,
amely nem pusztítható el. Nagyként élt és nagyként halt meg,
Isten és népe szemében; és hasonlóan az Úr felkentjeinek több-
ségéhez az Œsi idŒkben, saját vérével pecsételte meg küldetését
és munkáit; és fivére, Hyrum is így tett. Életükben nem volt
közöttük megosztottság, és halálukban nem lettek elválasztva
egymástól!

Amikor Joseph Carthage-ba ment, hogy átadja magát a törvény
állítólagos követelményeinek, két vagy három nappal meggyilko-
lása elŒtt, azt mondta: »Úgy megyek, mint bárány a mészár-
székre, de nyugodt vagyok, akár a nyári reggel; olyan lelkiisme-
retem van, amely Isten, és valamennyi ember elleni vétek nélkül
való. Ártatlanul halok meg, és mondják még majd rólam azt:
hidegvérrel gyilkolták meg.« – Ugyanezen a reggelen, miután
Hyrum elkészült, hogy elinduljanak – mondhatnánk úgy is, a
mészárlásra? igen, mert azt volt –, felolvasta a következŒ bekez-
dést a Mormon könyvébŒl, Ether tizenkettedik fejezetének vége
felé, és behajtotta ott a lapot:

És lŒn, hogy imádkoztam az Úrhoz, hogy adjon a nemzsi-
dóknak kegyelmet, hogy legyen bennük jószívıség. És lŒn, hogy
az Úr azt mondta nekem: Ha nincs bennük jószívıség, az neked
mit sem jelent, te hıséges voltál; tisztává tétetnek tehát a
ruháid. És mivel láttad gyengeségedet, erŒssé tétetsz, és így leül-
hetsz arra a helyre, amelyet Atyám palotáiban készítettem el.
És most én … búcsút mondok a nemzsidóknak; igen, és testvé-
reimnek is, akiket szeretek, míg nem találkozunk Krisztus íté-
lŒszéke elŒtt, ahol minden ember tudni fogja, hogy véretek nem
piszkította be ruháimat. [Ether 12:36–38.] A tanúságtevŒk mos-
tanra halottak, és tanúbizonyságuk érvényben van.

Hyrum Smith negyvennégy éves volt 1844 februárjában,
Joseph Smith pedig harmincnyolc 1843 decemberében; és ettŒl
az idŒtŒl fogva nevük a vallási vértanúk közé tartozik majd; és
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az olvasót minden nemzetben emlékezteti majd arra, hogy a
Mormon könyve, valamint az egyháznak e könyve, a Tan és a
szövetségek, a tizenkilencedik század legjobb vérébe került,
hogy elŒhozzák ezeket egy lerombolt világ megszabadulása
érdekében; és ha a tız belekaphat a zöldellŒ fába, Isten dicsŒ-
ségére, mily könnyen égeti majd fel a száraz fákat, hogy meg-
tisztítsa a szŒlŒskertet a romlottságtól. DicsŒségért éltek; dicsŒ-
ségért haltak meg; és dicsŒség az Œ örök jutalmuk. Korról korra
nevük úgy adatik tovább a leszármazottaknak, mint a megszen-
teltek drágaköve”14.

Joseph Smith teljesítette földi küldetését, 
bizonyságát pedig vérével pecsételte meg

Brigham Young kijelentette: „Jóllehet az ellenségnek hatalma
volt megölni a mi prófétánkat, vagyis megölni a testét, nem
végezte-e el mindazt, amit a szívében el akart végezni napjaiban?
A legjobb tudásom szerint igen”15.

Brigham Young továbbá ezt taní-
totta: „Ki szabadította ki Joseph Smitht
az ellenségei kezébŒl mind a halála nap-
jáig? Isten; bár idŒrŒl idŒre közel került
a halálhoz, és minden amellett szólt,
hogy semmi esélye a kiszabadulásra.
Amikor Missouriban börtönbe került, és
senki nem számított arra, hogy valaha
kimenekül a kezük közül, Ábrahámhoz
hasonló hitem volt, és megmondtam a
Fivéreknek, hogy ahogy az Úr Isten él,

ki fog kerülni a kezükbŒl. Jóllehet megjövendölte, hogy nem
fogja megérni a 40. évét, mégis mindannyiunkban élt a remény,
hogy ez hamis próféciának bizonyul, és mindörökké magunk
mellett tarthatjuk. Azt gondoltuk, hitünk majd meghosszabbítja
életét, de tévedtünk – végül vallásának mártírjaként esett el. Azt
mondtam, minden rendben; most már bizonysága érvényben
van; vérével pecsételte meg azt”16.

Wilford Woodruff így tette bizonyságát: „Egy idŒben különös
érzéseim voltak a halálával és halála körülményeivel kapcsolat-

Brigham Young
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ban. Úgy éreztem, ha… Joseph kívánsága teljesülhetett volna, Œ
mutathatta volna az utat a Sziklás-hegységbe. Azóta azonban tel-
jes mértékben megbékültem azzal a ténnyel, hogy mindez terv
szerint történt, hogy ezt várták el tŒle, mint ennek az adomá-
nyozási korszaknak a vezetŒjétŒl, hogy bizonyságát vérével
pecsételje meg, és innen a lélekvilágba menjen, ennek az ado-
mányozási korszaknak a kulcsait viselve, hogy megnyissa azt a
missziót, amely most a »börtönben lévŒ lelkeknek« hirdeti az
evangéliumot.”17

Joseph F. Smith, az egyház hatodik elnöke ezt tanította: „Mit
tanít nekünk [ Joseph és Hyrum Smith] vértanúhalála? Azt a
nagyszerı leckét, hogy »a hol végrendelet van, szükséges, hogy
a végrendelkezŒ halála bekövetkezzék« (Zsid. 9:16), hogy azt
érvénybe léptesse. Továbbá pedig azt, hogy a vértanúk halála
valójában az egyház magja. Az Úr engedélyt adott az áldozatra,
hogy azoknak az erényes és igazlelkı embereknek a bizonysága
tanúbizonyságként szolgáljon egy romlott és istentelen világ
ellen. Továbbá arról a csodálatos szeretetrŒl mutattak példát,
amelyrŒl a Megváltó beszél: »Nincsen senkiben nagyobb szere-
tet annál, mintha valaki életét adja az Œ barátaiért« ( János
15:13). Ezt a csodálatos szeretetet nyilvánították ki a szenteknek
és a világnak, mert mielŒtt elindultak Carthage-ba, mindketten
felismerték és kifejezték meggyŒzŒdésüket afelŒl, hogy a halálba
mennek… Bátorságuk, hitük, a nép iránt érzett szeretetük nem
ismert határokat, és mindenüket odaadták a népnek, amijük
volt. Ez az elkötelezettség és szeretet minden kétséget kizárt
azoknak az elméjébŒl, akik élvezték a Szentlélek társaságát, a
felŒl, hogy ezek a jó és igaz emberek valóban az Úr felhatalma-
zott szolgái.

Ez a vértanúság mindig is inspirációként szolgált az Úr népe
számára. Segítette Œket egyéni megpróbáltatásaikban; bátorságot
adott nekik az igazlelkıség gyakorlásában, valamint az igazság
megismerésében és gyakorlásában, és örökre az utolsó napi
szentek szent emlékezetében kell élnie, akik megismerték azokat
a nagyszerı igazságokat, amelyeket Isten a szolgáján, Joseph
Smithen keresztül nyilatkoztatott ki”18.
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George Albert Smith, az egyház
nyolcadik elnöke kijelentette: „Joseph
Smith elvégezte küldetését; és amikor
eljött az ideje annak, hogy szemtŒl
szembe került a halállal, ezt mondta:
»Úgy megyek, mint bárány a mészár-
székre, de nyugodt vagyok, akár a nyári
reggel. Olyan lelkiismeretem van, amely
Isten és valamennyi ember elleni vétek
nélkül való. Ha megölnek, ártatlanul
halok meg, és vérem bosszúért fog kiál-

tani a földbŒl, és mondják még majd rólam azt: ’Hidegvérrel gyil-
kolták meg.’« [Lásd T&Sz 135:4.] Nem félt attól, hogy Mennyei
Atyánk örömet adó ítélŒszéke elé kell állnia, és válaszolni kell a
testben elkövetett cselekedeteiért. Nem félt attól, hogy szembe-
nézzen azzal a váddal, amelyet felhoztak ellene, miszerint félre-
vezeti az embereket, és igazságtalanul bánik velük. Nem félt élete
küldetésének eredményétŒl, és annak a munkának a végsŒ gyŒ-
zelmétŒl, amelyrŒl tudta, hogy isteni eredetı, és amiért feladta
az életét”19.

Gordon B. Hinckley, az egyház tizenötödik elnöke így tette
bizonyságát: „[Joseph Smith] olyannyira biztos volt abban az
ügyben, amelyet vezetett, oly biztos az IstentŒl kapott elhívásá-
ban, hogy ezeket a saját életénél is nagyobbra értékelte. Köze-
ledŒ halálát elŒrelátva feladta magát azoknak, akik védtelenül a
csŒcselék a kezére adták Œt. Bizonyságát élete vérével pecsételte
meg”20.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Röviddel azelŒtt, hogy Joseph és Hyrum Smitht megölték,
John Taylor elder elénekelte az „Egy vándor, árva és szegény”
címı éneket (555. o.). Olvasd el vagy énekeld el ennek az
éneknek a szövegét (Hymns, 29. sz.). és gondolkozz el azon,

George Albert Smith
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hogy milyen összefüggésben van Joseph Smith próféta életé-
vel! Miért illett ez az ének a körülményekhez?

• Tekintsd át azokat a kijelentéseket, amelyek arról tesznek
bizonyságot, hogy Joseph Smith a Tizenkét Apostolnak ado-
mányozta a papsági kulcsokat (557–560. o.)! Szerinted az
apostolok miért érezték fontosnak, hogy bizonyságot tegye-
nek ezekrŒl az élményekrŒl? Tedd bizonyságodat az egyház
elnökségének utódlásáról!

• Tanulmányozd át John Taylor beszámolóját Joseph és Hyrum
Smith vértanúhaláláról (560–562. o.)! Hogyan védenéd meg
azt a kijelentést, hogy Joseph Smith „egyedül Jézust kivéve,
többet tett az emberek megszabadulásáért e világon, mint
bárki más, aki valaha is élt azon”? MielŒtt Carthage börtönébe
ment, Hyrum Ether 12:36–38-at olvasta, és behajtotta azt az
oldalt. Hogyan vonatkozik ez a rész Josephre és Hyrumra?
Milyen érzéseid támadnak, miközben arra az áldozatra gon-
dolsz, amelyet Joseph és Hyrum hozott a Jézus Krisztusról
való bizonyságáért?

• Olvasd el az utolsó napi próféták bizonyságait az 562–564.
oldalakon! Milyen köszönetet és bizonyságot tudsz hozzáfızni
az övéikhez?

Kapcsolódó szentírások: Zsidók 9:16–17; T&Sz 5:21–22;
98:13–14; 112:30–33; 136:37–40
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„Dicsérd a férfit”:
utolsó napi próféták
tesznek bizonyságot

Joseph Smith prófétáról

„Joseph Smith prófétát… Isten hívta el, maga Isten 
szólt hozzá, hogy utoljára megnyissa az evangélium 

adományozási korszakát a világnak.” (Joseph F. Smith)

Joseph Smith életébŒl

Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum halálát követŒen a Tizen-
kettek Kvórumának tagjai, akik az Egyesült Államokban szolgál-
tak missziót, visszatértek Nauvooba, amilyen gyorsan csak lehe-
tett. 1844. augusztus 8-ára a Tizenkettek tagjai gyılést hívtak
össze a szentek részére, amelyen Brigham Young, a Tizenkettek
Kvórumának elnöke beszélt. Miközben szónokolt, rendkívüli
esemény történt, melynek sok szent tanúja volt. Csodálatos
módon Young elnök úgy nézett ki, és úgy hangzott, mint Joseph
Smith. „Ha Joseph feltámadt volna a halálból, és újra beszélt
volna hozzájuk – emlékezett vissza George Q. Cannon –, a hatás
akkor sem lehetett volna megdöbbentŒbb, mint amilyen az
sokak számára volt azok közül, akik részt vettek a gyılésen.
Magának Josephnek a hangja szólt, és nemcsak Joseph hangja
volt az, amit hallottak, hanem a nép szemében úgy tınt, mintha
valóban Joseph személye állt volna elŒttük. Ennél csodálatosabb
és természetfelettibb eseményrŒl, mint ami azon a napon történt
annak a gyülekezetnek a színe elŒtt, még soha nem hallottunk.
Az Úr olyan bizonyságot adott népének, amely semmi kétséget
nem hagyott arra vonatkozólag, hogy kit választott ki arra, hogy
vezesse Œket”1.
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„Elrendeltetett az örökkévalóság tanácsaiban – jelentette ki Brigham Young –, 
jóval a föld alapjainak letétele elŒtt, hogy [Joseph Smith] lesz az a férfi a világ
utolsó adományozási korszakában, aki elŒ fogja hozni Isten igéjét a népnek.”



4 7 .  F E J E Z E T

569

E gyılés végén a szentek megszavazták, hogy a Tizenkettek
elnököljenek felettük. Valamivel több mint három évvel késŒbb,
1847 decemberében újra megszervezték az ElsŒ Elnökséget, és
támogatták Brigham Youngot az egyház elnökeként.

Brigham Young ideje óta mindegyik próféta, aki az egyház
felett elnökölt, bizonyságát tette Joseph Smith próféta nagyszerı
küldetésérŒl. Joseph Smith a mennyek tanácsában lett kivá-
lasztva, hogy az utolsó napok nagy prófétája és látnoka legyen.
Küldetése olyannyira fontos volt, hogy az Œsi próféták – többek
között az ószövetségi próféta, József, akit eladtak Egyiptomba –
elŒre megjövendölték azt. Egyiptomi József maga is látnok volt,
és részletesen prófétált Joseph SmithrŒl.

„Látnokot támaszt az Úr, Istenem, aki kiváló látnok lesz ágyé-
kom gyümölcse számára. […] És rólam nevezik el nevét, és az atyja
neve után lesz. És hasonló lesz hozzám; azon dolog miatt, melyet
az Úr az Œ keze által hoz elŒ, az Úr hatalma által hozza népemet
a szabaduláshoz” (2 Nefi 3:6, 15; lásd még 2 Nefi 3:6–22)2.

1834 decemberében id. Joseph Smith áldást adott Joseph pró-
fétának, amelyben megerŒsítette, hogy Œ az a látnok, akirŒl az Œsi
József prófétált: „Megáldalak atyáid, Ábrahám, Izsák és Jákób
áldásaival; és még József atyád, Jákób fiának áldásaival is. Íme, Œ
utánanézett utódainak az utolsó napokban…; szorgalmasan
igyekezett azon, hogy megtudja, honnan fog jönni az a fiú, aki
elŒhozza majd az Úr igéjét, amely által megvilágosodhatnak, és
visszavitetnek az igaz nyájhoz, és szemei megláttak téged, fiam;
szíve örvendezett, és lelke megelégedett, majd ezt mondta: […]
»Magom közül, amely a nemzsidók között szétszóratott, egy
kiváló látnok fog támadni…, akinek szíve nagyszerı bölcsessé-
gen fog elmélkedni, akinek intelligenciája körülveszi és felfogja
majd Isten mély dolgait, és akinek szája fogja kimondani az iga-
zak törvényét.« […] Te fogod viselni ennek a szolgálatnak a kul-
csait, méghozzá ennek az egyháznak az elnökségét, az idŒben és
az örökkévalóságban”3.

Joseph Smithen, az utolsó napok kiváló látnokán keresztül
az evangélium tanai és szabadító szertartásai kinyilatkoztattak, és
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Jézus Krisztus igaz egyháza újra megalapíttatott a földön. Az Œsi
és modernkori próféták bizonyságai együtt hirdetik, hogy Joseph
Smith volt az eszköz, akin keresztül Isten visszaállította az evan-
gélium teljességét, hogy az megáldja „az egész emberi családot
az örökkévalóságtól az örökkévalóságig”4.

Utolsó napi próféták bizonyságai

Joseph Smith elŒre elrendeltetett a prófétai elhívására

Brigham Young elnök: „Elrendelte-
tett az örökkévalóság tanácsaiban, jóval
a föld alapjainak letétele elŒtt, hogy
[Joseph Smith] lesz az a férfi a világ
utolsó adományozási korszakában, aki
elŒ fogja hozni Isten igéjét a népnek, és
meg fogja kapni Isten Fia papságának
kulcsait és hatalma teljességét. Az Úr
rajta tartotta a szemét, illetve édesap-
ján, és édesapja atyján, valamint Œsei-
ken egészen Ábrahámig visszanyúlva,

Ábrahámtól az özönvízig, az özönvíztŒl Énókig, Énóktól pedig
Ádámig. Figyelte ezt a családot és azt a vért, ahogy az annak kút-
fŒjébŒl egészen ennek a férfinak a születéséig keringett. [ Joseph
Smitht] elŒre elrendelték az örökkévalóságban, hogy eme utolsó
adományozási korszak felett elnököljön”5.

Joseph Fielding Smith elnök: „Joseph Smitht kiválasztották,
hogy az Úr munkája élén álljon az utolsó napokban, és munká-
ját örökkévaló Atyánk elŒrelátása jelölte ki neki az örökkévaló-
ságban, mielŒtt megszületett volna. Élias lelkével jött, hogy elŒ-
készítse az utat Urunk eljöveteléhez. Ádám napjai óta egyik
prófétának sem adatott nagyobb küldetés, természetesen Meg-
váltónkat kivéve”6.

Brigham Young elnök
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Ezra Taft Benson elnök: „Ahhoz,
hogy elképzelésünk lehessen a próféta
földi küldetésének jelentŒségérŒl, az
örökkévalóság megvilágításában kell
szemlélnünk azt. Azok között a »neme-
sek és nagyok között« volt, akikrŒl Ábra-
hám a következŒket mondta:

»Most az Úr megmutatta nekem,
Ábrahámnak, az intelligenciákat, ame-
lyek összerendezésére már a világ meg-
létele elŒtt sor került; és mindezek

között ott voltak sokan a nemesek és nagyok között; és Isten látta
ezeket a lelkeket, hogy jók, és közöttük állt, és így szólt: Ezeket
teszem majd meg uralkodóimmá; mert azok között állt, akik lel-
kek voltak, és látta, hogy jók; és így szólt hozzám: Ábrahám, te is
egyikük vagy; kiválasztattál, mielŒtt megszülettél volna« (Ábra-
hám 3:22–23).

Ugyanígy volt ez Josephfel is. Ã is ott volt. Ã is ott ült a tanács-
ban a nemesek és nagyok között. A tisztelet és kitüntetettség
helyét elfoglalva kétségtelenül segített az Úr nagyszerı munkája
tervezésében és kivitelezésében, hogy »véghezvigye az ember
halhatatlanságát és örök életét«, Atyánk összes gyermekének sza-
badulását [Mózes 1:39]. Küldetése mindenkire hatással volt, és
mindenkire hatással is kellett lennie, aki már lejött a földre;
mindazokra, akik akkor éltek a földön, és a még meg nem szüle-
tettek millióira…

Joseph Smith próféta nemcsak »egyike [volt] a nemeseknek és
nagyoknak«, hanem figyelmet szentelt, és továbbra is figyelmet
szentel a fontos ügyeknek itt a földön, még ma is, a fenti király-
ságból. Mert az Úr szemében… mindez egy nagy örökkévaló
program, amelyben Joseph próféta fontos szerepet játszik –
mindezt Isten örökkévaló papsága és felhatalmazása által”7.

Ezra Taft Benson elnök
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Joseph Smith elsŒ látomása alapvetŒ 
része az egyéni bizonyságunknak

Joseph F. Smith elnök: „A legnagyszerıbb esemény, amely
Isten Fiának a sírból való feltámadása és mennybe menetele óta
a világban történt, az Atya és a Fiú látogatása volt ahhoz a kisfi-
úhoz, Joseph Smithhez, hogy elŒkészítsék az utat [Isten] király-
sága alapjainak a letételéhez – nem az ember királyságáénak –,
amely soha többé nem fog megszınni vagy legyŒzetni.

Elfogadván ezt az igazságot, könnyınek találom az összes
többi igazság elfogadását, amelyet küldetése alatt kimondott és
kijelentett… a világban. Soha nem tanított olyan tant, ami ne lett
volna igaz. Soha sem gyakorolt olyan tant, aminek gyakorlására
parancsot ne kapott volna. Soha nem támogatta a tévedést. Nem
tévesztették meg. Látott; hallott; azt tette, amit parancsoltak
neki; és így Isten – nem Joseph Smith – felelŒs azért a munkáért,
amelyet Joseph Smith elvégzett. Az Úr a felelŒs érte, és nem
ember”8.

Heber J. Grant elnök: „Joseph Smith
vagy látta Istent, és beszélgetett vele, és
Isten maga mutatta be Jézus Krisztust a
fiatal Joseph Smithnek, és Jézus Krisz-
tus elmondta Joseph Smithnek, hogy
eszköz lesz Isten kezében Jézus Krisztus
igaz evangéliumának újbóli megalapítá-
sában ezen a földön – vagy az úgyneve-
zett mormonizmus csupán mese. De a
mormonizmus nem mese! Ez Isten
hatalma a szabadulásra; ez Jézus Krisz-

tus egyháza, amely az Ã irányítása alatt alapíttatott meg, és a világ
összes hitetlensége sem tudja megváltoztatni az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával kapcsolatos alapvetŒ
tényeket”9.

Heber J. Grant elnök
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Howard W. Hunter elnök: „Hálás
vagyok az egyháztagságomért; annak
isteni mivoltjáról szóló bizonyságom
egy fiú egyszerı történetén alapszik, aki
a fák alatt térdelve mennyei látogatókat
fogadott – nem egy Istenét, hanem két
különálló, egyéni személyét, az Atyáét
és a Fiúét, újra kinyilatkoztatva a föld-
nek az Istenség személyeit. Hitem és
bizonyságom ezen az egyszerı történe-
ten alapszik, mert ha ez nem igaz, akkor

a mormonizmus elbukik. Ha pedig igaz – és bizonyságomat
teszem arról, hogy igaz –, ez az egyik legnagyszerıbb esemény az
egész történelemben”10.

David O. McKay elnök: „Az Atya és a Fiú megjelenése Joseph
Smithnek képezi eme egyház alapját. Ebben rejlik erŒsségének és
életerejének titka. Ez igaz, és a bizonyságomat teszem róla. Ez az
egy kinyilatkoztatás megválaszolja a tudomány Istennel és az Ã
isteni személyével kapcsolatos összes kérdését. Hát nem látjátok,
mit jelent ez? Választ kaptunk arra, hogy mi Isten. Gyermekeihez
fızŒdŒ kapcsolata világos. Az emberiség iránti érdeklŒdése az
emberre ruházott felhatalmazás által megint csak nyilvánvaló.
A munka jövŒje biztosítva van. Ezek és más dicsŒséges igazságok
lettek tisztázva ama dicsŒséges elsŒ látomás által”11.

Ezra Taft Benson elnök: „Joseph Smith próféta elsŒ látomása az
egyház teológiájának alapja. A gonosz tudja ezt, és attól a naptól
támadta Joseph Smith hitelességét, hogy bejelentette az Atya és a
Fiú látogatását… Mindig tegyétek bizonyságotokat az elsŒ látomás
igazságáról. Joseph Smith valóban látta az Atyát és a Fiút. Úgy
beszélgettek vele, ahogyan Œ azt elmondta. Urunk feltámadása óta
ez a legdicsŒségesebb esemény. Soha nem lehet igaz vezetŒ, igaz
pásztor az, aki nem tudja fenntartás nélkül kijelenteni bizonyságát
arról, hogy Isten és Jézus Krisztus megjelent Joseph Smithnek.
Amennyiben nem fogadjuk el ezt az igazságot…, amennyiben nem
kapunk bizonyságot errŒl a nagyszerı kinyilatkoztatásról, nem
tudunk hitet inspirálni azokban, akiket vezetünk”12.

Howard W. Hunter elnök
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George Albert Smith elnök: „Amikor
a gyermek próféta Palmyra erdejében
látta az Atyát és a Fiút, és ráébredt arra,
hogy Œk valóban személyek, hogy hall-
ják, és válaszolni tudnak arra, amit
mond, az egy új korszakot nyitott meg
ebben a világban, és lefektette az alapot
az emberek gyermekeinek hitéhez.
Most már imádkozhattak Mennyei
Atyánkhoz, és Œk is ráébredhettek arra,
hogy Ã hallja és megválaszolja az imái-

kat, és hogy kapcsolat van a mennyek és a föld között”13.

Joseph Smith prófétát Isten és angyalok tanították

John Taylor elnök: „Ki volt Joseph
Smith? A Mormon könyve azt mondja
nekünk, hogy annak a Józsefnek a
magja volt, akit eladtak Egyiptomba,
ennélfogva Ábrahámhoz hasonlóan
kiválasztották, hogy teljesítsen egy
munkát a földön. Isten válaszotta ki ezt
a fiatalembert. A világ szemében tanu-
latlan volt, mégis a legtanultabb és leg-
intelligensebb ember volt, akivel éle-
temben valaha is találkoztam, pedig

több százezer mérföldet utaztam, több kontinensen megfordul-
tam, és akadt dolgom mindenféle osztályból és hitvallásból szár-
mazó emberrel, ám olyan intelligens emberrel, mint Œ volt, soha
nem találkoztam. És honnan szerezte az intelligenciáját? Nem a
könyvekbŒl; nem a kor logikájából vagy tudományából vagy filo-
zófiájából, hanem Isten kinyilatkoztatásain keresztül nyerte azt,
amely kinyilatkoztatásokat az örökkévaló evangéliumon keresz-
tül ismertettek meg vele”14.

John Taylor elnök

George Albert Smith elnök
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Wilford Woodruff elnök: „Tudomá-
som szerint sehol nem olvastam arról,
hogy ugyanazt a hatalmat kinyilatkoztat-
ták volna az emberek gyermekeinek
bármely más adományozási korszak-
ban, mint amit Isten prófétájának nyi-
latkoztattak ki eme egyház megszerve-
zésekor, amikor az Atya és a Fiú
megjelentek Joseph prófétának, az Œ
imájára adott válaszként, és amikor az
Atya ezt mondta: »Ez az én Szeretett

Fiam; tekints Rá; Ãt hallgasd«. Ez egy fontos kinyilatkoztatás volt,
amely a világ egyik adományozási korszakában – melyet Isten az
Ã munkájára vonatkozóan adott – sem lett ugyanilyen módon
kinyilatkoztatva. Így hát ennek megszervezése során Isten prófé-
tájának a menny angyalai szolgáltak. Ãk voltak a tanítói, Œk vol-
tak az oktatói, és minden, amit tett, és mindaz, amit véghezvitt a
kezdetektŒl fogva, attól a naptól kezdve egészen a vértanúhalá-
láig, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásán keresztül történt”15.

Lorenzo Snow elnök: „Joseph Smith,
akit Isten kiválasztott arra, hogy megala-
pítsa ezt a munkát, szegény és tanulat-
lan volt, és nem tartozott a kereszté-
nyek egyik népszerı felekezetéhez sem.
Csupán egy fiú volt, Œszinte, telve
becsületességgel… Mózeshez hason-
lóan alkalmatlannak és érdemtelennek
érezte magát a feladatra, hogy vallási
reformátorként lépjen elŒ, a legnépsze-
rıtlenebb pozícióba, hogy megküzdjön

az évszázadok óta fennálló véleményekkel és nézetekkel, ame-
lyeket az emberek a legmélyebb hitvallási engedelmességgel
szentesítettek; Isten azonban elhívta Œt, hogy minden nemzetbŒl
kiszabadítsa a szívükben szegény és Œszinte embereket a lelki és
fizikai szolgaságból. Isten továbbá megígérte neki, hogy ha bárki
befogadja és engedelmeskedik az üzenetének, és ha bárki Œszin-
tén megkeresztelkedik a bınök bocsánatáért, isteni megnyilat-

Lorenzo Snow elnök

Wilford Woodruff elnök
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kozásoknak lesz részese, elnyeri a Szentlelket, és elnyeri ugyana-
zon evangéliumot és áldásokat, amelyeket az evangélium ígér, és
amelyeket azon keresztül lehet elnyerni, ahogyan azt az Œsi apos-
tolok prédikálták, és ez az üzenet és ígéret érvényben van bárhol
és bárkinek, ahová és akinek az elderek, Isten felhatalmazott hír-
nökei elviszik. Ezt mondta Joseph Smith, a tanulatlan, tapaszta-
latlan, nyílt, egyszerı és Œszinte fiú”16.

Harold B. Lee elnök: „Joseph Smith,
a kor hittudománya terén iskolázatlan, a
kor tudományának magas iskoláiba
nem járó fiatalember… [volt], aki alá
tudta rendelni magát a Lélek tanításai-
nak és sugalmazásainak. Joseph Smith
nem tudta volna megalapítani ezt az
egyházat. Nem tudta volna elŒhozni az
Úr mıvét, a Mormon könyvét. Lehet,
hogy kigúnyolják Joseph Smith prófétát
mint embert. Lehet, hogy megkérdŒje-

lezik azt, ahogyan ez az egyház elkezdŒdött, de egy dolog emlék-
mıként áll – maga a Mormon könyve. Joseph, az ember, nem lett
volna képes ennek megtételére, de Joseph, a Mindenható Isten
hatalma által hajtva, képes volt elvégezni – és el is végezte – azt a
csodálatos szolgálatot, amelynek során Jézus Krisztus visszaállí-
tott evangéliumában elŒhozta a királyságot a homályból”17.

David O. McKay elnök: „Joseph Smith-
rŒl, nemcsak mint nagyszerı emberrŒl,
hanem mint az Úr egyik sugalmazott szol-
gájáról szeretnék ez alkalommal beszélni.
Valójában Joseph Smith nagysága az isteni
sugalmazásban rejlik. […]

»Mimódon tudja ez az írásokat, holott
nem tanulta?!«, kérdezték a zsidók Jézus
bölcsességén csodálkozva [János 7:15].
Feltehetjük ugyanezt a kérdést Joseph
Smithszel kapcsolatban is, miközben

elgondolkozunk az egyház megszervezése és vértanúhalála
közötti [tizennégy] év rövid leforgása alatt elvégzett kiváló telje-

David O. McKay elnök

Harold B. Lee elnök
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sítményein; miközben eltınŒdünk a visszaállított evangélium és a
Jézus és apostolai által alapított Œsi egyház között lévŒ tökéletes
harmónián; miközben figyelembe vesszük mélyre tekintŒ bepil-
lantását a tantételekbe és tanokba; és miközben látjuk az egyház
összehasonlíthatatlan tervét és hatékonyságát, amely annak a
Krisztusnak a sugalmazása által lett megalapítva, akinek a nevét
viseli. A »Honnan van ennek az embernek bölcsessége?« kérdésre
a válasz ebben a felkavaró strófában található:

„Dicsérd a férfit, aki szólt Jehovával,
És Jézus felkente prófétájává,
Hogy megnyissa az utolsó idŒszakot.
Tisztelje Œt minden nemzet és király!”18.

Howard W. Hunter elnök: „[Joseph Smitht] azon képességéért
dicsérjük, hogy Jehovával, sŒt más mennyei személyekkel is tanács-
kozott. Oly sokan látogatták meg, adtak neki kulcsokat, és tanítot-
ták ezt a »kiváló látnokot«, akit az utolsó napokban támasztottak…
Dicsérjük továbbá Joseph Smitht az Œ szorgalmáért és képessé-
géért, hogy lefordította és megkapta a kinyilatkoztatott szentírá-
sok több száz oldalát. Kinyilatkoztató csatorna volt. Úgy becsülik,
a szentírásnak több csodálatos oldala haladt át rajta keresztül,
mint a történelemben bármely más emberen keresztül”19.

Joseph Smith prófétát Isten hívta el arra, 
hogy megnyissa a végsŒ adományozási korszakot, 

és visszaállítsa az evangélium teljességét

Spencer W. Kimball elnök: „Bizonysá-
gomat teszem a világnak ma arról, hogy
több mint másfél évszázaddal ezelŒtt a
vasmennyezet ledŒlt; a mennyek újra
megnyíltak, és azóta folyamatosan
érkeznek kinyilatkoztatások.

Ez az új nap akkor virradt meg, ami-
kor [egy] lélek heves vágyakozással
imádkozott isteni irányításért. Egy rej-
tett, magányos helyen a térdek megha-
joltak, egy szív megalázkodott, könyör-

Spencer W. Kimball elnök
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gések hangoztak el, és egy, a delelŒ napnál is ragyogóbb fény vilá-
gította meg a világot – a függöny soha többé nem lesz behúzva.

Egy fiatal fiú…, Joseph Smith, összehasonlíthatatlan hittel
megtörte a varázslatot, ledöntötte »a mennyek vastakaróját«, és
visszaállította a kapcsolatot. A menny megcsókolta a földet, a
fény elızte a sötétséget, és Isten újra beszélt az emberhez, újon-
nan kinyilatkoztatva »titkát az Œ szolgáinak, a prófétáknak«
(Ámós 3:7). Új próféta jött a vidékre, és rajta keresztül Isten fel-
állította a királyságát, amely soha el nem pusztul, és nem adatik
oda más népnek – egy királyságot, amely örökre állni fog.

E királyság és kinyilatkoztatások örök érvényısége, amelyeket
magával hozott, abszolút igazságokat teremtett. A nap soha
többé nem fog lenyugodni; soha többé nem fog minden ember
teljesen méltatlannak bizonyulni a TeremtŒjével való kapcsolat-
teremtésre. Isten soha többé nem rejtŒzik el a földön élŒ gyer-
mekei elŒl. Nem szınik meg a kinyilatkoztatás”20.

Gordon B. Hinckley elnök: „Joseph
életének története egy csoda története.
Szegénységbe született. Hányattatások
közepette nŒtt fel. Egyik helyrŒl a
másikra ızték, hamisan megvádolták,
és törvénytelenül bebörtönözték.
38 éves korában meggyilkolták. Mégis a
halálát megelŒzŒ rövid 20 év leforgása
alatt több mindent elvégzett, mint bárki
az egész élete során. Lefordította és
kiadta a Mormon könyvét, egy olyan

kötetet, amelyet azóta rengeteg nyelvre lefordítottak, és amelyet
az egész földön milliók fogadtak el Isten igéjeként. Azok a kinyi-
latkoztatások, amelyeket kapott, valamint más írások, amelyeket
elkészített, ugyanúgy szentírásoknak számítanak ezen milliók
számára. Könyvoldalakban mérve az összes körülbelül a Biblia
egész Újszövetségének a kétszerese, és mindez egy emberen
keresztül érkezett csupán néhány év leforgása alatt. Ez idŒ alatt
megalapított egy olyan szervezetet, amely… minden csapást és
kihívást legyŒzött, és amely ma ugyanolyan hatékonyan kormá-
nyoz egy világméretı tagságot…, mint ahogyan azt a 300 fŒbŒl

Gordon B. Hinckley elnök



4 7 .  F E J E Z E T

579

álló tagságot kormányozta 1830-ban. Vannak olyan kételkedŒk,
akik mepróbálták ezt a figyelemre méltó szervezetet azon kor-
szak szüleményeként megmagyarázni, amelyben Œ élt. Állítom,
hogy ez a szervezet ugyanolyan különleges, egyedülálló és rend-
kívüli volt akkor is, mint ma. Nem korszakok szüleménye volt ez.
IstentŒl érkezett kinyilatkoztatás formájában…

A halálát megelŒzŒ 20 év leforgása alatt Joseph Smith elindí-
tott egy programot, amely elviszi az evangéliumot a föld nemze-
teinek. Csodálom azt a bátorságot, amellyel elŒrehaladt. Még az
egyház csecsemŒkorában, a sötét csapások idŒszakaiban, férfia-
kat hívtak el, hogy hagyják ott otthonukat és családjukat, hogy
átszeljék a tengert, és hirdessék Jézus Krisztus evangéliumának a
visszaállítását. A próféta elméje, az Œ látomása körülölelte az
egész földet.

Az egy évben kétszer tartott általános konferenciagyıléseinkre
Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, a Brit-szigeteken és Afriká-
ban, Európa nemzeteiben, a Csendes-óceán szigetein és konti-
nensein, illetve Ázsia Œsi földjein gyılnek össze egyháztagjaink.
Ãk Joseph Smith, Isten prófétája látomásának a gyümölcsei.
Valóban hatalmas látnok volt, aki látta ezt a napot, és az eljö-
vendŒ nagyszerıbb napokat, miközben az Úr munkája elŒreha-
lad a földön”21.

Joseph F. Smith elnök: „Bármi mást is
tett, vagy bármi más is volt Joseph
Smith próféta, nem szabad elfeledkez-
nünk arról a tényrŒl, hogy abban az idŒ-
ben a földet benépesítŒ emberi lények
milliói közül Œ volt az az ember – az
egyetlen ember, akit Isten hívott el,
magának Istennek a hangja által, hogy
utoljára megnyissa az evangélium ado-
mányozási korszakát a világnak; és fej-
ben kell tartanunk ezt a nagyszerı dol-

got, hogy Isten hívta el, hogy bevezesse az evangéliumot a
világba, hogy visszaállítsa a szent papságot az emberek gyerme-
kei számára, hogy megszervezze az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházát a világban, és visszaállítsa az evangélium

Joseph F. Smith elnök
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összes szertartását, nemcsak az élŒk, hanem a halottak szabadu-
lására is, és maga Isten hívta Œt el erre a küldetésre. […]

Más próféták is voltak, mégpedig nagy próféták, akiknek
angyalok szolgáltak, megint mások, akik látták Isten ujját, akik
kisebb-nagyobb kegyben részesültek; de hol van az az eset, és ki
az, akinek az Atya és a Szabadító együtt jelent meg személyesen,
és kijelentették magukat neki? Hol van ez a férfi? A történelem
senkirŒl nem ír, kivéve Joseph Smith prófétát, és mindez fiatal-
korában történt. És viszonylag akkor is fiatalember volt, amikor
vértanúhalált halt, mindössze 38 évesen.

[…] Joseph Smith próféta… beszélgetett az Atyával és a Fiúval,
beszélt angyalokkal, és meglátogatták Œt, és olyan áldásokat, aján-
dékokat, valamint a hatalom olyan kulcsait adományoztak neki,
amelyeket korábban egyetlen emberi lényre sem ruháztak, kivéve
magát az Isten Fiát. Nem élt még egy olyan ember a földön, akire
ráruházták volna az evangélium és az adományozási korszakok
összes kulcsát, ahogyan Joseph Smith prófétára tették a Kirtland
templomban, amikor meglátogatta Œt Isten Fia, Mózes, Éliás és
Illés, és amikor a mennyek megnyíltak neki, és megkapta a hata-
lom és felhatalmazás kulcsait, amelyek által le tudta fektetni Isten
munkájának alapjait, átfogóan és alaposan, hogy az beborítsa a
földet Isten ismeretével, és az Ã hatalmával és dicsŒségével”22.

Joseph Smith munkája megáldja azokat, akik a földön
éltek, akik most élnek, és akik ezután fognak megszületni

Joseph F. Smith elnök: „Az a munka, amelynek Joseph Smith
elkötelezte magát, nem csupán erre az életre korlátozódik,
hanem éppen úgy vonatkozik az eljövendŒ életre, mint a múlt-
belire. Más szóval, mindazokra vonatkozik, akik már éltek a föl-
dön, akik most élnek, és akik utánunk fognak jönni. Ez nem
olyasmi, ami addig vonatkozik az emberre, míg a test porhüve-
lyében lakozik, hanem érinti az egész emberi családot az örök-
kévalóságtól kezdve az örökkévalóságig. Következésképp, ahogy
már mondtam, Joseph Smith nagy tiszteletnek örvend, becsülik
nevét; emberek tízezrei köszönik meg Istennek teljes szívükbŒl
és lelkük teljes mélységébŒl azt, hogy Œáltala visszaállíttatott az
Úr ismerete a földre, és ezért jó véleménnyel vannak róla, és
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bizonyságot tesznek érdemérŒl. És ez nem korlátozódik egy
falura, vagy egy cövekre, vagy egy nemzetre, hanem kiterjed min-
den nemzetre, nemzetségre, nyelvre és népre, ahol az evangéli-
umot mind ez idáig prédikálták.”23

Joseph Fielding Smith elnök: „Ugyan-
úgy, ahogyan tudom, hogy Jézus a Krisz-
tus – vagyis a Szentlélek kinyilatkozta-
tása által – tudom, hogy Joseph Smith
Isten prófétája, az volt, és mindörökre
az marad.

Nagyra becsülöm és tisztelem szent
nevét. Bátyjával, az én nagyapámmal,
Hyrum Smith pátriárkával együtt, véré-
vel pecsételte meg bizonyságát Cart-
hage börtönében. Ami pedig engem

illet, eszköz szeretnék lenni az Úr kezében, hogy tudathassam a
föld széleivel, hogy a szabadulás ismét elérhetŒ, mert az Úr egy
hatalmas látnokot támasztott ezen a napon, hogy visszaállítsa
királyságát a földön.

A bizonyság és hálaadás lelkével zárom ezekkel a sugalmazott
szavakkal a Tan és a szövetségekbŒl: »Joseph Smith, az Úr prófé-
tája és látnoka, – egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek
megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki valaha is élt
azon« (T&Sz 135:3).”24

Gordon B. Hinckley elnök 1994. június 26-án az Illinois
állambeli Carthage-ban, Joseph Smith próféta vértanúságának
150. évfordulóján ezt mondta: „Az a dicsŒséges munka, amely
Œáltala kezdŒdött, akit Carthage-ban megöltek, csodával határos
módon és minden képzeletet felülmúlóan megnŒtt… Ez a cso-
dálatos munka, amely egy palmyrai fiú prófétai elhívásából
eredt, »elŒjö[tt] a sötétség vadonjából«, és »tündöklŒen
[ragyog], mint a hold, tisztán, mint a nap, és rettenetesen, mint
a fellobogózott hadsereg«, úgy, ahogyan a próféta imájában kérte
(T&Sz 109:73). […]

Tisztelettel adózunk itt ezen az estén. Gondolataink elidŒznek
annak az életnek a csodáján, amely Vermont zöld dombjai között

Joseph Fielding Smith elnök
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kezdŒdött, és itt ért véget Carthage börtönében. Ez az élet nem
tartott sokáig. Eme élet gyümölcsei azonban szinte minden értel-
met meghaladnak.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza nagyszerı
ügye az életnél is drágább volt azon ezrek számára, akik annak
szolgálatában haltak meg. Tanúk százezrei mentek ki a világba,
hogy bizonyságot tegyenek Joseph Smith elhívásáról, mint Isten
prófétájáról. A szent papság, amely rajta keresztül lett visszaál-
lítva, becsületes és erényes férfiak megszámlálhatatlan sokasá-
gára borult palástként, akik felruháztattak ezzel az isteni hata-
lommal. A Mormon könyve az egész földet átjárja, az Úr Jézus
Krisztusról szóló másik tanúbizonyságként.

A régen és más körülmények közepette kifejezett igazságot
idézve: »A vértanúk vére az egyház magjává vált.« Azok a bizony-
ságok, amelyeket azon a forró és fülledt napont, 150 évvel eze-
lŒtt itt, ezen a környéken, ezen a talajon pecsételtek meg, ahol
ma este összegyıltünk, most emberek hitét táplálják szerte a
világon”25.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További
segítségért lapozz a VII–XI. oldalakra!

• Olvasd el az 567. oldalon található esetet! Gondolj bele, hogy
az emberek hogyan érezhették magukat, amikor bizonyságot
kaptak arról, hogy Brigham Young követi Joseph Smitht az
egyház vezetŒjeként! Hogyan kaphatunk bizonyságot arról,
hogy az Úr hívta el az egyház mostani elnökét?

• Egyiptomi József és más Œsi próféták prófétáltak Joseph Smith-
rŒl és küldetésérŒl (569. o.). Ahogy láthatjuk ebben a fejezet-
ben, az utolsó napi próféták továbbra is kihangsúlyozzák
Joseph Smith jelentŒségét. Szerinted miért kapott Joseph
Smith ekkora figyelmet a földi szolgálata elŒtt és után is?

• Tanulmányozd az 570–571. oldalakon olvasható bizonyságokat
Joseph Smith elŒre elrendelésérŒl! Miként változik meg a
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Joseph Smith földi küldetésérŒl való ismeretünk, amikor „az
örökkévalóság megvilágításában… szemlél[jük]” azt?

• Olvasd el az 572–574. oldalakon olvasható bizonyságokat az
elsŒ látomásról! Mi teszi ezt az esetet „a legnagyszerıbb
esemé[nnyé], amely Isten Fiának a sírból való feltámadása,
valamint mennybe menetele óta a világban történt”? Az elsŒ
látomás hogyan lett „ennek az egyháznak az alapja” és „erŒs-
ségének és életerejének a titka”? Mi segített neked abban,
hogy bizonyságot nyerj az elsŒ látomásról?

• Joseph F. Smith elnök kijelentette: „Isten – nem Joseph Smith
– felelŒs azért a munkáért, amelyet Joseph Smith elvégzett”
(572. o.). Szerinted miért lényeges ezt leszögezni Joseph
Smith küldetésével kapcsolatban?

• John Taylor elnök ezt mondta Joseph SmithrŒl: „Olyan intelli-
gens emberrel, mint Œ volt, soha nem találkoztam” (574. o.).
Taylor elnök és az egyház más elnökei azonban rámutattak arra
a tényre, hogy Joseph Smithnek nem sok lehetŒsége volt isko-
lába járni. Hogyan volt képes Joseph próféta mégis ekkora
intelligenciára szert tenni? (Példákért lapozz az 574–577. olda-
lakra!) Hogyan követhetjük Joseph Smith példáját, miközben
lelki tudásra törekszünk?

• Tekintsd át az 577–582. oldalakat, és keresd meg azokat az igaz-
ságokat és szertartásokat, amelyeket az Úr Joseph Smithen
keresztül visszaállított! Gondolkozz el azon, hogy az életed
mennyiben lenne más, ha nem ismernéd a visszaállított evangé-
liumot! Miért vagy hálás Joseph Smithért és a küldetéséért?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 3:6–19; 27:6–26; 3 Nefi 21:9–11;
T&Sz 1:17; 5:9–10; 21:1–6
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Függelék: 
E könyvhöz felhasznált források

Joseph Smith próféta tanításait különféle forrásokból kivona-
tolták, többek között a History of the Church (Az egyház törté-
nete) címı könyvbŒl. Az alábbi anyag e források megértéséhez
nyújt segítséget.

A próféta tanításainak forrásai

Joseph Smith próféta ebben a könyvben található tanításai az
alábbi forrásokból lettek összeválogatva.

Beszédek. Ez a könyv kizárólag a Joseph Smith által elmondott
szónoki beszédekbŒl idéz. E beszédek feljegyzésének módja
nagyban különbözik attól, ahogyan az egyház késŒbbi elnökei-
nek beszédeit feljegyezték. A Joseph Smith után következŒ egy-
házi elnökök írnokokat alkalmaztak, akik gyorsírással jegyezték
le az egyháztagokhoz intézett beszédeiket. Miután elérhetŒek
lettek az olyan elektronikus felvevŒkészülékek, mint például a
magnetofon vagy a filmfelvevŒ gép, ezeket használták, hogy pon-
tosan rögzíthessék az egyházi vezetŒk szavait.

Joseph Smith idejében még nem volt elterjedt a gyorsírás.
Ezért az általa elmondott beszédeket általában írnokok, egyházi
vezetŒk és más egyháztagok jegyezték le, pontatlan kézírással.
Joseph Smith beszédei majdnem mindig rögtönzöttek voltak,
elŒre elkészített, írott szöveg nélkül, ezért az Œt hallgatók jegyzetei
jelentik az egyetlen feljegyzést az elŒadásairól. Bár létezik
néhány hosszas beszámoló a beszédeirŒl, ezek legtöbbike azonban
összegzése a próféta elmondott üzeneteinek. Joseph Smith
beszédei közül sajnos sokról nem készült feljegyzés. Köztudott,
hogy több mint 250 beszédet mondott el, melyekbŒl az írnokok
és mások csupán mintegy 50 beszédrŒl számolnak be, illetve
jegyeztek fel.
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Cikkek. A próféta e könyvben található tanításai közül néhány
olyan cikkekbŒl származik, melyeket Joseph Smith olyan egyházi
folyóiratokba szánt kiadásra, mint az Evening and Morning Star,
Latter Day Saints’ Messenger and Advocate, Elders’ Journal,
valamint a Times and Seasons1. Néhány anyagot Joseph Smith
kiadás céljából írt vagy diktált le. Továbbá gyakran adott utasítást
írnokoknak, az ElsŒ Elnökség más tagjainak vagy más bizalmas
egyéneknek, hogy írjanak olyan konkrét ügyekkel kapcsolatos
cikkeket, melyekrŒl szólni kívánt. A próféta ezután kézjegyével
ellátta a szöveget, jóváhagyva, hogy az az Œ gondolatait képviseli,
és a saját neve alatt kiadta azt. Ez a könyv például számos, a
Times and Seasons folyóirat 1842-ben megjelent vezércikkébŒl
idéz. Annak az évnek a februártól októberig tartó nyolc hónapos
idŒszakában Joseph Smith e folyóirat szerkesztŒjeként szolgált,
és gyakran „Ed.” [Szerk.] néven írta alá a kiadott cikkeket. Bár
mások is sokat írtak e cikkek közül, a próféta hagyta jóvá Œket, és
a saját neve alatt jelentette meg azokat.

Levelek. Ez a könyv sok olyan levélbŒl idéz, melyet Joseph
Smith írt vagy diktált. Olyan levelekbŒl is idéz, melyet Joseph
Smith jóváhagyott és aláírt, és melyeket részben vagy teljes egé-
szében mások írtak az Œ irányítása alatt.

Naplók. A próféta naplói gazdag forrását jelentik a tanításai-
nak. Bár naplói terjedelemesek, Œ maga csupán ritkán írt azokba.
Ehelyett utasítást adott rá, hogy a naplóját írnokok vezessék az
Œ felügyelete alatt, hogy elhívása sürgetŒ feladatainak eleget
tehessen. Éppen vértanúhalála elŒtt a következŒ kijelentést tette:
„Az utóbbi három évben minden tettemrŒl és eljárásomról fel-
jegyzés készült, mert folyamatosan számos kiváló, hithı és haté-
kony írnokot foglalkoztattam: Œk mindenhová elkísértek engem,
vezették a történetemet, és leírták mit tettemet, hol jártam,
és mit mondtam.”2 A próféta írnokai a naplóbejegyzéseket egyes
szám harmadik személyben és egyes szám elsŒ személyben írták,
mintha Joseph Smith maga írná.

Mások visszaemlékezései. Ez a könyv idéz azok visszaemléke-
zéseibŒl, akik hallották a prófétát beszélni, és késŒbb a naplójuk-
ban és más írásokban feljegyezték a szavait. A próféta halála után
az egyházi vezetŒk és történészek sok munkát fektettek abba,
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hogy összegyıjtsék és megŒrizzék az ilyen írásmıveket, és hogy
rögzítsék a korábban le nem írt visszaemlékezéseket a prófétáról.
Az ilyen forrásokat csak akkor használták fel, amikor az adott
személy ténylegesen hallotta a szavakat, melyeket lejegyzett.

Szentírások. Ez a könyv Joseph Smith tanításaiból és kézirata-
iból idéz, melyeket késŒbb a Tan és a szövetségekbe és a
Nagyértékı gyöngybe szentírásként hivatalosan belefoglaltak.
Az ilyen kanonizált írások magukba foglalják a tanbéli témákkal
kapcsolatban adott utasításait, feljegyzett látomásait, valamint
leveleit és más dokumentumokat, melyeket Œ írt. Ez a könyv
ezekbŒl a kanonizált tanításokból és írásokból idéz, melyek bete-
kintést nyújtanak az ebben a könyvben bemutatott tanokba.

Az egyház története

Joseph Smith próféta e könyvben található sok beszédét és írá-
sát a History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
címı könyvbŒl idéztük, amelyre itt History of the Church3 [Az
egyház története] címen utalunk. A History of The Church elsŒ
hat kötete foglalja össze Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza történetét, a kezdeteitŒl egészen Joseph Smith
haláláig. A történet elsŒsorban Joseph Smith életével és szolgála-
tával kapcsolatos eseményeket és élményeket ír le. Ez az egyik
legfontosabb történelmi információkat tartalmazó forrás, amely
a próféta életével és tanításaival, valamint a korai egyház fejlŒdé-
sével foglalkozik.

Joseph Smith 1838 tavaszán látott neki a történet megírásá-
nak, amely késŒbb a History of the Church címen lett ismeretes,
azért, hogy elejét vegye az újságokban és az egyéb helyeken meg-
jelenŒ hamis beszámolóknak. A történet befejezését nagyon a
szívén viselte. 1843-ban azt mondta: „Nagyon kevés dolog iránt
éreztem nagyobb vágyat, mint a saját történetem megírása iránt,
ami nagyon nehéz feladat”4.

A History of the Church a próféta visszaemlékezéseire, napló-
ira és egyéb személyes feljegyzéseire épül. A próféta ténykedé-
seinek és az egyház történetével kapcsolatos jelentŒs
események naponkénti beszámolóját tartalmaza. Ezeken kívül
tartalmaz még beszámolókat a próféta elŒadásairól, tartalmazza



M E L L É K L E T

588

az általa kapott kinyilatkoztatások másolatait, egyházi újságok-
ban megjelent cikkeket, konferenciai jegyzŒkönyveket, valamint
egyéb dokumentumokat.

Joseph Smith egészen haláláig részt vett történetének elkészí-
tésében és számba vételében. Úgy határozott azonban, hogy a
munka nagy részét az Œ felügyelete alatt mások végezzék el.
Ennek az volt az oka, hogy egész életében gondolatait jobban
szerette szóban elmondani, illetve lediktálni, mint leírni, továbbá
a szolgálata állandó elfoglaltságot jelentett. A próféta 1839. július
5-i története a következŒt jegyzi fel: „Diktáltam a történetemet,
hangsúlyozom, diktáltam, mert jómagam ritkán ragadom meg a
tollat”5.

1844 júniusára a történet elkészült 1838. augusztus 5-ével
bezárólag. A Carthage börtönben, röviddel a halála elŒtt, a pró-
féta megbízta Willard Richards eldert, aki fŒ írnoka volt akkori-
ban, hogy folyatassa a történet összegyıjtésének tervét6.
Richards elder és más férfiak, akik közel álltak a prófétához, az
utasítás szerint folytatták a történetet, egészen Richards elder
1854-ben történt haláláig. Ezután a történet összegyıjtését elsŒ-
sorban George A. Smith elder végezte vagy irányította, aki a pró-
féta unokatestvére és közeli barátja volt, és akit 1839-ben
apostollá rendeltek, majd 1854-ben az egyház történésze lett.
Sokan mások, akik az Egyháztörténeti Irodában dolgoztak, szin-
tén segítettek az összegyıjtésben.

A History of the Church szerkesztŒinek egyik fontos feladata
volt, hogy megszerkesszék és elŒkészítsék az eredeti dokumen-
tumokat a történetbe foglaláshoz. Munkájuk magába foglalta,
hogy könnyı szerkesztŒi átnézésnek vessenek alá szinte minden
eredeti dokumentumot, amely belekerült a History of the
Church-be. A gyıjtŒk kijavították a rosszul írt szavakat és egysé-
gesítették a központozást, a nagybetısítés szabályait és a nyelv-
tant. Továbbá néhány esetben a történet gyıjtŒi más
változtatásokat is végeztek az eredeti dokumentumokon. Ezek a
változtatások három kategóriába sorolhatók:

1. A beszámolók egyesítése. Joseph Smith elŒadásai közül sokat
több megfigyelŒ is feljegyzett. Néhány esetben a History of the
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Church szerkesztŒi az ugyanarról az elŒadásról készített két
vagy több feljegyzést egyetlen változattá foglalták össze.

2. A beszámolók egyes szám harmadik személybŒl egyes szám
elsŒ személybe változtatása. A próféta tanításairól és tetteirŒl
rengeteg beszámolót egyes szám harmadik személyben jegyez-
tek le. Ezeket a beszámolókat elsŒsorban az írnokai írták le, de
némely beszámolót mások írásaiból vettek, olyanokéból, akik
ismerték a prófétát, valamint újságcikkekbŒl. A History of the
Church szerkesztŒi a munkájuk során egyes szám elsŒ sze-
mélyben írták a történetet, mintha a próféta írná. Emiatt szük-
ség volt rá, hogy a harmadik személyben íródott beszámolókat
elsŒ személyı beszámolóra változtassák.

3. Szavak vagy kifejezések hozzáadása vagy megváltoztatása.
A próféta beszédeirŒl készült eredeti jegyzet közül sok rövid,
hiányos és összefüggéstelen. Ezen esetek némelyikében az egy-
házi történészek – a rendelkezésükre álló feljegyzések alapján,
a prófétával való saját élményükre is támaszkodva – rekonst-
ruálták a beszédeket. Ez a munka néha szavak vagy kifejezések
hozzáadását vagy megváltoztatását igényelte, hogy kipótolják a
hézagokat és tisztázzák a jelentést.

A History of the Church anyagainak összerendezése és megí-
rása apostoli felügyelet és átnézés alatt történt. A történetet
felolvasták az ElsŒ Elnökség tagjainak, köztük Brigham Young
elnöknek, valamint a Tizenkét Apostol Kvórumának, akik közül
néhányan bizalmas ismeretségben álltak a prófétával, és hallották
az eredeti beszédeit. Ezek a vezetŒk hagyták jóvá a kéziratnak az
egyház történeteként való kiadását, az általa lefedett idŒszakra.

1856 augusztusában a történetet Joseph Smith halálának idŒ-
szakával kiegészítették. A történetet a 19. században folytatásos
formában jelentették meg az egyházi folyóiratokban, „Joseph
Smith története”7 címen. KésŒbb a történetet B. H. Roberts elder,
a Hetvenek Elnökségének tagja egybeszerkesztette, majd 1902 és
1912 között hat kötetben megjelentette. A sorozat a History of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints címet kapta.
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Azok a férfiak, akik összegyıjtötték a történeteket, tanúskod-
tak annak pontosságáról. George A. Smith elder ezt mondta:
„A legnagyobb gondossággal lettek átadva e gondolatok, melyek
amennyire csak lehetséges, a próféta stílusában íródtak; és tudo-
másom szerint egy esetben sem változtattak annak érzületén,
mivel a legtöbb beszédét én magam is hallottam, a legbizalma-
sabb viszonyban voltam Œvele, a tanításait rendkívül élénk
emlékként Œrzöm, és igencsak tisztában voltam az elveivel és
indítékaival.”8

George A. Smith elder és Wilford Woodruff elder kijelentették:
„Joseph Smith története immár itt van a világ elŒtt, és biztosak
vagyunk abban, hogy soha nem adtak ki történetet, mely részle-
teiben pontosabb lenne, mint ez. A munkában részt vevŒ törté-
nészek és írnokok részérŒl óriási erŒfeszítést igényelt, hogy
ennyire pontos legyen. Ãk szem- és fültanúi voltak majdnem
mindegyik történésnek, melyeket ebben a történetben feljegyez-
tek, melyek közül a legtöbb az elhangzása közben íródott, és ha
volt olyan, amelynél nem voltak személyesen jelen, megkeresték
azokat, akik igen. Mi több, Joseph próféta halála óta a történetet
alaposan átnézték Brigham Young elnök szigorú felügyelete
alatt, és az Œ jóváhagyásával.

Ennélfogva tehát bizonyságunkat tesszük az egész világnak,
akikhez csak eljutnak ezek a szavak, hogy Joseph Smith története
igaz, és ez a valaha íródott történetek egyik leghitelesebbike.”9

Ebben a könyvben Joseph Smith próféta beszédeit és írásait a
History of the Church-bŒl idézték, kivéve azokat az eredeti beszé-
deket vagy írásokat, melyek nem voltak benne. Amikor ez a
könyv a History of the Church-bŒl idéz, a zárójegyzetek az ere-
deti elŒadásról vagy írásról tartalmaznak információkat, bele-
értve azok neveit, akik feljegyezték a próféta beszédét. A
zárójegyzetek azt is jelzik, hogy a History of the Church szer-
kesztŒi mikor támaszkodtak a saját, Joseph Smithszel kapcsola-
tos emlékeikre és élményeikre az eredeti beszámoló szavainak
megváltoztatása, valamint az ahhoz való szavak és kifejezések
hozzáadásakor. Az ilyesfajta hozzáadásokat és változtatásokat
csak akkor jelzik, amikor azok kihatással vannak az idézet jelen-
tésére. A kisebb szerkeszési változtatások nincsenek feltüntetve.
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A Joseph Smith története címet viselŒ könyv, ahogyan az a
Nagyértékı gyöngyben feljegyzésre került, a History of the
Church elsŒ kötetének elsŒ öt fejezete kivonatából készült.
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Harry Anderson. © IRI.

350. oldal: Joseph Smith megdorgálja
a Richmond börtön Œreit, készítette:
Sam Lawlor. © 2007 Sam Lawlor.

355. oldal: A mezŒn elrejtett kincs,
készítette: Coller. Providence
Lithograph Collection. Minden
jog fenntartva.
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358. oldal: Joseph Smith a Liberty
börtönben, készítette: Greg K.
Olsen. © 1990 Greg K. Olsen.

365. oldal: Krisztus Pilátus elŒtt,
készítette: Munkácsy Mihály.
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a jégen, készítette: Liz Lemon
Swindle. © 1998 Liz Lemon
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Másolatok készítése tilos!

375. oldal: Missouri elhagyása,
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of Art jóvoltából.

380. oldal: Elijah Fordham meggyó-
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© 2007 Jeffrey Hein.
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készítése tilos!

397. oldal: Joseph Smith és William W.
Phelps, készítette: Robert Anderson
McKay. © 1997 Robert Anderson
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Casey. © 2007 Robert Casey.
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© 2001 Adam Abram.
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tott hölgy, készítette: Theodore
Gorka. © 1996 IRI.

436. oldal: Joseph Smith ír, készí-
tette: Dale Kilbourn. © 1981 Dale
Kilbourn. Másolatok készítése tilos!

440. oldal: Joseph Smith elnyeri a
lemezek feletti sáfárságot, készítette:
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mesél családjának a Kumóra-
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Tárgymutató

A, Á
A Biblia fordítása. Lásd Joseph Smith

Bibliafordítása.
a búza és a konkoly példázata 315–317
A halottak megváltása. Lásd még a

halottak megszabadítása.
a három tanú XV, 129–131, 318–320
a szŒlŒtŒ és ágainak példázata 169
Ábel 50, 96, 111
Ábrahám 51, 96–97, 126–127, 132–133,

240–241
Ábrahám könyve XVII, XX, 15, 460
Ádám

Ádám-ondi-Ámán völgyében 108–109
az emberi család atyja 107–108, 110
Isten képmására teremtetett 43
IstentŒl kapta a szertartásokat

110–111
Joseph Smith látta ~ot 106
Melkisédeki papság, elŒször kapja

meg 107–108, 110–111
Mihály Arkangyal 107–108, 110
összehívja a nagy tanácsot 107

Ádam-ondi-Ámán 108-1-09
Ádám bukása 429, 468
Adams, James 186, 436
Ajándékok, lelki. Lásd lelki ajándékok.
alámerítés általi keresztség 94, 98, 468
alázat

~tal tanítani az evangéliumot
348–349

bánjunk másokkal ~osan 361
bınbánathoz szükséges 73–79, 420
Joseph Smith ~ot mutatott 8–9,

73–74
szentek legyenek ~osak 336–337
vezetŒk legyenek ~osak 299–302

áldozat
a Szabadító ~a 50–51
az Œsi szentek által hozott ~ 50–51,

110–111
altábornagy, Joseph Smith XIX
Amerika

Jézus Krisztus megalapította az
egyházat ~ban 144–145, 464

Sion ~ban épül fel 195–197, 468
angliai misszió 16, 345–346
Anthon, Charles XIV
apostolok, Tizenkét Apostol Kvóruma 

~ elnököl az egyház felett Joseph
Smith halála után 567

~ gyılése a vértanúhalál után 567
~ szervezete XVII, 15, 18, 298
angliai missziójuk 16, 345–346
egység az ~ között 146–147
felelŒsségei 146–147
Joseph Smith papsági kulcsokat az

~nak XX, 24–25, 146, 553, 557–560
aposztázia, hitehagyás

~ következményei 337–341
~hoz vezetŒ tettek és hozzáállás

334–336
a vezetŒk követése megelŒzheti a ~t

341–342
Jézus Krisztus halála után 29
Kirtlandben 333–334
sátán ~ba vezeti az embereket

337–338, 341
aranylemezek

csŒcselék megpróbálja ellopni XIV, 8,
62

elvétetnek Joseph SmithtŒl 8–9, 74
Joseph Smith átveszi az ~et XIII–XIV,

7, 62–63, 462–463
leírása 63–65, 462–464
Mormon könyve ~re íródott 8,

61–65, 119, 462–464
tanúk látják XV, 129–132
Lásd még Mormon könyve; Mormon

könyve fordítása; Moróni.
Arkangyal. Lásd Ádám.
ároni papság

~ visszaállítása, XIV, 9, 82–83, 87, 91
Éliás lelke 88–89
eskü nélküli 112
felmagasztalni az ~ hivatalait

114–115
KeresztelŒ János viselte 87–88
külsŒséges szertartások 112
megalapítják az ~ kvórumait 15 
viselŒit Istennek kell elhívni 113
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Atya (Apa). Lásd szülŒk.
Az Egyesült Államok elnöke. Lásd

elnök, az Egyesül Államok ~e.
az Egyesült Államok Kongresszusa XIX
Az egyház története

kiadva a Times and Seasonsben,
459–460

kidolgozása és megjelentetése XVIII,
587–591

az egyház világméretı növekedése
109, 142–143, 147–149, 160–161,
317–320, 346, 382–383, 467

az egyházi vezetŒk támogatása 205–207,
334–337, 341, 544–545

az Ember Fia jele 264–265
Az evangélium teljességének visszaállí-

tása 533–539. Lásd még Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza, Az; Az idŒk teljességének
adományozási korszaka.

az igazság lobogója, 147, 467

B 
Baldwin, Caleb 380
barátság

a csapások idején 484–486
egyesíti az emberiséget 486–487
egyháztagok ~osak 487–489
Joseph Smith a ~ példaképe

481–486, 489
Willard Richards ~a 483
Lásd még szeretet.

Barnes, Lorenzo D. 182
Barstow, George 460
bátor, azok, akik ~k 370–374
bátorsággal eltırni a megpróbáltatáso-

kat és az üldöztetéseket 230–231,
235, 352, 371, 373–376

becsületesség 280, 349, 371, 469
Behunin, Isaac 340
békesség, minden emberrel 357–364
béketeremtŒk 358–359
beszédek, Joseph Smith beszédei 22,

517–518, 585
Betegek gyógyítása. Lásd gyógyítás.
Biblia

Joseph Smith ~ iránti szeretete 189,
309–310

ne áruljuk el a ~ kinyilatkoztatásait
69, 393

nem egyértelmı részek a ~ban
215–216

olvasásának fontossága 67–69
Lásd még Joseph Smith

Bibliafordítása; Szentírások.
bizonyság

az elsŒ látomásról való ~ elenged-
hetetlen 570–574

hit a ~ hallásából ered 406
Joseph Smith vérével pecsételte meg

562–564
lehetŒséget kell keresni a ~ megosz-

tására 351–353
Boggs, Lilburn W., XVIII, 367, 380, 382,

466
Bölcsesség szava 276
boldogság

igazlelkıség szükséges hozzá 222
test szükséges hozzá 219–221

Brunson, Seymour 496
Buell, Presendia Huntington 488
Bın. Lásd megbocsátás; bınbánat;

sátán; megbocsáthatatlan bın.
bınbánat

a kiengesztelés teszi lehetŒvé 50–51
az egyháztagoktól megkövetelik

159–160
halogatni nem szabad 76–77
Isten megbocsát azoknak, akik ~ot

tartanak 78–79, 418–420, 450–451
Joseph Smith ~a 73–74, 120
minden bın ~a 75–78
minden embernek tanítani kell

159–160
segít hasonlóvá válni Istenhez 75–78

Burgess, Margarette McIntire 543

C
Caldwell megye, Missouri

szentek letelepednek ~ban 18–20,
357, 466

szentek üldöztetése és kiızetése
~ból XVIII, 19–20, 367–370,
377–381, 389–392, 466

Lásd még Far West, Missouri
Carter, Johanna 252, 258
Carthage börtön

~rŒl készült képek 25, 554
Joseph Smith bizonyságot tesz a

~ben 353
Joseph Smith mártírhalála a ~ben

XX, 26, 555, 560–564
Willard Richards barátsága a ~ben

483
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celesztiális királyság
akik öröklik a ~ot 160, 219, 229–231
akiknek gyermekeik lesznek a ~ban

503–506
azok számára, akik nem hallanak az

evangéliumról 425
gyermekek megszabadíttatnak a

~ban 98
hithıen kitartani a ~ örökléséhez

241, 341, 374, 556
igazlelkı nŒk jutalma a ~ban 477
Isten törvénye felkészít rá 169–170
istenekké válnak, akik felmagaszto-

sulnak 54, 230–231, 506, 556
keresztelkedés szükséges hozzá

229–231
örökkévaló házasság szükséges hozzá

230, 503–506
templom a ~ra készít fel 440–441

Clay megye, Missouri 17–18, 297, 357,
465–466

Clayton, William 503
Cleveland, Sarah M. 474
Colesville, New York
Collesville Gyülekezet tagjai

Missouriban telepednek le 191
gátépítés a keresztelkedésekhez

~ban 153
gyülekezet megszervezése ~ban 11
Joseph Smith ~ban prédikál 138
melkisédeki papság visszaállítása ~

közelében XIV, 105
Columbia, Missouri XIX, 20, 391
Commerce, Illinois

betelepítése XX, 18, 340, 399, 411
szentek betegsége ~ban 399–402,

451–454
Lásd még Nauvoo, Illinois.

Cook, Margaret A. 471
cövekek (korlátok) 277–278
Cövekekkel felépíteni Siont 193–195.

Lásd még Sion.
Cowdery, Oliver

ároni papságot elnyeri XIV, 9–11,
82–84

egyház alapítóinak egyike 142
elderré való elrendelése 143
három tanú egyike XV, 129–131
hisz a hamis kinyilatkoztatásokban

203–204
írnok a Mormon könyve fordításánál

XIV, 9–11, 81, 120

keresztelkedése XIV, 9–11, 81–82,
91–93

látomása a Szabadítóról 48–49
látomásai a Kirtland templomban

XVIII, 15, 48–49, 322–325
megkereszteli a collesville-i szente-

ket 153
megkereszteli Samuel Smitht 93
melkisédeki papságot elnyeri XIV, 9,

105
missziója a lámániták között 155

Cowles, Elvira 474

Cs
család

gyermekek szüleik iránti szeretete
507–509

házastársak közötti szeretet 506–507
Joseph Smith levelei a ~nak 250–257
pecsételése az örökkévalóságra

323–324
szülŒk gyermekeik iránti szeretete

510–511
testvérek közötti szeretet 484,

509–510
Lásd még házasság, örökkévaló.

Családtörténet 496–499. Lásd még
halottak megszabadítása.

Csapások. Lásd próbatételek.
Culver, Aaron 153

D
Daviess megye, Missouri 466
dicsŒség három fokozata 228–233
DicsŒség királyságai 228–233. Lásd

még celesztiális királyság.

E, É
Édesanya. Lásd szülŒk.
Egyesült Államok elnöke

Joseph Smith meglátogatja az ~t XIX,
100, 103

Joseph Smith pályázott az ~ poszt-
jára XX, 22

egyház elnöke
fŒtanács elnöke XVIII
Isten képviselŒje a számunkra 205
Isten kinyilatkoztatja akaratát az ~

számára 203–206, 265–266
ítélet van azokon, akik elutasítják

208–210



T Á R G Y M U T A T Ó

598

támogatása 206–208, 334–337, 341,
544–545

Lásd még Próféták.
egyház megszervezése XV, 9–10, 93,

142–146, 464
egyház neve XV, 9
egyházi elhívások felmagasztalása

114–115
egyházi vezetŒk

alázatossága 300–302
bölcsességet kapnak a LélektŒl

300–302
helyes tantételeket tanítanak

299–300
kritizálás hitehagyáshoz vezet

334–337
nem fognak félrevezetni bennünket

341
szeretete 302, 548–550
támogatása 205–207, 334–337, 341,

544–545
egyiptomi József 569
egyiptomi papirusztekercs XIX, 15
egység

a barátság ~hez vezet 481
a Kirtland templom építésénél 287
az ~bŒl eredŒ áldások 292–293
az egyháztagok között 149, 288–289
az elnöklŒ kvórumok között 146–147
az engedelmesség ~hez vezet

290–293
az Istenség tagjai között 44
az önzetlenség ~hez vezet 290–293
Isten céljai az ~ keresztül valósulnak

meg 288–289
megbocsátáshoz vezet 415, 205

elder, Joseph Smith ~ré rendelése 143
Elderek Iskolája 309–310

elhívások felmagasztalása 114–115
Éliás

elŒfutár 328, 570
lelke 88–89
lelke, KeresztelŒ János rendelkezett

vele 88–89
lelke, kinyilatkoztatott Joseph

Smithnek 88–89, 570
megjelenik a Kirtland templomban

XX, 15, 106, 324, 580
Éliás lelke. Lásd Éliás.
elŒre elrendelt, Joseph Smith ~ volt

535, 569–570
ElŒszó a Tan és a szövetségekhez

199–200

halandóság elŒtti élet
elrendelések a ~ elhívásaira 535
Jézus Krisztus választása a ~ben 217
Joseph Smitht a ~ben rendelték el

535, 569–570
mennyei tanács összehívása a ~ben

171, 217, 535, 569–570
sátán fellázadt a ~ben 217
szabadulás tervét ismertették a

~ben 217
törvényeket a ~ben rendelték el 171

ElsŒ Elnökség
felelŒsségei 146–147
megszervezése XVIII, 13
Lásd még az egyház elnöke.

elsŒ látomás
~ról való bizonyság elengedhetetlen

572–574
az igazság keresése az ~hoz vezet

5–6, 30–32, 461
IstenrŒl való tudás az ~ által 6, 40
legnagyszerıbb esemény 572–574
Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus

megjelennek XV, 6, 34, 40, 461
üldöztetés az ~ után 35–36

engedelmesség
a megpróbáltatásokban 243–244
az ~ hiánya hitehagyáshoz vezet

334–337
celesztiális nyugalomhoz vezet

169–170
egységhez vezet 290–292
felmagasztosuláshoz vezet 169–170,

218–219
igazlelkıség koronájához vezet

171–175, 374
Isten megértéséhez vezet 168–169
Jézus Krisztus példája az ~re 175
Joseph Smith ~et tanult 65–66,

73–74
Joseph Smith szabálya 166
kinyilatkoztatás és ~ 136
krisztusi tulajdonságok és ~ 370–72
lelki ajándékok és ~ 122
második eljövetel és ~ 266–268
önrendelkezés és ~ 221–223 
örököstársai Jézus Krisztusnak az

~en keresztül 54–55
Pál példája az ~re 172–173
parancsolatoknak való ~ 167–169
szentírások és ~ 69
tudás és ~ 276, 279
tudás kincseihez vezet 276
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engesztelés
a felmagasztosulás az ~en keresztül

lehetséges 54–55, 229–231, 468
a feltámadás az ~en keresztül lehet-

séges 52–54
a gyermekek az ~en keresztül váltat-

nak meg 98, 183–185
a halottak az ~en keresztül váltatnak

meg 427–429, 495
minden embernek tanítani kell

157–159
minden szent az ~re hagyatkozik

50–51
Lásd még Jézus Krisztus; feltámadás.

Énók 96
Evangélista 144. Lásd még pátriárka.
evangélium

minden igazságot felölel 277–278 
mindenkinek prédikálják 156–157
teljessége visszaállíttatott 533–539

F
Far West, Missouri

~ban építendŒ templom 19, 357,
435

a polgárŒrök Joseph Smithnél tett
látogatása ~ban 357–359

Joseph Smith ~ban XVIII, 17, 19, 357
Joseph Smith letartóztatása ~ban

19, 353, 367–370, 512–513
szentek letelepednek ~ban 18–19,

357, 466
szentek üldöztetése és kiızetése

~ból XVIII, 19–20, 367–370,
377–381, 389–392, 466

Fayette, New York
egyház megszervezése ~ban 9–10,

142–143, 464
elsŒ konferencia megtartása ~ban

XV, 143–144
gyülekezet megszervezése ~ban 10
három tanú ~ban XV, 129–131
Joseph Smith ~ba költözik XV, 10,

165, 203
Joseph Smith ~ban fordít XV, 9, 120

feddés, a próféták által 548–549
Feleség 506–507. Lásd még házasság,

örökkévaló.
feljegyzésvezetés/nyilvántartás, keresz-

telés a halottakért 494
felkészülés a második eljövetelre

266–268

Felmagasztosulás. Lásd celesztiális
királyság; szabadulás.

Felruházás. Lásd templomi felruházás.
feltámadás

a veszteségek eltınnek a ~ban 52
az igazlelkıek dicsŒségben kelnek

fel a ~ban 181–182
az intelligenciánk velünk együtt kel

fel a ~ban 279
gyermekek, akik meghalnak felkel-

nek a ~ban 98, 183–185
Jézus Krisztus ~a 52–54
Jézus Krisztus teszi lehetŒvé 52–54
szeretteinkkel való találkozás a

~ban 181–183
Lásd még engesztelés.

Férj 506–507. Lásd még házasság,
örökkévaló.

Fielding, Joseph 345
föld

egy Urim és Tummim 270
megkoronáztatik celesztiális dicsŒ-

séggel 270
Follett, King 181
Fordham, Elijah 399–402
fordítás, ~ ajándéka 119–120
fŒtanács elnöke XVI

G
Gábriel 106–107. Lásd még Noé.
galamb képe 84
Gallatin, Missouri XVIII, 20, 391
Gause, Jesse XVI, 27
Genealógia. Lásd még halottak meg-

szabadítása.
Gonosz lelkek. Lásd Lelkek, gonosz.
gonoszok kínszenvedése 94, 232–233
Goodson, John 345
Grandin, Egbert B. XV, 10, 141
Greenville, Indiana 250
Grouard, Benjamin F. 346

Gy
gyermekek

~nek nincs szükségük keresztelke-
désre 98

akik meghalnak, gyermekként fognak
feltámadni 183–185

akik meghalnak, örök életük lesz 98,
183–185

akiknek ~eik lesznek az örökkévaló-
ságban 503–506
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Jézus Krisztus által megváltatnak 98
Joseph és Emma Smith ~ei 20–21,

179–180
Joseph Smith ~ iránti szeretete

250–257, 452, 453, 542–543
szülŒk szeressék a ~ket 250–257,

510–514
tiszteljék a szülŒket 507–509

gyógyulás (gyógyítás) 
Elijah Fordham ~a 399–402
hit a ~hoz 399–402
id. Joseph Smith ~a 507
Joseph Smith ~a 250, 510–513
kézrátétel által 402
lelki ajándéka 121–122, 124, 402,

464, 468
nem minden igaz ember gyógyul

meg 402
gyülekezés/összegyıjtés

Jackson megyében, Missouriban
11–12, 189–192

szükséges az utolsó adományozási
korszakban 538

templomok építéséhez 438–439
Lásd még Izráel visszaállítása;

Jackson megye, Missouri

H
Háború a mennyben. Lásd halandóság

elŒtti élet.
háborúk elŒzik meg a második eljöve-

telt 261–265
hála

csapások ellenére 243–244
Joseph Smith kifejezi a ~ját 243,

257, 303, 481, 484–486, 507–509
Háládatosság. Lásd hála.
halál

bizalom Istenben a ~ idején
185–187

gyermekek feltámadnak a ~ból a
feltámadáskor 183–185

igazlelkıek dicsŒségben kelnek fel a
~ után 181–183

Joseph Smith ~lal kapcsolatos élmé-
nyei 179–180, 183

Joseph Smith temetési beszédei
181–187

mindenki készüljön fel rá 183
találkozni fogunk a szeretteinkkel a

~ után 181–183
Lásd még vértanúhalál.

Hale, Emma. Lásd Smith, Emma.
Hale, Isaac és Elizabeth 8, 62
halottak megszabadítása

Alvin Smith halála és a ~ 423–426
hosszú ideig fog tartani 494
Illés küldetése és a ~ 496–501
Isten igazságossága a ~ban

426–427, 429–430, 495–496
Jézus Krisztus megszervezi a lelkeket

427–428, 432, 499
Jézus Krisztus teszi lehetŒvé 427–429
Joseph Smith bejelenti XIX, 24, 425,

496
kötelesség 431–432, 495–496,

499–501
összekötŒ kapocs 500–501
pecsételŒ hatalom és a ~ 326–328
szabadítók Sion hegyén 496–499
tökéletessé lenni nem lehet a halot-

taink nélkül, 500–501
Lásd még keresztelés a halottakért;

pecsételŒ hatalom
Halottak, keresztelkedés értük. Lásd

keresztelés a halottakért; halottak
megszabadítása.

hamis hagyományok 277–278
Hamis lelkek megkülönböztetése

406–408. Lásd még lelkek, gonosz.
hamis próféták 207–210
Hancock, Mosiah L. 454–455
Hanks, Knowlton F. 346
Harmony, Pennsylvania

ároni papságot ~ közelében állítot-
ták vissza XIV, 8–9, 81–83, 88, 91

Joseph és Emma fia ~ hal meg 179
Joseph és Emma Smith ~ban élnek

XIV–XV, 7–8, 11, 62, 165
Joseph Smith ~ban fordít XIV, 8, 62,

74, 81, 119–120
melkisédeki papság visszaállítása ~

közelében XIV, 9, 105
Harris, Martin

116 oldal elvesztése XIV, 8, 65–66,
73–74

elzálogosítja a gazdaságát 8, 141
három tanú egyike XV, 129–132
írnok a fordításnál XIV, 8, 62
New York Cityben XIV

Harris, Preserved 65
házasság

id. Joseph Smith és Lucy Mack Smith
~a 1

Joseph és Emma Smith ~a 8, 62
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házasság új és örök szövetsége XX, 230,
503–506. Lásd még házasság, örök-
kévaló.

házasság, örökkévaló
a ~ új és örök szövetsége XX, 230,

503–506
a férjek és a feleségek szeretik egy-

mást 506–507
celesztiális királyság, követelmény a

legmagasabb fokozat elnyeréséhez
230, 503–506

Joseph Smith lejegyzi a T&Sz 132-t
XX, 24, 503–506

Joseph Smith tanított az ~ról
503–506

Lásd még család.
házasság, többnejıség XI, 24
Házastárs. Lásd házasság, örökkévaló.

héber, Joseph Smith ~ül tanul 309
Hetvenek Kvóruma XVII, 15, 18,

146–147, 298
Hiram, Ohio

~ban tartott konferencia 199
Joseph Smith ~ban lakik 215, 227,

237, 261
Szabadítóról való látomás 47–50
Lásd még Kirtland, Ohio.

hit
~tel viselni a megpróbáltatásokat

185–186, 241–242, 245, 370, 391,
393–395

a celesztiális királyság örökléséhez
219, 229–231, 374

a gyógyuláshoz 402
egyháztaggá váláshoz 159–160
és ima 135–136
és lelki ajándékok 121
Isten igéjének meghallgatása által

jön 406
Jézus Krisztusban 50–51, 160, 468

Hittételek 460, 468–469
Hodge, Abraham C. 245
hódolat szabadsága 362–364, 468
Horne, Mary Isabella 185
hosszútırés másokkal szemben

450–451
Hyde, Orson 345–347, 351

I, Í
IdŒk teljessége. Lásd idŒk teljességé-

nek adományozási korszaka.

idŒk teljességének adományozási kor-
szaka

evangélium teljessége visszaállíttatik
az ~ban 533–539

felkészít a második eljövetelre 534
fontos az összegyıjtés az ~ban 537
Joseph Smith birtokolja az ~ kulcsait

106, 533, 535–536, 562, 569–570,
580

minden dolog egybegyıjtetik 108
minden szent hozzájárul 536–539

igazlelkıség koronája 171–175, 374
igazság

a magvetŒ és az ~ példázata 313–315
az evangélium felöleli az összes ~t

277–278
az összes ~ elfogadása 277–278
az üldöztetés nem állíthatja meg

147, 149
Joseph Smith tanított az ~ról

299–300
szertartásokon keresztül megtanulni

442
tudást szerezni az ~ról 279–280

igazságosság, Isten tökéletes ~a
427–428, 429–430, 495–496

ígéret Szent Lelke 230
Illés lelke. Lásd Illés.
Illés

átadja a papsági kulcsokat Péter,
Jakab és János részére 108

az atyák szívét a gyermekekhez for-
dítja 496–499

emberi gyarlósága 546
felkészít a második eljövetelre 328
hite 134–135
lelke, hatalma és elhívása 327–328
Malakiás megjövendölte ~ eljövete-

lét 324–325
megjelenik a Kirtland templomban

XVIII, 15, 106, 323–326, 580
visszaállítja Joseph Smith számára

a pecsételés kulcsait XVIII, 15,
324–329

Illinois. Lásd Nauvoo, Illinois; Quincy,
Illinois; Ramus, Illinois.

ima
erény az ~ban 135
hit és egyszerıség az ~ban 135–136
Isten hallja az ~t és kinyilatkoztatást

ad 41–43, 132–137, 204–205
IstenrŒl való tudás segít az ~ban

41–43
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Joseph Smith ~ja vezet az elsŒ láto-
máshoz XIII, 5, 32–33, 129

Joseph Smith erŒteljes ~ja 131, 135
Joseph Smitht szülei tanították az

~ról 39
mindenrŒl imádkozzunk 134–135
szülŒk ~ja a gyermekekért 510–512
tudást szerezni ~ által 279–280

Independence, Missouri
Joseph Smitht ~ban Œrizetben tart-

ják 19, 261–262
Parancsolatok könyve ~ban nyom-

tatva XVII, 13, 201
Sion központja XVI, 13, 191, 249
templom helye ~ban XVI, 13, 191,

435
Lásd még Jackson megye, Missiouri.

Indiánok. Lásd lámániták.
intelligencia

feltámadásnál velünk ébred 279
Isten tökéletes ~ 41
Jézus Krisztus ~ja 55
örökkévaló természete 217–219
szerzése 136, 281, 351
Lásd még tudás.

Iowa, Montrose 399
irgalom

a halottak megváltásában 429–430,
495–496

a másoknak való megbocsátásban
413–420

a segítŒegyleti nŒtestvérek ~at
mutatnak 477–478

Isten ~a 41, 74, 78–79, 426
minden ember számára 450–451
Lásd még megbocsátás.

írnokok, Mormon könyve fordítása
Emma Smith 119
Martin Harris XIV, 8, 62
Oliver Cowdery XIV, 8–9, 81, 119–120

Isten királysága 80–85. Lásd még
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza, Az.

Isten, az Atya
akarata kormányozza a mi akaratun-

kat 77–78
barát 254
bınbánat ~hoz vezet 75–77
egész emberiség Atyja 41, 426
elsŒ látomás XIII, 5, 34, 40, 461
felmagasztosult férfi 42
húsból és csontból való teste van

43–44

igazságossága 426–427, 429–430,
495–496

imádkozni ~hoz, és kinyilatkoztatást
kapni 42–43, 132–137, 203–205

intelligenciát nem ~ teremtette
217–219

irgalma 41, 74, 78–79, 426
Istenség felett elnököl 43–45
jelleme 41–43
Joseph Smith hite ~ban 39–40
könyörülete a halottak megszabadí-

tásában 426–427, 429–430,
495–496

megbocsátja a bınöket 78–79,
418–420, 450–451

megpróbáltatások során támogatást
nyújt 185–187, 241–242, 370,
380, 383–385, 395–397

mindig helyesen cselekszik 185–187
munkája és dicsŒsége 216
örökkévalóságban tartózkodik 499
papságon keresztül nyilatkoztatja ki

szándékát 111–112
szentírásokon keresztül szól 69
szeretete 41, 347–348, 448
teremtés elŒtt megszervezte a lelke-

ket 107
törvényeket hozott 169–170, 218
tudása és hatalma 278–279
Lásd még Istenség.

istenekké válnak, akik felmagasztosul-
nak 54, 230–231, 505, 556

Istenség
három személybŒl áll 43–44
Isten, az Atya elnököl felette 44
tagjai egyek 44

Izráel háza. Lásd Izráel helyreállítása.
Izráel helyreállítása 52, 64, 150, 191,

193–194, 263, 324, 351, 425, 462,
468

J
Jackson megye, Missouri 

misszionáriusok tanítanak ~ban 155
Sion tábora ~ba menetel XVII, 11–13,

189–192, 249
Sionként ismert XVI, 11–13, 189–192,

249
szentek letelepednek ~ban 17, 191,

465
szenteket üldözik és kiızik ~ból XVII,

17, 191–193, 297–299, 357, 465



T Á R G Y M U T A T Ó

603

Lásd még Independence, Missouri
jelek, a második eljövetel ~i 263–264
Jeruzsálem

Orson Hyde missziója 346, 351
újjáépül a második eljövetel elŒtt

195–196, 264
Lásd még Új Jeruzsálem.

Jézus Krisztus
~ról való látomás a T&Sz 76-ban

van feljegyezve 47–49, 227–228
a Kirtland templomban XVIII, 15, 49,

324, 580
Ádám-ondi-Ámán völgyében,

108–109
áldozatok ~ felé mutattak 50–51
bizonysága 101, 202, 405–406
egyház feje 144–146
egyházát az amerikai földrészen

alapította meg 144–145, 464
ellenségei megpróbálták elpusztítani

208, 337, 547
elsŒ látomás XIII, 5–6, 34, 40, 461
engesztelése 50–55, 98, 229–232,

427–429, 468
és az Istenség 43–44
feltámadása 52–53
föld ~é lesz 270
gyermekeket megváltja 98, 183–185
halandóság elŒtti életben kiválaszta-

tott 217
hatalmas FŒpap 108
hit ~ban 50–51, 160, 468
húsból és csontból való teste van

43–44
intelligenciája 55–56
keresztelés ~ nevében 94–97
keresztelkedése 83–88, 97
királyságot át fogja adni az Atyának

111
második eljövetele 107, 263–264
megbocsátás példája 413–416
meghatározása 49
megpróbáltatásokban erŒt ad 240,

383–385
melkisédeki papságot viseli 86, 144,

217, 431
millenium alatt uralkodni fog

268–270
mindenek alá ereszkedett 385
örököstársai ~nak 54–55, 69,

157–159, 230–231, 277–278, 425,
441

papsági kulcsokat átadta Péter, Jakab
és János részére 108

példa a tökéletes életre 55–56, 175,
370–372

példázatok segítségével tanított
311–312

szabadítása a halottakért 427–429,
495

tud mindent 428–429
új szövetség közbenjárója 230
Lásd még engesztelés; feltámadás;

második eljövetel.
Jézusról szóló bizonyság

a ~ a prófétálás lelke 202, 405–406
a Szentlélek ~on keresztül 5,

101–102
szükséges a celesztiális királysághoz

229-232
jogi ügyek, Joseph Smith ~i 17,

249–250
Johnson, Benjamin F. 481–483, 503
Johnson, John és Alice 215, 226–227,

237
Joseph és Hyrum Smith temetése XX
Joseph és Hyrum Smith vértanúhalála

XX, 26, 483, 555, 560–561
Joseph Smith Bibliafordítása

~nak munkálata XV, XVII, 13, 215–216,
262

~nak szükségessége 215–216
Emma Smith szállította a ~ kéziratát

389
kovászról szóló példázat leírja

318–319
Tan és a szövetségek és ~ 216,

227–228
tanítja a szabadulás tervét 215–216
Lásd még szentírások.

Joseph Smith gyermekkora XIII, 3–5,
29–30

Joseph Smith naplóbejegyzései 481,
484–486

Joseph Smith oktatása 3–4, 30,
275–276, 574–577

Joseph Smith Œse 1–2, 571
Joseph Smith születése XIII, 2, 461
Jószívıség. Lásd szeretet.
JövendŒmondók, élŒ ~ 205–206. Lásd

még egyház elnöke; próféták.
Júdás 337
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K
Káin 111
karácsonykor kapott kinyilatkoztatás

261
Kárhozat. Lásd pokol.
kátránnyal és tollakkal borítják be

Joseph Smitht 237–240
kedvesség, nagy erŒ rejlik a ~ben 450
keresztelés

~ alámerítéssel 91, 98, 468
~ és a Szentlélek ajándéka 93,

98–100
~ Jézus Krisztus nevében 92–97
a ~hez szükséges gát lerombolása

153
az Œsi szentek megkapták 93–97
egyháztaggá váláshoz 159–160
felmagasztosuláshoz 92–93,

229–230
gyermekeknek nem szükséges

97–98
Hyrum és Samuel Smith ~e, 93
idŒsebb Joseph Smith ~e 92, 93
Jézus Krisztus ~e 83–88, 97
Joseph Smith és Oliver Cowdery ~e

XIV, 8–9, 81–83, 91–93
keresztelés a halottakért

~ bejelentése XIX 24, 425, 496
a ~ nyilvántartása 494
elŒször folyókban végezték 24, 493
famedencét építettek XIX, 24,

493–494
hosszú ideig fog tartani 494
kötelesség és kiváltság 431–432, 496
összekötŒ kapocs 501
pecsételŒ kulcsok teszik lehetŒvé

426–427
templomokban végzik 439–440, 498
Lásd még a halottak megszabadítása.

KeresztelŒ János
ároni papságot átruházza XIV, 9,

81–83, 88, 91
ároni papságot viseli 86–88
Éliás lelke 88–89
elŒkészítette az utat a Szabadító szá-

mára 83
galamb képét látta 83
irányítja Joseph Smith keresztelését

91
megkereszteli a Szabadítót 83–88, 97
próféták között az egyik legnagyobb

83–85
törvényes szolga 83–88

kézirat, Mormon könyve, elvesztése XIV,
8, 65–66, 73–74

kézrátétel
a betegek meggyógyításáért 402
a Szentlélek ajándékának elnyerésé-

ért 98–99
Leach, James 445–447

Kiirtási rendelet XVIII, 367, 466
Kimball, Heber C. 16, 345–347, 436
Kimball, Sarah Granger 471
kinyilatkoztatás

a ~ elsŒ sugalmazása 136
a lelkek kapnak ~t 499
az egyház elnöke kap ~t 203–206,

265–266
az egyházat ~okon keresztül vezetik

202–203
az összes ~ elfogadása 277–278
engedelmesség szükséges a ~hoz

136
Isten mindenkinek ad, aki kér

42–43, 132–137, 204–205
Joseph Smith ~a 199, 261–262, 276
óvakodjunk a hamis ~októl 203–204
szabaduláshoz szükséges 202
Szentlélek, ~on keresztül lehet

megkapni 136–137
Kirtland templom 

építése XVI–XVII, 15–16, 285–288,
297, 309, 435, 437, 473

felszentelése XVII–XVIII, 16, 206,
323–324, 441–442

Jézus Krisztus megjelenik a ~ban
XVIII, 16, 49, 324, 580

Joseph Smith látomása a ~ról 285
képe 14
Mózes, Éliás és Illés megjelennek a

~ban XVIII, 16, 106, 324–326, 580
szenteket kényszerítik, hogy elhagy-

ják a ~ot XVIII, 17, 357
Kirtland templom felszentelése

XVII–XVIII, 16, 206, 323–324, 441–442
Kirtland, Ohio

~ban kapott kinyilatkoztatások
13–15, 199–201

cövek megszervezése ~ban 13–15
egyház központja ~ban 11–12, 185,

249
hitehagyás ~ban 331–334
Joseph Smith ~ba érkezik XVI, 11–12,

164–166, 179
pénzügyi intézet csŒdje ~ban 331
Sidney Rigdon megtér ~ban 11, 155



T Á R G Y M U T A T Ó

605

szentek ~ban gyülekeznek XVI,
11–12, 165–166

szentek elhagyják ~t XVIII, 16, 357
Lásd még Hiram, Ohio; Kirtland

templom.
Knight, Joseph, id. 119–120, 153,

485–486
Knight, Joseph, ifj. 153
Knight, Polly 153, 191
kŒfejtŒ, Joseph Smith dolgozik a ~ben

287
kolera

Joseph és Hyrum Smith felgyógyul a
~ból 510–513

Sion táborában 304–305
kongresszus, Egyesült Államok ~ XIX
konkoly, a búza és a ~ példázata

315–316
Kormányoz, helyes tantételek tanítása

a ~hoz 299–300. Lásd még egyházi
vezetŒk.

Kornéliusz 99, 113
kovász, a ~ példázata 318–319
krisztusi tulajdonságok fejlesztése

55–57, 370–372
Kulcsok. Lásd papsági kulcsok.
Kumóra 4, 106
kunyhó, Joseph Smith építi 451–452
kutya, Joseph Smith ~ja 20, 252, 255
Kvórum, Hetvenek ~. Lásd Hetvenek

Kvóruma.
kvórumok, papsági, megalapítják 15

L
lámániták

Izráel házából 64
misszió a ~hoz XVI, 11, 155

látnok, Joseph Smith 166, 262, 560,
569, 577

Lehi és Nefi lemezei 66
Lehi, lemezei 66
Lélek. Lásd Szentlélek ajándéka; kinyi-

latkoztatás.
Lélekbörtön 427–428, 431, 498
lelkek

Isten szervezte meg 107
kinyilatkozatást kap 499
lelkek megkülönböztetése 406–408
növekedése 218
örökkévaló természete 217–219

lelkek, gonosz
a ~nek nincs teste 219–221

a tudás hatalmat ad a ~ legyŒzésé-
hez 279

harcolnak az egyház ellen 392–393
lelkek megkülönböztetése 406–408

lelki ajándékok
a gyógyítások ~ai 392–402
a nyelveken szólás ~ai 403–404
a prófétálás ~ai 202, 405–406
a Szentlélek ajándéka szükséges a

~hoz 101, 123–126, 403
halkan érkeznek 123–126
hit és engedelmesség szükséges a

~hoz 122
Joseph Smith rendelkezett ~kal 119
lelkek megkülönböztetése 406–409
minden utolsó napi szent rendelke-

zik ~kal 121
szükségesek az egyházban 121–122,

124, 464, 468
lelkiismeret szabadsága 362, 364
Lemezek, arany~. Lásd aranylemezek.
levelek

Joseph ~i Emma Smithhez 186,
250–257, 351–352, 369, 379, 556

Joseph Smith ~i a Liberty börtönbŒl
XVIII, 161, 240–241, 252–256,
379–385, 395–397

Lévita papság. Lásd ároni papság.
Liberty börtön

Joseph Smith a családjának ír a
~bŒl 252–256, 379

Joseph Smith a szenteknek ír a ~bŒl
XVIII, 161, 240–241, 379–385,
395–397, 487–489

Joseph Smith elhagyja a ~t XVIII, 20,
391

Joseph Smith érzései a ~rŒl 242,
385–386

Joseph Smith hite próbára tétetik a
~ben 240–241

Joseph Smitht a ~be zárják XVIII,
19–20, 377–385, 389

leírása, 377–379
Lucifer. Lásd sátán.
Lyman, Amasa 369

M
magvetŒ példázata 313–315
Malakiás 324–325

malária 399, 473
Manchester, New York XIV, 63, 79
Marks, Ephraim 185
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második eljövetel
a ~ idŒzítése 265–266
a ~ jele 263–265
a búza és a konkoly példázata

315–317
a szivárvány visszahúzódik elŒtte 264
az Ember Fia jele 263–264
az engedelmesség felkészít a ~re

266–268
az utolsó adományozási korszak fel-

készít a ~re 544
csapások elŒzik meg 261–265
felkészülés az ~re 266–268
Illés eljövetele a ~t megelŒzŒen 328
ítéletek, melyek elŒl nem menekül-

hetnek a szentek 265
Jeruzsálem újjáépül a ~t megelŒ-

zŒen 195–196, 264
kinyilatkoztatások a ~rŒl 261–262
tanácskozás a ~re való felkészülés-

ként 107
McRae, Alexander 379, 380
megbocsátás

egységhez vezet 415–418
Isten, az Atya ~a 78, 451, 418–420
Jézus Krisztus ~a 412–414
Joseph és William Smith megbocsát

egymásnak 416–418
Joseph Smith megbocsát a hiteha-

gyott egyháztagnak 411–413
Joseph Smith megbocsát William W.

Phelpsnek 418–420
mások gyengeségeinek ~a 415–418
minden emberre ki kell terjednie

413–420
Lásd még irgalom.

megbocsáthatatlan bın 78, 495
melkisédeki papság

~ visszaállítása XIV, 9, 83, 105–106,
521

~on keresztül érkeznek a kinyilat-
koztatások 112, 146, 203

a föld teremtése elŒtt megalapítta-
tott 110–111

Ádámnak adatott elŒször 107–111
esküje és szövetsége 112
felmagasztalni a ~ hivatalait 114–115
Isten a ~on keresztül nyilatkoztatja

ki szándékát 111–112
Isten királyságának kulcsait, viseli

111–12
Jézus Krisztus viseli 86, 144, 217, 431
legmagasabb felhatalmazás 110–111

megalapítják alatta a SegítŒegyletet
474

megalapítják a ~ kvórumait 18 
örökkévaló 107–108
próféták viselik 108–109
szükséges a lelkek megkülönbözte-

téséhez 406–408
teljessége, templomokban 436–441
tökéletességhez vezet 112
végtelen életek hatalma 112
viselŒinek igazlelkınek kell lenniük

110–112
viselŒit Isten hívja el 113

Mennyei Atya. Lásd Isten, az Atya.
Mennyei tanács 170, 217, 536,

569–571. Lásd még halandóság
elŒtt élet.

mérgezés, Joseph Smith megmérgezése
250

Michigan 123, 249, 352–353, 527
Mihály, az arkangyal. Lásd Ádám.

millennium 268–270
Miller, George 436
mindvégig kitartás 240–45, 374, 556
Mississippi folyó XIX, 20, 389, 399, 411,

473, 481, 520, 555
Missouri folyó 382
Missouri. Lásd Far West, Missouri;

Jackson megye, Missouri. Lásd még
Caldwell megye, 

Missouri; Clay megye, Missouri;
Columbia, Missouri; Daviess
megye, Missouri; Gallatin,
Missouri; Independence, Missouri;
Richmond, Missouri.

misszió/küldetés
Joseph Smith betöltötte földi ~ját

562–564
Joseph Smith érzései a ~ról 544–550
próféták betöltik 547–548

misszionáriusi szolgálat
~hoz szükséges szeretet 347–348
a búza és a konkoly példázata

315–317
a kereszteléshez szükséges gát

lerombolása 153
a lámánitákhoz XVI, 11, 155, 473
a magvetŒ példázata 313–315
alázattal történŒ tanítás 348–349
Angliába 16, 345–47
az egyház világméretı növekedése

109, 142–143, 147–149, 160–161,
317–18, 346–347, 382–383, 467
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az evangélium világosságot hoz a
világnak 156–158

bınbánat tanítása 151–160
Joseph Smith ~a 16, 93, 153–156,

249, 351–353
követelményei 347–348
legfontosabb kötelesség 347–348
lehetŒség a bizonyság megosztására

351–353
Lélek általi tanítás 350–351
nyelveken szólás ajándéka a ~hoz

403–404
Mitchill, Samuel L. XIV
Montrose, Iowa 399
Morley, Isaac 179
Mormon könyve

116 oldal elvesztése XIV, 8, 65–66,
73–74

aranylemezekre írva 7, 61–65, 119,
462–464

címoldala 64–65, 119, 141
elengedhetetlen a vallásunkhoz 203
Joseph Smith bizonysága a ~rŒl

63–67
kovászról szóló példabeszéd leírja

318–320
leghibátlanabb a könyvek között 67
Lehi és Nefi lemezei 44
Martin Harris elzálogosítja a földjét

a ~ért 9–10, 141
Moróni adja át Joseph Smithnek

XIV–XV, 7, 61–63, 106, 215, 325,
462–464

Moróni rendelkezik a ~ kulcsaival
104

mustármagról szóló példabeszéd
leírja 148, 317

ne áruljuk el a ~ kinyilatkoztatásait
69, 393–394

nyomtatása XV, 10, 141
olvasásának fontossága 67–69
tanúi XV, 129–132, 318–320
tartalma 67, 464
üldöztetések a ~ miatt 189, 393
Lásd még Mormon könyve fordítása;

Aranylemezek; Moróni; Urim és
Tummim

Mormon könyve címoldala 63–65, 119,
140–141

Mormon könyve fordítása
a keresztelkedésrŒl való imához vezet

81–83
a szentek nem kerülhetik el 265

a Szentlélek vigaszt nyújt a ~ alatt
101, 385–386

barátság a ~ alatt 484–486
bízni Istenben a ~ alatt 244–245
csak egy pillanatig tart 382
engedelmesség a ~ alatt 243–244
folyamata XIV–XV, 8–9, 62, 119–121,

141
hála a ~ alatt 243–244
hit és bátorság a ~ alatt 185–186,

240–241, 245, 370, 391, 393–397
id. Joseph Knight segít benne 119
id. Peter Whitmer otthonában XV, 9,

120
igazol minket 240–241
írnok, Emma Smith 119
írnok, Martin Harris XIV, 8, 62
írnok, Oliver Cowdery XIV, 8–9, 81,

119–121
Isten hatalma által 63–66, 119, 155
Isten támogat a ~ alatt 241–242,

370, 380, 383–386, 395–396
javunkra válik 241–242, 385
Joseph Smith egyedül érezte magát

közben 129
Joseph Smith rendelkezik a ~ aján-

dékával 119–121
megelŒzi a második eljövetelt

261–265
próbatételek
Urim és Tummim használata a ~

során 8, 63, 65, 74, 120, 463–464
vidámság a ~ idején 370
Lásd még üldöztetés.

Mormon könyve nyomtatása XV, 9, 141
Mormonok. Lásd Utolsó Napok Szent-

jeinek Jézus Krisztus Egyháza, Az.
Moróni

bibliai szövegrészeket idéz 215, 325
meglátogatja Joseph Smitht, és

átadja neki az aranylemezeket
XIII–XIV, 6–8, 60–63, 106, 215, 325,
462–463

megmutatja az aranylemezeket
tanúknak XV, 129–131, 318–319

Mormon könyve kulcsait viseli 60
Lásd még Mormon könyve.

Mózes
~nek adott törvény 84, 96, 204, 269,

278
a Kirtland templomban XVIII, 15, 106,

324, 580
az Úr megjelenik ~nek 126, 216
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Izráelt Isten jelenlétébe kívánja
hozni 108

keresztelkedése 96
visszaállítja a kulcsokat Péter, Jakab

és János részére 108
Mózes könyve XVII, 15, 216
Murdock, John 179
Murdock, Joseph. Lásd Smith, Joseph

Murdock.
Murdock, Julia (édesanya) 179
Murdock, Julia (leány). Lásd Smith,

Julia Murdock.
mustármag, a ~ példázata 109,

147–148, 317–318
Mıtét, Joseph Smith ~e XIII, 3

N
Nagyértékı gyöngy XVII, XIX, 15, 67–69,

216, 268–470. Lásd még szentírá-
sok.

Nauvoo Expositor 553
Nauvoo Légió XIX, 459
Nauvoo NŒi SegítŒegylete 471–474.

Lásd még SegítŒegylet.
Nauvoo polgármestere XX, 22, 459
Nauvoo templom

az eredeti ~ elpusztítása 533
az új ~ felépítése 533
felépítése XIX, 22–24, 288–289, 293,

435–438, 531–533
felruházások végzése a ~ban XX, 24,

435–436, 533
halottakért való keresztelkedés a

~ban 24, 493–494
képek a ~ról 23, 434, 492, 532
tized felhasználása a ~ építéséhez

288–289 
Nauvoo, Illinois

~ polgármestere XX, 22, 459
felépítése XIX, 20, 399, 411,

445–447, 451–454, 467
Joseph Smith elnevezi XIX, 20, 411
kulturális és városi fejlŒdése 22, 445,

459, 467
prófécia arról, hogy a szentek elhagy-

ják ~t 541
Lásd még Commerce, Illinois;

Nauvoo templom.
Nefi, ~ lemezei 66
Németország, Orson Hyde missziója

~ban 346

New York City XIV, 249, 251, 351–352
New York. Lásd Colesville, New York;

Fayette, New York; Manchester,
New York; New York City; Palmyra,
New York.

Newel K. Whitney kereskedése
Joseph Smith beköltözik ~be 261
Joseph Smith Fordítás ~ben 262
Joseph Smith megérkezik ~be

164–166
Próféták iskolája ~ben 275
Lásd még Whitney, Newel K.

Nightingale, Agnes és Henry 445–447
Noé 96–97, 106–107, 208, 264, 327,

427, 431
NŒk. Lásd SegítŒegylet; feleség.

Ny
nyelvek, ~en szólás ajándéka 402–404
nyolc tanú XV

O, Ó
Ohio. Lásd Hiram, Ohio; Kirtland,

Ohio; Painesville, Ohio.

Ö, Ã
önrendelkezés

Isten iránti engedelmességre hasz-
nálni 232

minden ember gyakorolhatja ~t 382
sátánnak nincs hatalma, kivéve ha

megengedjük neki 232
Ördög. Lásd sátán.
Ãrnagy, Joseph Smith kutyája 20, 252,

255
Örök élet. Lásd celesztiális királyság;

szabadulás.
Œrök, Joseph Smith megfeddi Œket 369
Örökkévaló házasság. Lásd házasság,

örökkévaló.
örököstársai Jézus Krisztusnak 54–55,

69, 157–159, 230–231, 277–278,
425, 441

P
Page, Hiram 203–204
Painesville, Ohio 250
Pál 35–36, 172–173
Palmyra, New York

~ térképe 4
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Joseph Smith ~ban él XIII, 3–7,
29–30, 61–62, 461

Mormon könyve nyomtatása ~ban
XV, 10, 141

papirusztekercs, egyiptomi XVII, 15
papság esküje és szövetsége 112
Papság. Lásd ároni papság; törvényes

szolga; melkisédeki papság.
papsági kulcsok

Ádám kapta meg elsŒként 107,
110–111

Joseph Smith átadja a ~kat az apos-
toloknak XX, 24–25, 146, 553,
557–560

Joseph Smith birtokolja a ~at 106,
535–536, 563, 569–570, 580

Kirtland templomban lettek visszaál-
lítva XVIII, 15, 106, 324–328,
497–498, 580

melkisédeki papság rendelkezik a
~kal 111–112

mind vissza lett állítva az utolsó ado-
mányozási korszakban 436, 534

Œsi papságviselŒk állították vissza
81–83, 105–109

papsági kvórumok megalapítása 15 
Parancsolatok könyve XVII, 15, 201.

Lásd még Tan és a szövetségek.
Parancsolatok. Lásd engedelmesség.
pátriárka

az egyház ~ja XVII
az evangélista ~ 145–146

pecsételŒ hatalom
a családokat a ~ által pecsételik

össze 327–328
a halottak a ~ által szabadulnak meg

495–501
Illés visszaállítja XVIII, 15, 324–328,

497–501, 535
meghatározása 326–328
Lásd még Illés; házasság, örökké-

való; halottak megszabadítása
példázat

a búza és a konkoly ~a 315–317
a királyi menyegzŒ ~a 171–173
a kovász ~a 318–319
a magvetŒ ~a 312–315
a mustármag ~a 109, 147–148,

317–318
a szŒlŒtŒ és ágainak ~a 169
a tálentumok ~a 372–374
a tengerbe vetett háló ~a 318

példázatok
~ Mátéban 15, 311–320
Jézus ~ban tanított 311–312

perbefogás, Joseph Smith ~a 16,
249–250

Péter, Jakab és János
megkapják a papsági kulcsokat 108
visszaállítják a melkisédeki papságot

XIV, 9, 83, 105–106, 521
Peterson, Ziba 155
Phelps, William W. 201, 307, 323—

418–420
Philadelphia, Pennsylvania 155, 249
pokol

akiket levetettek a ~ba 232–233
gyermekek, akik meghalnak, nem

kerülnek a ~ba 98
kárhozata 94, 232–233
nem fog gyŒzedelmeskedni az egy-

ház vagy a szentek felett 144, 158,
333, 382–385, 556

Lásd még sátán.
polgárháború 261
polgárŒrök, meglátogatják Joseph

Smitht 357–359
Pontiac, Michigan 123, 249, 352–353,

527
Pratt, Addison 346
Pratt, Parley P. 155, 199, 369, 505
próféták

elutasításának következményei
208–210

emberi gyarlósága 546–547
feladata, hogy dorgáljanak 548–550
feladata, hogy tanítsanak 544–545
hamis ~ 208–210
Isten mindent kinyilatkoztat a ~nak

203–206, 265–266
misszióját Isten adja 547–548
prófétálás lelke tesz valakit prófétává

405–406
szeretete és szolgálata 302–303,

548–549
támogatása 205–207, 334–337, 341,

544–545
viselik a melkisédeki papságot 112
Lásd még az egyház elnöke.

Próféták Iskolája XVI, 122, 134,
275–276

prófétálás lelke 202, 405–406
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Q
Quincy, Illinois XIX, 19, 389–391 399

R
Richards, Willard 26, 345, 436, 471,

483, 555, 560
Richmond, Missouri 19, 251–252, 353,

369, 512–513
Rigdon, Sidney

a gyógyítás napján 399–401
a Kirtland templomban 285, 323
ElsŒ Elnökségben XVI, 27, 276
Hiramben, Ohio államban 237
látomása a T&Sz 76-ban 47–49,

227–228
megtérése 11, 155
Missouriban, XVI, 189–191, 369

Ring, Joseph Smith együtt tanított 218
Robinson, George W. 369
Rogers, Noah, 346
rönkház, építése 452

S
sátán

~ felismerése 407
~ királyságának elpusztítása 245, 270
~nak nincs teste 219-221
a halandóság elŒtti életben 217
a hitehagyás ~hoz vezet 337–341
az egyház fejlŒdését nem állíthatja

meg 147–149, 317, 382–383
félrevezet 75
galamb, nem jöhet ~ jeleként 84
gyötri a szenteket 16–17, 158,

392–393
Isten bölcsessége nagyobb ~ böl-

csességénél 65–66
megpróbálta elpusztítani Joseph

Smitht 32–34
nincs hatalma, csak ha engedjük

221–223
nyelveken beszél 404
tudásra szükség van, egyébként olya-

nokká válunk mint ~ 278–279
Lásd még pokol.

SegítŒegylet
a ~ szervezete XX, 471–474
az angyalok kapcsolatban állnak a

~tel 477
Emma Smith a ~ elnöke XX,

473–474, 476–477

irgalom, a nŒtestvérek ~mat mutat-
nak 477–478

jótékonysági szervezet 474–476
kulcs, Joseph Smith elfordította 474
lelkeket szabadít meg 476–477
oktatás a ~ben 476–477
papsági vezetŒk támogatják 474

Sharon, Vermont XIII, 3, 461
Sion

az amerikai földrészen 195–197, 468
egyháztagok felelŒssége ~nért

149–150, 155, 193–195
felépítése 189–195, 536–539
meg lesz váltva 192–193

Sion Jackson megyében, Missouri
államban XVI, 13, 17, 155, 189–193,
249

Lásd még Sion hegye, szabadítók
~n.

Sion hegye, szabadítók ~n 431,
496–497

Sion tábora
~ menetelése XVII, 18, 297–298,

303–305
ellátta a missouribeli szenteket XVII,

473
feloszlatása XVII, 298
Joseph és Hyrum gyógyulása ~ban

510–512
vezetŒk képzése ~ban 18, 298,

303–305
Sion tábora, Joseph Smith ~ban való

vezetŒsége 18, 297–298, 303–305
Smith, Agnes 185
Smith, Alexander 21, 180, 252
Smith, Alvin (Joseph Smith fia) 21, 73,

179
Smith, Alvin (Joseph Smith testvére) 3,

5, 180, 185, 423–425, 509
Smith, Asael 47
Smith, David 21, 180
Smith, Don Carlos (Joseph Smith fia)

21, 180
Smith, Don Carlos (Joseph Smith

testvére) 3, 180, 184–185, 510
Smith, Emma

~ gyermekei 21, 179–180
aranylemezek és ~ 62
elsŒ gyermekének halála 21, 73, 179
házassága XIV, 8–9, 62
ikrek, fia örökbefogadása és halála

21, 27, 165, 179, 237–239
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írnokként segít a fordítási munkában
119

Joseph kéri ~ megbocsátását 120
Joseph naplóbejegyzése ~rŒl 484
Joseph Smith Fordítás és ~ 389
kátránnyal és tollal fedik be

Josephet a szeme láttára 239
keresztelkedése 153
Kirtlandbe költözik 11–13, 165–166,

179
levele Josephnek 20
levelek JosephtŒl 186, 212–257,

351–352, 369, 379
Liberty börtönben meglátogatja

Josephet 379
Mississippi folyón átkel 389–390
Nauvoohoz közel meglátogatja

Josephet 481
Quincyben meglátogatja Josephet

391
SegítŒegylet elnöke, XX, 473–474,

476–477
szolgálata 287, 399, 452–455, 473

Smith, Ephraim 3, 180
Smith, Frederick 21, 180, 253–254, 256
Smith, George A. 245, 349, 489,

588–591
Smith, Hyrum

a Liberty börtönben 377–380
alapítója az egyháznak 142
Commerce, ahol betegeskedik

452–453
családja 3
felruházásban részesülése 436
gyermekének halála 186
helyettesítŒ keresztelkedése Alvin

Smithért 425
Joseph Smith kifejezi tiszteletét ~

iránt 484, 508–510
keresztelkedése 93
Kirtland templomon dolgozik

285–287
kolerából való felépülése 510–512
Nauvoohoz közel meglátogatja

Josephet 481
nyugatra indul 555
Richmondban bebörtönzik 19, 369
temetése XX
vértanúhalála XX, 26, 483, 555,

560–564
Smith, John L. 453

Smith, Joseph életének áttekintése
(kronológiai)

a 116 oldal elvesztése XIV, 8, 65–66,
73–74

a halottakért való keresztelkedés
bejelentése XIX, 24, 425, 496

a három tanú és ~ XV, 129–131
a Mormon könyve nyomtatása XV,

9–10, 141
a Nauvoo Expositor elpusztítása 553
ároni papságot megkapja XIV, 9,

81–83, 88, 91
az apostoloknak kulcsokat ad XX,

24–26, 146, 553, 557–560
az Egyesült Államok elnök-jelöltje

XX, 22
az egyház megszervezése 9–11,

142–145, 464
Carthage börtönbe zárják 26, 353,

483, 555
Commerce-ben gyógyító áldásokat

ad 399–402
Commerce-t megalapítja XIX, 20,

340–341, 399, 411
egyiptomi papirusztekercseket fordít

XVII, 15
elkezdi a History of the Church

írását XVIII
elsŒ látomása 5–6, 30–36, 40, 461
Far Westbe költözik XVIII, 17, 18, 357
Far Westben letartóztatják 19, 353,

367–369, 512–513
Fayette-be költözik XV, 11, 165, 203
felruházásokat végez XX, 24, 435–436,

533
gyermekkora XIII 1–4, 29–30, 39
Harmonyban dolgozik 8, 62
házassága XIV, 8, 62
Independence-ben Œrizetben tartják

9, 367–369
Joseph Smith Fordítás és ~ XV,

XVI–XVII, 15, 215–216, 262
keresztelkedése XIV, 9, 81–83, 91–93
Kirtland templom felszentelése

XVII–XVIII, 15, 206, 323–324,
441–442

Kirtlandbe érkezik XVI, 11–13,
165–166, 179

Kirtlandben kapott kinyilatkoztatá-
sok 13–15, 199–201

kirtlandi üldöztetések 16, 237–239,
249–250, 331–333, 339, 357
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lábmıtéte XIII, 3
Liberty börtönbe zárják XVIII, 19–20,

377–385, 389
Manchesterbe költözik XIV
megírja a Wentworth levelet XX,

460–469
megkapja a Bölcsesség szavát 276
megkapja az aranylemezeket XIV,

7–8, 62–63, 462–463
megszervezi a SegítŒegyletet XX,

471–474
megkapja a melkisédeki papságot

XIV, 8, 105–106, 521
megszökik Missouriból XVIII, 20, 391
misszionáriusokat küld Angliába

XVIII, 345–346
Mormon könyve fordítása XIV–XV,

8–9, 62, 81, 119–120, 141, 155
Moróni meglátogatja XIII, 7, 61–62,

106, 215, 325, 462
nagyapja, aki jövendölt ~rŒl 47
Nauvoo Légió parancsnoka XIX, 459
Nauvoo polgármestere XX, 22, 459
Nauvoo templom építése XIX, 22–24,

288–289, 293, 435–38
nyugatra indul 555
Œsei 1–3
Palmyrába költözik XIII, 3, 29, 461
polgárŒrök látogatják meg Far

Westben 357–359
Próféták Iskolája XVI, 122, 134,

275–276
Quincybe érkezik XIX, 20, 389–391
Richmondban bebörtönzik 19, 369
Sion Jackson megyében, XVI, 11–13,

189–192, 249
Sion táborát vezeti, XVII, 18, 297–99,

304–305, 510–512
Smith, Joseph, III. 21, 180, 252, 260
szülei 39
születése XIII, 3, 461
temetése XX
Times and Seasons szerkesztŒje xx,

459–460, 586, 590
üldöztetések Nauvooban 24–26,

481, 541–544, 547–48, 553–556
vértanúhalála XX, 26, 483, 555,

560–564
vöröstégla kereskedés 445–447, 455
Washington D. C.-be látogat XIX,

100, 103

Smith, Joseph id.
~ áldása Joseph Smithnek 180, 569
Alvin Smitht látja a halála elŒtt

425–426
az egyház pátriárkája XVII
családja XIII, 3, 26, 29
foglalkozása 3
halála 180
házassága 1
Joseph Smith ~ iránti szeretete

506–508
keresztelkedése 92, 93
megbocsátás a családjában 417–418
meggyógyítása 507
Palmyrába költözik 3
vallásos szokásai 5, 59

Smith, Joseph Murdock 21, 27, 179,
237–239

Smith, Joseph, általános
beszédei 22, 517–518, 585
családtagjainak halála 21, 27, 73,

179–180, 1 82, 237–239
elŒre elrendelése 535, 569–571
emberi gyarlósága 546
fizikai megjelenése 29, 521–523
földi küldetése 562–564
gyermekei 21, 179–180
Illés lelke, kinyilatkoztatott Joseph

Smithnek 88–89, 570
jogi ügyei 16, 249–280
kinyilatkoztatások megkapásának

folyamata 199, 261–262, 273
látnok 166, 262, 560, 559, 577
misszionáriusi erŒfeszítései 16, 93,

153–155, 249, 351–353
papsági kulcsok, melyeket birtokolt

106, 533, 535–536, 562, 569–570,
580

szentírások iránti szeretete 5–6,
30–32, 189, 309–310

tanításai 299–300, 309–310,
351–352, 517–518, 523–528,
544–545

tanulmányai 3–4, 5, 275–276,
574–577

Smith, Julia Murdock 21, 27, 179, 180,
250–253, 261

Smith, Louisa 21, 165, 179
Smith, Lucy 452, 512–513
Smith, Lucy Mack

a három tanú és ~ 131
általa írt történet 37
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búcsúja a fiaitól 512–514
családja XIII, 3, 26, 29
elsŒ látomás és ~ 34
házassága 1
imája a fiaiért 510–512
Joseph Smith ~ iránti szeretete

507–509
SegítŒegyletnek adott tanácsa 473

vallásos szokásai 5, 39
Smith, Nathan, Dr. 3
Smith, Samuel, 81, 93, 142
Smith, Thadeus 21, 168, 179
Smith, William 39, 77, 416–417
Snow, Eliza R. 471, 474
Snyder, John 345
Stowell, Josiah 8
Susquehanna-folyó, XIV, 9, 91, 105

Sz
Szabadítók Sion hegyén 431, 496–499.

Lásd még keresztelés a halottakért;
halottak megszabadítása.

szabadulás
engedelmesség szükséges a ~hoz

169–170, 218–219
gyŒzelem az ellenségek felett

220–221
keresztelkedés szükséges a ~hoz

94–95, 229–231
kinyilatkoztatás szükséges a ~hoz

202
nagyszerı munka megtanulni

280–281
önrendelkezés szükséges a ~hoz

221–222
szükséges hozzá a megpróbáltatások

alatti hithıség 240–241
szükséges hozzá egy test 219–221
templomi szertartások szükségesek a

~hoz, 438–441
tudás szükséges a ~hoz 219–221,

279–280
Lásd még celesztiális királyság; sza-

badulás terve
szabadulás terve

az intelligencia örökkévaló termé-
szete 217–219

az önrendelkezés szükséges a ~hoz
221–223

céljai 216–223
halandóság elŒtti életben bemutat-

ták 217

Isten munkája és dicsŒsége 216
megváltja az élŒt és a holtat 425–432,

495–96
papságon keresztül kinyilatkoztatott

111
test szükséges a ~ben 219–221
Lásd még szabadulás.

szegények és szıkölködŒk
kötelességünk gondoskodni a ~rŒl

448–449
SegítŒegylet gondoskodik a ~rŒl

474–476
Szentlélek kiárad azokra, akik gon-

doskodnak a ~rŒl 449
Lásd még szeretet.

szent liget 6
szentírások

a ~ tanulmányozása 67–69
az utolsó napi ~ értéke 201
engedelmesség a ~nak 69
Joseph Smith ~ iránti szeretete 5–6,

30–32, 189, 309–310
Joseph Smith tanítása a ~ról

309–310
Lásd még Biblia; Mormon könyve,

Tan és a szövetségek; Joseph
Smith Bibliafordítása; Nagyértékı
gyöngy.

Szentlélek
az Istenség tagja 43–44
galamb képében 84
kinyilatkoztató 136–137
lélekszemély 43–44

Szentlélek ajándéka
~t megkapták, mikor megszervezték

az egyházat 93
bizonyságot tesz Jézus Krisztusról

101
bölcsesség a ~ által 300–302
celesztiális királyság örökléséhez

szükséges 229–231
egyháztaggá váláshoz szükséges 160
és keresztelkedés 93, 98–100
evangélium tanítása a ~nak irányí-

tása szerint 350–351
hitehagyás a ~ elvesztéséhez vezet

337–341
kézrátétel által 98–100
kinyilatkoztatás a ~ által 136–137
különbség a Szentlélek és a ~

között 99
lelki ajándékok a ~n keresztül 101,

122–126, 403–404
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megvigasztal a csapások közepette
101, 385–386

minden szempont a ~hoz kapcsoló-
dik 101

mindent felfog 136
mindig helyes úton vezet 101,

136–137
szolgálat segít az elnyerésében 449
tudás a ~n keresztül 136, 280

Szenvedés. Lásd próbatételek.
szeretet

a ~ békét szül 361
a szegények és szıkölködŒk iránt

448–449, 474–476, 487
az egész emberi faj iránt 448
családtagok ~e 506–514
elme feletti hatalom 450–451
hosszútırŒ és irgalmas 450–451
Isten jellemvonása 41, 347–348, 448
misszionáriusok ~e 347–348
vezetŒk ~e 302
Lásd még barátság; szegény és

szıkölködŒ.
szertartások

a szentek minden adományozási
korszakban megkapják 96–97

Ádám megkapta a ~at, 110–111
csak templomokban végzik 438–441
ugyanaz örökké 110–111
Lásd még keresztelés; keresztelés a

halottakért; házasság, örökkévaló;
halottak megszabadítása; temp-
lomi felruházás.

Sziklás-hegység
Joseph Smith próféciája a ~rŒl 541
ráomlik George A. Smithre 245
szivárvány 264

Szolgálat. Lásd barátság; szeretet, sze-
gények és szıkölködŒk

SzıkölködŒk. Lásd szegények és szı-
kölködŒk.

szülŒk
gyermekek tiszteljék a ~et 507–509
imádkoznak a gyermekekért

510–512
Joseph Smith tisztelte a ~et

507–509
lesznek gyermekeik, akik meghalnak

az örökkévalóságban 98, 183–185
szeretik gyermekeiket, és gondos-

kodnak róluk 250–257, 510–514

T
Tahiti, az evangéliumot tanítják ~n

346
Tan és a szövetségek

elŒszó a ~hez 199–201
elsŒ kiadása XVII
értéke 201
Joseph Smith fordítás és a ~ 216,

227–228
kiadása 13, 201
kovászról szóló példabeszéd leírja

318
ne áruljuk el a ~ kinyilatkoztatásait

69, 393
tanulmányozása 67–69
Lásd még Parancsolatok könyve;

szentírások.
tanítás, Joseph Smith ~ai 299–300,

309–311, 351–353, 517–518,
524–528, 544–545

Tanner, John 287
Tanúk. Lásd nyolc tanú; három tanú.
Tárgymutató
Taylor, John

a Carthage börtönben 26, 483, 555,
560

a SegítŒegylet megszervezésénél 471
Times and Seasons és ~ 459

Taylor, Leonora Cannon 185
tehetségeink fejlesztése 372–374
telesztiális királyság 232–233
temetési beszéd, melyet Joseph Smith

mondott 181–187
templomi felruházás

Brigham Young ~okat végez 24,
436, 533

felruházások végzése a ~-ban XX, 24,
435–436

Isten jelenlétére készít fel 436,
438–441

minden szent megkaphatja 436
templomokban 436–441, 498,

531–533
világosságot hoz nekünk 436

templomok
a ~ szertartásai szükségesek a szaba-

duláshoz 438–441
a felruházást a ~ban adják 436–441,

498, 531–533
a halottakért a ~ban keresztelked-

nek 439–440, 498
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a melkisédeki papság teljességét a
~ban nyerhetjük el 436–441

a szenteknek megparancsoltatott,
hogy építsenek ~at 437–438

Isten legnagyszerıbb áldásait a
~ban lehet elnyerni 441–442

Joseph Smith a ~ra összpontosít 435
összegyıjtés szükséges a ~ építésé-

hez 438–439
Lásd még templomi felruházás.

templomok, kész vagy tervezett
Far West, Missouri ~ helye 18, 357,

435
Independence, Missouri ~ helye

XVII, 13, 191, 435
Lásd még Kirtland templom;

Nauvoo templom.
tengerbe vetett háló, ~ példázata 318
teremt, az intelligencia nem lett ~ve

217–219
térképek 4, 12
terresztriális királyság 232
test

gonosz lelkeknek nincsen ~ük
219–221

Isten, az Atya és Jézus Krisztus ren-
delkeznek ~tel 43–44

szükséges a boldogsághoz 219–221
Testvérek közötti szeretet 484,

509–510. Lásd még család.
Thompson, Mercy Fielding 379, 436

tífusz láz, Joseph Smith elkapja XIII, 3
Times and Seasons xx, 459–460, 586,

590
tíz törzs 195, 468
tized a Nauvoo templom számára

288–289
Tizenkét Apostol Kvóruma. Lásd apos-

tolok, Tizenkét ~ Kvóruma 
Tizenkét apostol. Lásd apostolok,

Tizenkét ~ Kvóruma 
többnejıség XI–XII, 24

Törvények. Lásd engedelmesség.
törvényes szolga 83–88
tudás

apránként 280–282
evangéliumi szertartások ~hoz

vezetnek 441
Isten ~t fog árasztani 382
Isten hatalmas ~sal rendelkezik

278–279
Joseph Smith szerette a ~t 275–276

szabaduláshoz szükséges a ~
219–221, 278–279

Szentlélekre szükség van a ~hoz
136–137, 280

szerzése 136–137, 275–280, 351,
382, 441

tanulás és ima ~hoz vezet 279–280
Lásd még intelligencia.

Tyler, Daniel 340

U, Ú
Udvarház 21
Új Jeruzsálem 195–197. Lásd még

Jeruzsálem.
Urim és Tummim 

a föld ~á válik 270
elvétetnek Joseph SmithtŒl 8–9, 74
fordításra használják 8–9, 63, 65, 74,

120, 463–464
megmutatják a három tanúnak XV,

129–132
úrvacsora 76, 143–144, 402
Utolsó adományozási korszak. Lásd

idŒk teljességének adományozási
korszaka.

Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza, Az

~hoz való csatlakozás követelményei
159–160

egyháztagok felelŒssége az ~ban
149–150, 536–539

egység az ~ban 149, 288–93
ElsŒ Elnökség és a tizenkét apostol

vezeti 146–147
fejlŒdését semmi nem állíthatja meg

147–149, 317–320, 382–383, 467
hitehagyás az ~ üldözéséhez vezet

337–341
Isten kell, hogy irányítsa 167–168
Jézus Krisztus a feje 144–146
kinyilatkoztatás vezeti 202–203
megtisztíttatik a bıntŒl 75
neve XV, 10
szervezete XV, 10–11, 93, 142–145,

464
templomok szükségesek az ~ban

438
üldöztetése 392–393
világméretı növekedése 109, 142,

147–149, 160–161, 317–320, 346,
382–383, 467

Utolsó napok. Lásd második eljövetel.



T Á R G Y M U T A T Ó

616

Ü, Ù
üldöztetés

a szentek ~e Caldwell megyében
XIII, 19–20, 367–370, 377–381,
389–392, 466

a szentek ~e Jackson megyében XVI,
17, 191–193, 297–299, 357, 465

a szentek ~e Kirtlandben XVIII, 17,
357

a szentek mindig ~el néznek
szembe 240–241, 392–393

az egyház gyŒzni fog az ~ felett
147–149, 317–318, 382–382, 467

az egyház hitehagyása ~hez vezet
337–341

hála az ~ alatt 243–244
hit és bátorság az ~ alatt 240–241,

245, 370, 391, 393–397
Isten támogat az ~ alatt 241–242,

370, 380, 383–386, 395–397
Joseph Smith ~e az elsŒ látomás

után 35–36
Joseph Smith ~e Kirtlandben 17,

237–239, 249–250, 331–334, 340,
357

Joseph Smith ~e Nauvooban 24–26,
481, 541–544, 547–548, 553–556

minden dolog a javunkra válik az ~
során 241–242, 385

Mormon könyve miatt 189, 394
próféták ~e 547–548
sátán üldözi a szenteket 17, 158,

392–393
Lásd még megpróbáltatások.

V
vallásszabadság 362–364
Van Buren, Martin XIX, 100, 103
Vermont. Lásd Sharon, Vermont.
VezetŒk. Lásd egyházi vezetŒk.
Vöröstéglás kereskedés

felruházások végzése a ~ben XX, 24,
435–436

Joseph Smith irodája és üzlete a
~ben 445–448, 455, 543

SegítŒegyletet megszervezik a ~ben
471–474

T&Sz 132 a ~ben diktálták 503–506

W
Washington, D.C. XIX, 100, 249
Wentworth Levél XX, 460–469
Wentworth, John 460
Whitlock, Harvey 78
Whitmer, David 18, 120, 129–32, 142,

339, 507
Whitmer, Peter, id. 9, 120, 142
Whitmer, Peter, ifj. 142, 155
Whitney, Elizabeth Ann 166, 352, 453,

474
Whitney, Newel K.

felruházásban részesül 436
Joseph ~ otthonában lakik 166, 261
Josephfel lakik 453
Josephfel utazik 250, 351–352
megáldja Joseph Smitht 250
naplóbejegyzés ~rŒl 481, 484–485
találkozik Josephfel 165–167
ünnepséget tartanak ~ otthonában

487
Lásd még Whitney, Newel K. keres-

kedés.
Wight, Lyman 304, 369, 380
Williams, Frederick G. XVI, 27, 276, 285
Woodruff, Wilford XII, 298–299,

399–402

Y
Young, Brigham

~ és a History of the Church
589–590

a gyógyítás napján 399
angliai missziója 334–335, 346
az egyház elnöke 567
felruházásban részesül 24, 436
felruházásokat végez 24, 436, 553
Illinois-ba vezeti a szenteket 20, 389
Joseph Smith támogatta 333
Kirtland templomon dolgozik 287
látomása Joseph SmithrŒl 101
Sion táborában 299
tanított az élŒ jövendŒmondókról

205–206
úgy nézett ki, mint Joseph Smith

567
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