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V

Bevezetés

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indította 
el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen neked 
elmélyíteni ismereteidet a visszaállított evangéliumról, és közelebb 
kerülnöd az Úrhoz az egyház utolsó napi elnökeinek tanításai ál-
tal. Ahogy az egyház újabb kötetekkel bővíti ezt a sorozatot, saját 
evangéliumi forráskönyv-gyűjteményedet gyarapítod az otthonod 
számára. Ennek a sorozatnak a kötetei úgy lettek megalkotva, hogy 
mind az egyéni tanulmányozás, mind pedig a vasárnapi tanítások 
alkalmával lehessen őket használni. Segíthetnek továbbá egyéb lec-
kék vagy beszédek elkészítésében, illetve egyházi tanokkal kapcso-
latos kérdések megválaszolásában is.

Ez a könyv Lorenzo Snow elnök tanításait mutatja be, aki 1898. 
szeptember 13. és 1901. október 10. között szolgált Az Utolsó Na-
pok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Egyéni tanulmányozás

Lorenzo Snow elnök tanításainak tanulmányozása során imádsá-
gos szívvel törekedj a Lélek sugalmazására! Minden fejezet végén 
kérdéseket fogsz találni, amelyek segítenek Snow elnök tanításait 
megérteni és alkalmazni az életedben. Miközben ezeket a tanításo-
kat tanulmányozod, gondolkozz el, hogyan oszthatnád meg őket 
a családtagjaiddal és a barátaiddal! Ezáltal jobban megérted majd, 
amit olvasol.

Tanítás ebből a könyvből

Ez a könyv felhasználható otthoni vagy egyházi tanítás céljából, 
melyhez a következő javaslatok lehetnek a segítségedre:
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Készülj a tanításra!

Törekedj a Szentlélek útmutatására, miközben a tanításra ké-
szülsz! Imádságos lélekkel tanulmányozd át az adott fejezetet, hogy 
biztos legyél abban, hogy érted Snow elnök tanításait! Nagyobb 
őszinteséggel és hatalommal fogsz tanítani, ha a szavai hatással 
voltak rád (lásd T&Sz 11:21).

Ha melkisédeki papsági vagy segítőegyleti órát tartasz, ne tedd 
félre ezt a könyvet, és ne készítsd el a leckét más forrásokból! Imád-
ságos szívvel válaszd ki a fejezetből azokat a tanításokat, melyek-
ről úgy érzed, a legtöbb segítséget nyújtják majd azoknak, akiket 
tanítasz! Egyes fejezetek jóval több anyagot tartalmaznak, mint 
amennyit meg tudtok beszélni az órán.

Buzdítsd a résztvevőket, hogy még a tanítás előtt tanulmányoz-
zák át a fejezetet, és hozzák magukkal a könyvet az órára! Ha így 
tesznek, jobban felkészülnek arra, hogy részt vegyenek a beszélge-
tésben és építsék egymást.

vezesd be a fejezetet!

Egy fejezet bevezetésekor és az egész lecke során próbálj meg 
olyan légkört teremteni, ahol a Lélek meg tudja érinteni azoknak 
a szívét és az elméjét, akiket tanítasz! A lecke elején segíts a tanu-
lóidnak a fejezet tanításaira összpontosítani! Ehhez a következőket 
teheted:

•	 Olvassátok	fel	és	beszéljétek	meg	a	fejezet	elején	található	
„Lorenzo Snow életéből” című szakaszt!

•	 Beszélgessetek	a	fejezetben	található	egyik	képről	vagy	szent
írásról!

•	 Énekeljetek	el	egy,	a	tanításhoz	kapcsolódó	himnuszt!

•	 Röviden	ossz	meg	egy	személyes	élményt	az	adott	témában!

vezess le egy beszélgetést snow elnök tanításairól!

Miközben ebből a könyvből tanítasz, kérj fel másokat is, hogy 
osszák meg a gondolataikat, tegyenek fel kérdéseket, és tanítsák 
egymást! Akkor fogják a legtöbbet tanulni, amikor tevékenyen 
részt vesznek. Ez ugyancsak jó módszer arra, hogy segíts nekik 
személyes kinyilatkoztatásokban részesülni. Ne vess véget a jó 
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beszélgetéseknek csupán azért, hogy megpróbálj végigmenni az 
összes tanításon! A beszélgetés ösztönzésére tedd fel a fejezet vé-
gén található kérdéseket! Ezekre a kérdésekre utalásokat találsz a 
fejezetben. Készülhetsz saját kérdésekkel is, melyeket különösen az 
általad tanítottakra igazítasz.

A következő javaslatok további ötleteket adhatnak:

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	osszák	meg,	mit	tanultak	a	fejezet	
egyéni tanulmányozása során! Hasznos lehet néhány embert a 
hét során felkeresni, és megkérni őket, hogy készüljenek fel arra, 
hogy megosszák, amit tanultak.

•	 Jelölj	ki	néhány	résztvevőt	arra,	hogy	felolvassák	a	kiválasztott	
kérdéseket a fejezet végén (akár egyénileg, akár kisebb cso-
portokban)! Kérd meg őket, hogy keressék meg a fejezetben a 
kérdéshez kapcsolódó tanításokat! Majd pedig szólítsd fel őket, 
hogy osszák meg gondolataikat és meglátásaikat a csoport többi 
tagjával!

•	 Olvassatok	el	együtt	egy	kiválasztott	részt	Snow	elnök	tanításai-
ból az adott fejezetből! Kérd meg a résztvevőket, hogy osszanak 
meg olyan példákat a szentírásokból vagy a saját élményeikből, 
melyek jól szemléltetik Snow elnök tanítását!

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	válasszanak	egy	számukra	érde-
kes szakaszt, és olvassák el magukban! Kérd meg őket, hogy al-
kossanak két- vagy háromfős csoportokat azokkal, akik ugyanazt 
a szakaszt választották, és beszéljék meg egymással, mit tanultak!

Ösztönözz megosztásra és alkalmazásra!

Snow elnök tanításai azon résztvevők számára fognak a legna-
gyobb jelentőséggel bírni, akik megosztják őket másokkal és alkal-
mazzák azokat az életükben. Vedd fontolóra a következő ötletek 
alkalmazását:

•	 Kérdezd	meg	a	résztvevőket,	miként	alkalmazhatják	Snow	elnök	
tanításait szülőkként vagy házi-, illetve látogatótanítóként kapott 
felelősségeikben!

•	 Buzdítsd	a	résztvevőket,	hogy	osszanak	meg	néhányat	Snow	el-
nök tanításai közül családtagjaikkal és barátaikkal!
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•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	alkalmazzák,	amit	tanultak,	és	a	
következő óra elején osszák meg tapasztalataikat!

zárd le a beszélgetést!

Röviden foglald össze a leckét, vagy kérj meg erre egy vagy két 
résztvevőt! Tegyél bizonyságot a megbeszélt tanításokról! Másokat 
is megkérhetsz arra, hogy osszák meg a bizonyságukat.

Az ebben a könyvben idézett forrásokról

Az e könyvben álló tanítások közvetlen idézetek Lorenzo Snow elnök 
beszédeiből, kiadott írásaiból, leveleiből és naplóiból. A leveleiből és 
naplóiból vett minden idézetben a központozás, helyesírás, nagybe-
tűs írásmód és a bekezdésekre bontás szabványosításra került. 

Snow elnök gyakran használta az emberek, ember vagy emberiség 
szót akkor, amikor minden emberre, férfira és nőre egyaránt kívánt 
utalni. Ez gyakori volt a kor nyelvhasználatában. E nyelvi különbö-
zőségektől függetlenül Snow elnök tanításai mind a nőkre, mind 
pedig a férfiakra egyaránt vonatkoznak.
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Történelmi összefoglalás

Az alábbi időrendi táblázat egy rövid történelmi keretet nyújt 
Lorenzo Snow elnök ebben a könyvben olvasható tanításaihoz.

1814. április 3. Megszületik	az	Ohio	állambeli	Mantuá-
ban	Rosetta	Pettibone	Snow	és	Oliver	
Snow gyermekeként.

1832 Hallja Joseph Smith prófétát prédikálni 
az ohiói Hiramben.

1835 Elköltözik	otthonról;	az	ohiói	Oberlinbe	
megy,	hogy	az	Oberlini	Egyetemen	ta-
nuljon. Úton odafelé találkozik David W. 
Patten elderrel, a Tizenkét Apostol Kvó-
rumának tagjával.

1836 Félbehagyja	az	Oberlini	Egyetemen	
végzett tanulmányait és az ohiói 
Kirland be költözik, hogy hébert tanul-
jon. Befogadja a visszaállított evangéli-
umot, és júniusban megkeresztelkedik 
és konfirmál. Később elderré rendelik. 
Decemberben megkapja pátriárkai 
áldását id. Joseph Smithtől.

1837 Ohióban	hirdeti	az	evangéliumot.

1838. október– 
1840. május

Újabb missziót szolgál, ez alkalommal 
Ohio,	Missouri,	Kentucky	és	Illinois	
államokban hirdeti az evangéliumot, 
illetve 1839–40 telére tanítói állást 
vállal.
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1840. május Angliai misszióra indul az Illinois ál-
lambeli Nauvooból. A Tizenkét Apos-
tol Kvóruma irányítása alatt ő elnököl 
az egyház felett Londonban és a kör-
nyező vidékeken. Kiad egy füzetet The 
Only Way to Be Saved [A szabadulás 
egyedüli útja] címmel.

1843. április 12. 250 angliai utolsó napi szent megtért-
tel visszatér Nauvooba.

1843 vége–1844 eleje Tanítóként dolgozik az Illinois állam-
beli Limában.

1844 Felügyeli	a	választási	kampányt	Ohió
ban, hogy elősegítse Joseph Smith 
elnökké választását az Egyesült Álla-
mokban. Visszatér Nauvooba, amikor 
tudomására jut Joseph és Hyrum Smith 
június 27-én bekövetkezett mártírhalála.

1845. január Brigham Young elnök kijelöli, 
hogy	utazza	be	Ohiót,	és	gyűjtsön	
adományokat a Nauvoo templom 
felépítésére.

1845 Az egyház akkori gyakorlatának 
megfelelően többnejű házasságra lép 
Charlotte Squires-zel és Mary Adaline 
Goddarddal.

1846. február Családtagjaival és más utolsó napi 
szentekkel együtt elhagyja Nauvoot, 
miután részesülnek felruházásuk-
ban és pecsételéseikben a Nauvoo 
templomban.

1846–1848 Családjával a Mount Pisgah nevű tele-
pülésen él, Iowa államban. Egy ideig 
ő elnököl a településen. 1848 tavaszán 
Salt Lake Citybe vezeti a szentek egy 
csoportját.
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1849. február 12. Apostollá rendelik Salt Lake Cityben.

1849 Adományokat gyűjt az Állandó Kiván-
dorlási Alap számára.

1849–1852 Missziót	szolgál	Olaszországban.	Szol-
gál továbbá Angliában is, ahol felü-
gyeli a Mormon könyve olasz nyelven 
történő kiadását, valamint Svájcban és 
Máltán is. Kiad egy füzetet The Voice of 
Joseph [ Joseph hangja] címmel.

1852 Megválasztják Utah állam törvényhozó 
testületébe.

1853 Elhívást kap Brigham Young elnöktől, 
hogy elnököljön egy utolsó napi szent 
település felett Box Elder megyében, 
észak-Utahban. A várost Brigham 
Citynek nevezi el. Sok éven át szol-
gál vezetőként az egyházban és a 
közösségben.

1864. március–május Az Ezra T. Benson elder, a Tizenkettek 
Kvórumának tagja által vezetett cso-
port tagjaként rövid missziót szolgál a 
Hawaii-szigeteken.

1872. október– 
1873. július

A George A. Smith elnök, az Első 
Elnökség első tanácsosa által vezetett 
csoport tagjaként bejárja Európa és a 
Közel-Kelet néhány vidékét, köztük a 
Szentföldet. Az útra Brigham Young 
elnök kérésére kerül sor.

1882 Az Egyesült Államok kongresszusa 
elfogadja az Edmunds-féle törvény-
javaslatot, amely törvénybe ütközőnek 
nyilvánítja a többnejű házasságot, és 
megtiltja gyakorlóinak a szavazást, a 
köztisztségek betöltését, illetve az es-
küdtszék munkájában való részvételt.
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1885. augusztus–október Missziókat teljesít az amerikai indiánok 
között az Egyesült Államok északnyu-
gati vidékén és Wyoming államban.

1886. március 12.– 
1887. február 8.

Többnejű házasság gyakorlása miatt 
bebörtönzik.

1887 Az Egyesült Államok kongresszusa 
elfogadja az Edmunds-Tucker-törvény-
javaslatot – egy újabb poligámia-elle-
nes törvényt –, amely lehetővé teszi a 
szövetségi kormánynak, hogy elko-
bozza az egyház ingatlanjainak javát. A 
törvényjavaslat 1887. március 3-án lép 
hatályba.

1888. május 21–23. A Utahi Manti templom felszentelésén 
több ülésen is ő olvassa fel a felszente-
lési imát. Wilford Woodruff elnök már 
május 17-én felszentelte a templomot.

1889. április 7. Támogatják a Tizenkét Apostol Kvó-
ruma elnökeként.

1893. május 19.– 
1898. szeptember

A Salt Lake templom első elnökeként 
szolgál.

1898. szeptember 2. Wilford Woodruff elnök halálával ő 
válik a rangidős apostollá és az egy-
ház elnöklő tisztségviselőjévé. Isteni 
megnyilvánulásban részesül a Salt 
Lake templomban, mely során az Úr 
azt az utasítást adja neki, hogy kés-
lekedés nélkül szervezze újjá az Első 
Elnökséget.

1898. szeptember 13. A Tizenkét Apostol Kvóruma támo-
gatja az egyház elnökeként. Megkezdi 
elnöki szolgálatát.

1898. október 9. Az általános konferencián támogatják 
az egyház elnökeként.
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1898. október 10. Elválasztják Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza elnökének.

1899. május A dél-utahi St. George-ba utazik, ahol 
kinyilatkoztatást kap, hogy a tized 
törvényét hirdesse a szenteknek. St. 
George-ban kezdi meg az üzenet meg-
osztását, majd pedig az élére áll annak 
az erőfeszítésnek, hogy az egész egy-
házban hirdessék azt.

1901. január 1. A 20. század köszöntésére kiadja a 
„Greeting to the World” [Üdvözlet a 
világnak] című kiáltványt.

1901. október 10. 87 esztendős korában meghal a Utah 
állambeli Salt Lake Cityben.
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Lorenzo Snow  
élete és szolgálata

Amikor 1835-ben a 21 esztendős Lorenzo Snow egy napon lóra 
szállt	szülei	házánál,	az	Ohio	államban	lévő	Oberlinbe	indult,	az	
Oberlini	Egyetemre.	Sejtelme	sem	volt,	hogy	rövid	útja	során	olyan	
élményben lesz része, amely megváltoztatja egész élete menetét.

Szülővárosa, az ohiói Mantua utcáján lovagolva összetalálko-
zott egy szintén lóháton ülő férfivel. A férfi neve David W. Patten 
volt, és azelőtt nem sokkal rendelték el az Úr Jézus Krisztus apos-
tolává. Misszionáriusi szolgálatáról tartott hazafelé az utolsó napi 
szentekhez az ohiói Kirtlandbe. A két férfi körülbelül 30 mérföl-
dön (50 kilométeren) át utazott együtt. Lorenzo Snow később így 
emlékezett vissza:

„Beszélgetésünk vallásra és filozófiára terelődött, és mivel ifjú vol-
tam és némiképp előnyt élveztem az iskolázottság terén, eleinte haj-
lamos voltam könnyelműen fogadni véleményét, különösen mivel 
nem mindig volt helyes nyelvezetbe öltöztetve; de ahogy komoly 
és alázatos módján folytatta a szabadítás tervének feltárását elmém 
előtt, képtelen voltam ellenállni a tudatnak, hogy Isten embere ő, 
és bizonysága igaz.” 1

Lorenzo Snow nem volt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz-
tus Egyháza tagja, amikor megismerte Patten eldert, de ismerte az 
egyház néhány tanítását. Sőt, mi több, Joseph Smith próféta is ellá-
togatott már a Snow családhoz, és Lorenzo édesanyja, valamint két 
testvére, Leonora és Eliza már az egyház megkeresztelt és konfir-
mált tagjai voltak. Lorenzónak azonban, ahogy mondta, akkoriban 
„más irányú elfoglaltságai voltak”, és az efféle dolgok „bizonyos 
fokig kiszorultak elméjéből” 2. Mindez változásnak indult, amikor 
Patten	elderrel	beszélgetett.	Élményére	visszatekintve	ezt	mondta:	
„Ez volt a fordulópont az életemben.” 3 E szavakkal írta le, mit érzett 
a beszélgetés során:
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„Valami a szívembe markolt. [Beszélgetőtársam] nyilvánvalóan 
észrevette ezt, mert miután bizonyságát tette, utolsó szavaival még 
arra intett, hogy járuljak az Úr elé, mielőtt este nyugovóra térek, és 
kérdezzem meg én magam. Ezt meg is tettem, és az lett az eredmé-
nye, hogy attól a naptól fogva, hogy találkoztam ezzel a nagyszerű 
apostollal, minden törekvésem mérhetetlenül kitágult és maga-
sabbra emelkedett.”

Patten elder „tökéletes őszintesége, komolysága és lelki ereje” 4 
maradandó hatással volt arra a fiatalemberre, aki egy nap maga is 
apostolként szolgált. Ez a szelíd hangvételű beszélgetés további 
élményekhez vezetett, melyek felkészítették Lorenzo Snow-t arra, 
hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökévé, 
Isten földi szószólójává váljon.

Hittel és kemény munkával átszőtt gyermekkor

Amikor	Oliver	Snow	1800.	május	6án	feleségül	vette	Rosetta	
Leonora Pettibone-t, két erős család egyesült, akiknek gazdag 
hagyományaik voltak a hit és a vallás terén. Mind a menyasszony, 
mind a vőlegény a legelső európai telepesek leszármazottai voltak 
– azoknak az Angliából az Egyesült Államok területére érkező 
puritánoknak az utódai, akik az 1600-as években azért szelték át az 
Atlantióceánt,	hogy	elmeneküljenek	a	vallási	üldöztetés	elől.	Oliver	
és Rosetta házasságuk első néhány évét Massachusetts államban 
töltötték; ott születtek lányaik, Leonora Abigail és Eliza Roxcy. Ezt 
követően az ohiói Mantuába költöztek, amely akkoriban egyike 
volt az Egyesült Államok legnyugatibb településeinek. Ők voltak 
a tizenegyedik család, akik arra a területre költöztek. Mantuában 
aztán két további lánygyermekük született, Amanda Percy és 
Melissa.	Lorenzo,	Oliver	és	Rosetta	ötödik	gyermeke	és	egyben	
első fia, 1814. április 3-án látta meg a napvilágot. Később két öccse 
született még: Lucius Augustus és Samuel Pearce.5

A	családi	hagyományokra	építve	Oliver	és	Rosetta	megtanították	
gyermekeiknek a hit, a kemény munka és a műveltség fontossá-
gát. Miközben arról meséltek gyermekeiknek, milyen nehézségeket 
kellett leküzdeniük otthonuk felépítése során, a gyermekek meg-
tanulták leküzdeni a csüggedést és megbecsülni Isten áldásait az 
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életükben. Eliza ezt írta: „Igazán elmondhatjuk szüleinkről, hogy 
feddhetetlenségük kifogástalan volt, és bizalomra érdemesek voltak 
az élet minden társas kapcsolatában és üzleti ügyeiben; ezenfelül 
gondosan megtanították gyermekeiknek az iparkodás, a takarékos-
ság és a szigorú erkölcsösség szokásait.” 6 Lorenzo háláját fejezte ki 
azért, hogy szülei mindig „odaadással és gyengédséggel” gondos-
kodtak róla.7

Miközben Lorenzo felcseperedett, szorgalmasan munkálkodott 
fizikai	és	intellektuális	törekvéseiben.	Édesapja	gyakorta	volt	távolt	
az	otthontól,	közügyekben	szolgálva	a	közösséget.	Oliver	távollé-
tében a legidősebb fiúként Lorenzóra hárult a gazdaság ügyeinek 
intézése; a fiú komolyan vette feladatát, és sikeresen teljesítette. 
Amikor Lorenzo épp nem dolgozott, általában olvasott. Eliza ezt 
mondta róla: „Könyve állandó társa volt.” 8

Lorenzo jellemének fejlődésére visszatekintve Eliza ezt a meg-
figyelést tette: „Kora gyermekkorától fogva tanúsította azt a len-
dületességet és jellembéli szilárdságot, amely későbbi életében 
előmenetelét jellemezte.” 9

Felülkerekedve az ifjonti becsvágyon

Oliver	és	Rosetta	Snow	a	vallással	kapcsolatos	őszinte	tudásszer-
zésre ösztönöztek. Engedték gyermekeiknek, hogy ismereteket sze-
rezzenek a különféle egyházakról, megnyitva otthonukat „minden 
felekezet jó és intelligens emberei előtt”. De Lorenzo még az efféle 
bátorítás ellenére is „kevés vagy semennyi figyelmet sem fordított 
a vallás kérdésére, legalábbis ahhoz nem elegendőt, hogy bármely 
felekezet mellett letette volna a voksát” 10. Arról álmodozott, hogy 
katonai parancsnok lesz, ez az álom pedig elnyomott minden más 
hatást az életében, „nem mintha annyira szerette volna a háború-
zást”	–	jegyezte	meg	Orson F.	Whitney	történetíró ,	hanem	mert	
„elkápráztatta a katonai karrier romantikája és lovagias mivolta” 11. 
Hamarosan	azonban	másik	ambícióra	váltotta	ezt	az	álmát.	Otthonát	
hátrahagyva	beiratkozott	a	közeli	Oberlini	Egyetemre,	hogy	„felsőbb	
iskolázottságra” tegyen szert.12

Miközben	Lorenzo	Oberlinben	tanult,	új	érdeklődéssel	fordult	a	
vallás felé. Továbbra is a Patten elderrel folytatott beszélgetés hatása 
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alatt állva nem csupán elgondolkodott a visszaállított evangélium 
tanain,	hanem	meg	is	osztotta	azokat	másokkal	Oberlinben	–	még	
olyanokkal is, akik lelkészi hivatásra készültek az egyetemen. Egyik 
levelében, melyet a nővérének, Elizának címzett, aki addigra már 
csatlakozott a szentekhez Kirtlandben, ezt írta: „Biztosíthatlak afelől, 
hogy igen nagy sikerrel jártam a mormonizmus védelmében a lelké-
szek és leendő lelkészek között. Az igaz, hogy nem büszkélkedhetek 
sok megtérttel, hiszen én magam sem vagyok az, mégis néhányuk 
már majdnem megvallotta, hogy lát némi [bölcsességet] a tanaitok-
ban. Megszüntetni a mormonizmus elleni heves előítéletet egy ober-
lini diák elméjében, nos, ez nem egy könnyen teljesíthető feladat.”

Ugyanebben a levelében Lorenzo válaszolt egy meghívásra is, 
amelyet korábban Elizától kapott. Nővére elintézte, hogy vele lak-
jon Kirtlandben és hébert tanuljon egy olyan csoportban, melynek 
tagja volt Joseph Smith próféta és a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak néhány tagja is. Lorenzo ezt felelte: „Nagy örömömre szolgál 

lorenzo snow 1836 júniusában keresztelkedett meg és 
konfirmált az ohiói Kirtlandben, két hónappal az e képen 

látható Kirtland templom felszentelése után
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azt hallani, hogy ilyen nagy boldogságban van részed Kirtlandben, 
noha jelenleg nem áll szándékomban lakhelyemet a tiédre cserélni, 
azonban ha a tanulmányi előmenetel lehetősége ott ugyanilyen, 
akkor úgy vélem, már-már hajlok arra, hogy próbát tegyek. Mert 
ha más nem, bizonyára meglehetősen érdekesnek bizonyulna szá-
momra, és talán hasznos is lenne, ha élőszóban hallanám azokat a 
tanokat, melyeket oly régóta próbálok megvédeni és támogatni itt, 
Oberlinben.”

Bár Lorenzóra nagy hatással voltak Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza tanai, habozott csatlakozni az egyházhoz. 
De érdeklődött. Elizának írott levelében számos kérdést tett fel az 
egyházról. Azt írta, hogy a lelkészi pályára készülő oberlini diákoktól 
elvárt követelmény, hogy „hét évet vagy akár még többet is fárad-
ságos tanulmányoknak szenteljenek, mielőtt megengednék nekik, 
hogy elmondják a pogányoknak, hogy van egy Isten a mennyben, 
úgy, mint egy ügyvédnek, akinek birtokában kell lennie bizonyos ké-
pesítéseknek, mielőtt engedélyt kapna a szólásra”. Ezzel ellentétben, 
ahogyan nővérének írta, „amikor tanaitokat hirdetitek, a ti népetek 
– feltételezem – inkább az isteni segítségre támaszkodik, semmint 
arra, amit az egyetemi oktatás nyújt”. Kifejezte abbéli vágyát, hogy 
megértse a Lélek munkálkodásait, és megkérdezte, hogy a Szent-
lelket rá lehet-e ruházni az emberre „a világ e korszakában”. Ha az 
emberek meg tudják kapni a Szentlelket – tette fel a kérdést –, akkor 
„Isten mindig egy másik ember közvetítésével ruházza rájuk?” 13. Más 
szavakkal: tudni szerette volna, hogy vajon szükséges-e a papsági 
felhatalmazás a Szentlélek elnyeréséhez.

Lorenzo	nagyra	becsülte	az	Oberlini	Egyetemen	kialakított	barát-
ságait és az ott elsajátított tudását, de egyre inkább kedve ellenére 
valónak találta az ottani vallási tanításokat. Idővel aztán kilépett az 
egyetemről, és nővére meghívásának eleget téve Kirtlandbe ment 
hébert tanulni. Elmondása szerint csak azért járt a héberórákra, 
hogy felkészüljön tanulmányai folytatására az Egyesült Államok 
keleti részének valamely egyetemén.14 Ennek ellenére Eliza megje-
gyezte, hogy a héber nyelv elsajátításán felül „elméje magába szívta 
és szívét átitatta az örökkévaló evangéliumba vetett élő hit” 15. Ha-
marosan	rálelt	a	válaszokra,	melyeket	az	Oberlini	Egyetemen	feltett,	
és 1836 júniusában megkeresztelte John Boynton elder, aki egyike 
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volt a Tizenkét Apostol Kvóruma eredeti tagjainak ebben az ado-
mányozási korszakban. Ezt követően Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza tagjává konfirmálták.

Körülbelül két hétre rá egy barátja így szólt hozzá: „Snow testvér, 
megkaptad a Szentlelket, amióta megkeresztelkedtél?” Lorenzo így 
idézi fel: „Kérdése szinte zavarral és csalódással töltött el. Az volt 
az igazság, hogy noha megkaptam mindent, amire talán szükségem 
volt, azt nem kaptam meg, amit vártam” – úgy értve, hogy noha 
konfirmálták, mégsem volt része a Szentlélek különleges megnyi-
latkozásában. „Elégedetlenséget éreztem – mondta –, nem azzal, 
amit tettem, hanem önmagammal. Ezzel az érzéssel elvonultam este 
arra a helyre, ahol szokásom volt felajánlani hódolatomat az Úrnak.” 
Letérdelt imádkozni, és azon nyomban választ kapott imáira. „Ez 
soha nem fog kitöröltetni az emlékezetemből, amíg csak fennáll az 
emlékezet – jelentette ki később. – Tökéletes tudást kaptam arról, 
hogy van egy Isten; hogy Jézus, aki meghalt a Kálvárián, az Ő Fia; 
és hogy Joseph, a Próféta, megkapta azt a felhatalmazást, ame-
lyet állított. Nincs nyelv, amely kifejezhetné elégedettségemet és 
e megnyilvánulás dicsőségét! Visszatértem szállásomra. Most már 
tanúságot tehetek az egész világnak arról, hogy tudom, határozott 
tudással, hogy Isten Fiának evangéliuma visszaállíttatott, és hogy 
Joseph Isten prófétája, akinek hatalmában áll az Ő nevében szólni.” 16

Ettől az élménytől megerősítve Lorenzo felkészült, hogy misszio-
náriusként szolgáljon. Eliza elmondása szerint öccse megtérése oda 
vezetett, hogy ambíciói más irányba terelődtek, és „új világot tár-
tak fel előtte”. Ezt a megfigyelést tette: „A földi katonai hírnév he-
lyett most a mennyei seregekkel társuló bajnoki lét küzdőterébe 
lép[ett].” 17

Szembenézni a teljes idejű misszionáriusi 
szolgálat kihívásaival

Lorenzo	Snow	1837	tavaszán	Ohio	államban	kezdte	meg	misszio
náriusi szolgálatát. Azon elhatározásához hasonlatosan, hogy csat-
lakozik az egyházhoz, a teljes idejű misszionáriusi szolgálat melletti 
döntése szintén megkívánta nézeteinek és terveinek átírását. Ezt 
jegyezte le a naplójában: „Az 1837-es esztendőben teljes mértékben 
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feladtam minden addig dédelgetett elgondolásomat.” 18 Feladta azt a 
tervét, hogy „klasszikus műveltségre tegyen szert” egy egyetemen az 
Egyesült Államok keleti részén.19 Arra is igent mondott, hogy táska 
és erszény nélkül utazzon – vagyis más szavakkal, hogy pénz nélkül 
induljon útnak, mások jóságára támaszkodva élelemért és mene-
dékért. Ez különös nehézséget jelentett számára, mivel ifjúságában 
mindig is fontosnak tartotta, hogy maga fedezze kiadásait, abból a 
pénzből, amelyet édesapjának segített megkeresni a családi gaz-
daságban. Ezt mondta: „Nem voltam hozzászokva, hogy másoktól 
függjek élelemért vagy szállásért. Ha bármilyen távolságba utaztam, 
édesapám mindig ügyelt arra, hogy elegendő pénz legyen nálam 
kiadásaim fedezésére. Most pedig az, hogy úgy induljak útnak, hogy 
ételt kell kérnem és egy helyet, ahol álomra hajthatom a fejemet, 
nos, ez nagy próbatétel volt számomra, mivel gyökeresen ellenke-
zett a neveltetésemmel.” 20 „Eltökélt szándék[ában] állt megtenni”, 

lorenzo snow elder
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de csupán azért, mert „határozott tudást kap[ott] azt illetően, hogy 
Isten így kívánja” 21.

Snow elder néhány nagybátyja, nagynénje, unokatestvére és ba-
rátja részt vett a misszionáriusként tartott első gyűlésein. Vissza-
emlékezve az első alkalomra, amikor prédikált, ezt mondta: 
„Meglehetősen bátortalan voltam akkoriban, és… igen nehezemre 
esett felállnom és prédikálnom a rokonaimnak és a szomszédok-
nak, akiket beinvitáltak. Emlékszem, szinte egész nap imádkoztam 
a beszédem estéjét megelőzően. Egyedül félrevonultam, és arra kér-
tem az Urat, adjon mondanivalót számomra. Nagynéném később 
elmondta nekem, hogy szinte reszketett, amikor látta, hogy szólásra 
emelkedek, de kinyitottam a számat, és hogy mit mondtam, nem is 
tudtam, de nagynéném azt mondta, körülbelül háromnegyed órán 
át beszéltem gördülékenyen.” 22 Lorenzo hálával telve emlékezett 
vissza: „Hittem és bizonyosan éreztem, hogy a sugalmazás Lelke 
késztetni fog és szólást ad majd nekem. Ima és böjt által kértem 
– megalázkodtam az Úr előtt, hatalmas imában szólítva Őt, hogy 
adja meg nekem a szent papság erejét és sugalmazását; és amikor 
odaálltam a gyülekezet elé, noha nem tudtam egyetlen szót sem, 
mit mondhatnék, mihelyt szólásra nyitottam a számat, a Szentlé-
lek nagy erővel megpihent rajtam, világossággal töltve el elmémet, 
olyan elgondolásokat és helyénvaló nyelvezetet közölve, mellyel 
át tudtam adni azt.” 23 Mire elhagyta a vidéket, megkeresztelte és 
konfirmálta egy nagybátyját, nagynénjét, számos unokatestvérét és 
néhány barátját.24

Miután családtagjaival és barátaival megosztotta az evangéliumot, 
Snow elder más városokban folytatta misszionáriusi munkáját; közel 
egy évig szolgált. Így számolt be erről: „Míg ezen a misszión voltam, 
Ohio	állam	különféle	részein	jártam,	és	ez	idő	alatt	sok	embert	ke-
reszteltem meg, akik hűek maradtak az igazsághoz.” 25

Lorenzo Snow nem olyan régen tért haza első missziójáról, ami-
kor ismét vágyat érzett az evangélium hirdetésére. Ezt mondta: 
„Misszionáriusi elhívásom lelkülete oly súllyal nehezedett elmémre, 
hogy el kívántam merülni munkálataiban.” 26 Ez alkalommal Missouri, 
Kentucky és Illinois államban hirdette a visszaállított evangéliumot, 
majd	pedig	újra	Ohióba	ment.
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Néhányan ellenségesek voltak Snow elderrel és az általa meg-
osztott üzenettel szemben. Például elmesélte egy élményét, amelyre 
Kentuckyban került sor, amikor egy csoport összegyűlt valaki ott-
honában, hogy hallják Lorenzót prédikálni. Miután prédikált, meg-
tudta, hogy az emberek közül néhányan azt tervezték, hogy amint 
elhagyja a házat, megtámadják. Visszaemlékezett, hogy „a tömeg 
lökdösődése közepette” a házban az egyik férfi „véletlenül az egyik 
kabátzsebembe csúsztatta a kezét, amitől hirtelen visszahőkölt”. 
Mivel valami keményet érzett Snow elder zsebében, azonnal fi-
gyelmeztette a barátait, hogy a misszionáriusnál pisztoly van. Snow 
elder később ezt írta: „Ennyi elég is volt – a reménybeli zsiványok 
felhagytak ördögi szándékaikkal.” Némiképp mulatván a dolgon 
Snow elder hozzátette: „A feltételezett pisztoly, mely riadalmukat – 
és az én védelmemet – előidézte, a zsebméretű Bibliám volt, hőn 
szeretett pátriárkánk, [id.] Joseph Smith atya becses ajándéka.” 27

Mások azonban szívélyesen fogadták Snow eldert, és befogad-
ták üzenetét. Egy Missouri állambeli településen öt embert tanított, 
akik aztán a tél derekán keresztelkedtek meg. Snow elder másokkal 
együtt léket vágott a befagyott folyón, hogy el tudja végezni a szer-
tartást. A hideg ellenére néhány megtért „tapsolva és Isten dicséretét 
kiáltva lépett elő a vízből” 28.

Snow elder első két missziója az 1837 tavaszától 1840 májusáig 
tartó időszakon ívelt át. Leveleinek részletei jól jellemzik ezt az Úr 
szolgálatával töltött időszakot: „[1838–39] telének hátralévő részét 
utazással és prédikálással töltöttem; …váltakozó sikerrel és bánás-
móddal találkoztam – néha a lehető legelőzékenyebben fogadtak és 
mély figyelemmel hallgattak, máskor viszont gyalázatos és arcátlan 
módon bántalmaztak; de egyetlen esetben sem bántak rosszabbul 
velem, mint Jézussal, akinek a követését vallom.” 29 „Amikor most 
visszatekintek azokra az eseményekre, amelyeket megtapasztaltam, 
…nagy ámulat és csodálkozás tölt el.” 30 „Az Úr velem volt, és nagy-
mértékben megáldott fáradságos munkám során.” 31

Angliai misszió

1840 májusának elején Lorenzo Snow csatlakozott a szentek-
hez az Illinois állambeli Nauvooban, de nem sokáig maradt velük. 
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Elhívást kapott, hogy az Atlanti-óceánt átszelve missziót szolgál-
jon Angliában, így még ugyanabban a hónapban útnak is indult 
Nauvoo ból. Indulás előtt időt szakított arra, hogy meglátogasson 
néhányat az akkor már az angliai misszióban szolgáló kilenc apostol 
családjai közül.

Amikor Brigham Young családjánál járt, látta, hogy rönkkunyhó-
jukban nem volt tömítés a rönkök között, így aztán „ki voltak téve 
minden szélnek és viharnak”. Young nőtestvér kimerült volt, mert 
épp akkor ért haza a család tejelő tehenének hasztalan keresésé-
ből. Nehéz körülményei ellenére így szólt Snow elderhez: „Látod 
a helyzetemet, de mondd meg [a férjemnek], hogy ne nyugtalan-
kodjon és cseppet se aggódjon miattam – szeretném, ha mindaddig 
munkája mezején maradna, míg tisztelettel fel nem mentik.” Mivel 
felkavarták Young nőtestvér „nyomorúságos, szűkölködő körülmé-
nyei”, Snow elder segíteni akart: „Kevéske pénzem volt csupán – a 
kijelölt munkaterületemhez vezető út egytizedére sem elegendő, és 
semmi kilátásom nem volt a fennmaradó rész beszerzésére, más-
nap pedig már indultam. Előhúztam zsebemből szerény vagyonom 
egy részét, …de nem volt hajlandó elfogadni. Miközben én hőn 
győzködtem, hogy fogadja el, ő pedig erősködött, hogy nem fogja 
– részben szándékosan, részben véletlenül a pénz a földre hullott, 
és nagy csörgéssel a meglazult padlódeszkák közé esett, ami aztán 
lezárta a vitát. Elköszöntem az asszonytól, és magára hagytam, hogy 
felszedje a pénzt.” 32

Snow elder Illinois-ból New Yorkba utazott, ahol hajóra szállt, 
hogy átkeljen az Atlanti-óceánon. A 42 napos tengeri út során há-
rom ádáz vihar ostromolta a hajót. Félelemtől reszkető, könnyező 
utastársai között Snow elder nyugodt maradt, bízva abban, hogy 
Isten meg fogja védelmezni. Amikor a hajó végül kikötött az angliai 
Liverpoolban, Snow elder szíve „telve [volt] a legnagyobb hálával 
[az Úr] iránt, aki megőrzi és fenntartja azokat, akiket elhív és elküld 
a föld nemzeteihez a szabadulás követeiként” 33.

Miután körülbelül négy hónapja szolgált misszionáriusként An-
gliában, Snow elder további felelősséget kapott: kijelölték, hogy 
a londoni konferencia elnökeként szolgáljon, mely elhívás nagy-
ban hasonlít a mai kerületi elnök elhívásához. Tovább folytatta az 
evangélium hirdetését, mellette pedig felügyelte a területen lévő 
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papsági vezetők, például gyülekezeti elnökök munkáját. Miközben 
ebben a vezetői pozícióban szolgált, gyakran tett jelentést Parley P. 
Pratt eldernek, aki a Tizenkettek Kvórumának tagja és a misszió 
elnöke volt. Sok emberről számolt be, akik „a szabadulás módja 
után tudakozód[tak]”; írt arról, hogy egy terem „csordultig telt” 
egy vasárnapi gyűlésre; és írt arról, „milyen öröm megkeresztelni 
[a megtérteket] Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus nyájába”. A 
munka iránti lelkesedéssel és derűlátással eltelve ezt mondta: „Bár 
mindenféle zsarnokoskodó gonoszság vesz minket körül, Sion kezd 
előtörni, és bízom benne, hogy hamarosan világító lámpássá válik 
ebben a városban.” 34

A londoni konferencia jelentős növekedést tapasztalt Snow el-
der elnöksége alatt. Miközben örvendezett ebben a sikerben, küsz-
ködött is a vezetői tiszttel járó felelősségekkel. Heber C. Kimball 
eldernek, a Tizenkettek Kvóruma tagjának írott egyik levelében el-
ismerte, hogy e kihívások „a vezetés olyan útjára indítottak, amely 
eltér bármely másiktól, melyet korábban alkalmaztam”.35 Ezt mondta 
Kimball eldernek: „Te és [Wilford] Woodruff elder azt mondtátok, 
hogy a tapasztalat iskolájának fog bizonyulni, ami máris megtörtént. 
[…] Amióta ide jöttem, mindig valami új dolog merült fel a szentek 
között. Alig múlt el az egyik, máris jött a következő.” Megosztott egy 
olyan igazságot, melyet hamar megtanult új feladatkörében: „Nem 
tudtam volna megbirkózni a nehézségekkel, [hacsak] Isten [nem] 
segített volna igen nagy mértékben.” 36 Hasonló érzésnek adott han-
got egy levelében George A. Smith eldernek, aki a Tizenkettek Kvó-
rumának tagja volt: „A kevéskét, amit elértem, nem magam tettem 
meg, hanem Isten. Egy dolgot teljes mértékben megtanultam a ta-
pasztalatom során, miközben törekedtem felmagasztalni hivatalomat 
tanítóként Izráelben, az pedig nem más, mint hogy én magamtól 
nem tudok semmit, és nem tudok tenni semmit. Azt is tisztán látom, 
hogy egyetlen szent sem boldogulhat, hacsak nem engedelmeske-
dik azok utasításainak és tanácsainak, akiket elnökölni állítottak az 
egyház fölé. Bizonyos vagyok abban, hogy amíg betartom paran-
csolatait, az Úristen fenn fog tartani és támogatni fog hivatalomban. 
[…] Amíg alázatosan járok előtte, Ő erőt fog adni, hogy igazlelkűen 
és a kinyilatkoztatás lelkével tudjak tanácsot adni.” 37
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Azon túl, hogy az evangéliumot hirdette és a londoni konferencia 
elnökeként szolgált, Snow elder írt egy vallási röpiratot, vagyis füze-
tet, hogy segítsen a misszionáriusoknak a visszaállított evangélium 
kifejtésében. A röpiratot, melynek címe The Only Way to Be Saved  
[A szabadulás egyedüli útja] volt, később számos nyelvre lefordították, 
és a 19. század egész második felében használták.

Snow elder 1843 januárjáig szolgált Angliában. Mielőtt hazatért 
volna, teljesített egy megbízatást, amelyet Brigham Young elnöktől 
kapott. Naplójának margójára jegyezte fel e megbízatás egyedüli 
említését: „B. Young eln. kérésére átadtam két Mormon könyvét 
Viktória királynőnek és Albert hercegnek.” 38

Amikor Snow elder elindult Angliából, egy Nauvooba kivándorló 
brit utolsó napi szent csoport élére állt. Ezt írta naplójában: „Egy 
kettőszáz-ötven fős csoportért voltam felelős; közülük sokan bi-
zalmas barátaim voltak, akik az én szolgálatom alatt léptek be a 

sok korai szent vándorolt ki európából, hogy csatlakozzon 
az amerikai egyesült államokban élő szentekhez
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szövetségbe. Mostani helyzetem, melyben barátokkal övezve keltem 
át ismét az óceánon, igen irigylésre méltó volt, összevetve azzal a 
magányos úttal, melyet két és fél évvel azelőtt tettem meg.” 39 Snow 
eldernek a Swanton fedélzetén tapasztalt élményei jól mutatták ve-
zetői képességeit és Istenbe vetett hitét. A következő feljegyzés a 
naplójából származik:

„Összehívtam [a szenteket], és közös megegyezés alapján rész-
legekre és alrészlegekre osztottam őket, mindegyikhez megfelelő 
tisztségviselőket nevezve ki, és bizonyos szabályokat hozva a tár-
saság irányítására. Úgy találtam, hogy több főpap és mintegy har-
minc elder van közöttünk, és mivel tudtam, hogy sok elderben 
feltűnési viszketegség van, hogy akár csak egy kicsiny dolgot is 
megtegyen, amivel némiképp kitűnhet, és ha ezt nem tudja egy 
módon elérni, akkor más módot fog keresni, ennélfogva arra jutot-
tam, hogy biztonságosabb, ha magam szabom meg, mit tegyenek. 
Ennek megfelelően annyiukat, amennyit csak tudtam, megbíztam 
valamiféle tisztséggel, és mindannyiukat felelőssé tettem valamiért. 
Az egész társaság egybegyűlt esti imára a hét minden napján. Heti 
két alkalommal volt prédikálás, vasárnaponként pedig gyűléseket 
tartottunk, és vettünk az úrvacsorából.

Kapitányunk, akivel baráti ismeretségbe szerettem volna kerülni, 
nagyon távolságtartónak és visszafogottnak látszott. […] Elméje 
szemmel láthatóan előítéletekkel volt telve irántunk. Körülbelül 
két hete hajóztunk már a nyílt vízen, mely idő alatt semmi igazán 
lényeges nem történt, csupán annyi, ami általában megesik hajózás 
közben, amikor viszont a következő eset következett be.

A kapitány inasát, egy német ifjút, olyan baleset érte, amely az 
életét fenyegette. Mivel a fiatalember igen erkölcsös, józan és szi-
lárd jellem volt, és számos útjára elkísérte már a kapitányt, sikerült 
nagymértékben elnyernie a kapitány, a tisztek és a személyzet ba-
rátságát; a szentek is igen megszerették. Ezért aztán halálának eshe-
tősége… nagy szomorúságot és bánatot idézett elő az egész hajón.

Heves görcsök és rohamok kíséretében vér ömlött a szájából. 
Végezetül aztán, miután hasztalan próbáltak alkalmazni különféle 
gyógymódokat, feladták a reményt, hogy életben fog maradni. A 
kapitány azt kívánta, hogy mielőtt a matrózok nyugovóra térnek, 
egyesével járuljanak a kabinjába és búcsúzzanak el tőle, amit ők 
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meg is tettek, a legcsekélyebb mértékben sem számítva arra, hogy 
megéri a másnap reggelt. Sok szem könnyben úszott, amikor kilép-
tek a kabinjából.

Miközben Martin nőtestvér [a hajón lévő utolsó napi szentek 
egyike] egymagában ott ült [a fiatalember] ágyánál, elmondta neki 
a kívánságát, hogy hívasson értem, hogy szolgáljak néki, és akkor 
talán	még	felépülhet.	Ebbe	örömmel	beleegyezett.	Én	épp	a	fekhe-
lyemen aludtam, amikor az üzenet érkezett, mivel körülbelül éjjeli 
tizenkét óra volt. Azonnal felkeltem és elindultam a kabinba, [majd] 
odafelé összetalálkoztam az első tiszttel, aki épp tőle jött. Amint el-
ment mellettem, találkozott egy bizonyos Staines testvérrel, és meg-
jegyezte neki, hogy Mr. Snow az inashoz tart, hogy kézrátételben 
részesítse. »Azonban – tette hozzá (fájdalmas hangon) – mindez mit 
sem ér; szerencsétlen flótás, most már mindennek vége.« »Ó – felelte 
Staines elder –, az Úr meg tudja gyógyítani a kézrátétel által.« » Úgy 
gondolja?« – kérdezett vissza a tengerész szíve egyszerűségében.

Amint tovább haladtam, a kajüt ajtajában összetalálkoztam a ka-
pitánnyal, akin látszott, hogy könnyezett. »Örülök, hogy eljött, Mr. 
Snow – mondta –, habár mit sem ér, hiszen hamarosan vége lesz 
az inasunknak.« Beléptem a szobájába, és leültem az ágya mellé. 
Szaggatottan lélegzett, és olyan volt, mint aki haldoklik. Nem tu-
dott fennhangon beszélni, de jelezte óhaját, [hogy] szolgáljak neki. 
Megtudtam, hogy van egy felesége és két gyermeke a németországi 
Hamburgban, akik tőle függenek a megélhetésükért. Szemmel lát-
hatóan nagyon aggódott miattuk.

Kezeimet a fejére helyeztem, és alig végeztem a szolgálattal, ami-
kor ülő helyzetbe emelkedett, összecsapta a kezét [tapsolt], dicsére-
tet zengve az Úrnak, amiért meggyógyult, aztán hamarosan felkelt 
ágyából [és] kiment kabinjából a fedélzetre sétálni.

Másnap reggel mindenki ámulva látta, hogy az inas él, és elké-
pedve nézték, ahogy szokása szerint végzi a munkáját. A tengeré-
szek egytől egyig megesküdtek rá, hogy csoda történt; a szentek 
tudták, hogy az történt, ezért örvendeztek és dicsérték az Urat; a ka-
pitány szilárdan hitte, és mély hálát érzett, szíve pedig attól az időtől 
fogva szorosan egybefonódott a miénkkel. Biztosított számunkra 
minden előnyt és kényelmet, amit csak hatalmában állt megadni, 
és állandóan a kívánságainkat leste; részt vett minden gyűlésünkön, 
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megvásárolta és elolvasta a könyveinket. A tisztek szintén így tettek, 
és	amikor	elváltam	tőlük	New	Orleansban	[Louisiana	államban],	
megígérték, hogy meg fognak keresztelkedni. Körülbelül egy év-
vel később levelet kaptam az első tiszttől, aki tudomásomra hozta, 
hogy… eleget tettek ígéretüknek. A kapitány szintén hangot adott 
abbéli szándékának, hogy egyszer majd befogadja az evangéliumot 
és a szentek között fog lakozni. Az inas keresztelésére akkor került 
sor,	amikor	megérkeztünk	New	Orleansba,	és	búcsúzóul	egy	Bibliát	
ajándékozott nekem, amelyet most is őrzök.” 40

Snow elder így folytatta: „Sok tengerész könnyezett, amikor végső 
búcsút vettünk a Swantontól. Az igazat megvallva mindannyiunk-
ban nagyon ünnepélyes érzések kavarogtak.” 41	New	Orleansból	
Snow elder és a többi szent komphajóra szálltak, és felhajóztak a 
Mississippin. 1843. április 12-én érkeztek meg Nauvooba.

a Swanton nevű hajón egy súlyosan megsérült férfi azon nyomban 
meggyógyult, miután lorenzo snow elder papsági áldást adott neki
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Az Úr munkája iránti állandó elkötelezettség

Miután hét esztendő java részét teljes idejű misszionáriusi szolgá-
lattal töltötte, Lorenzo Snow látta, hogy a szolgálatra adódó lehető-
ségei egy időre más irányt vesznek. 1843–44 telén egy helyi iskola 
igazgatósága állást ajánlott neki tanítóként. Lorenzo elfogadta az 
ajánlatot, bár tudta, hogy a tanulók közül sokan „azzal kérkednek, 
hogy megvesszőzik a tanítókat és romba döntik az iskolákat”. Úgy 
vélte, hogy a diákok tiszteletét azzal lehet elnyerni, ha tiszteletet 
tanúsítanak irántuk. Nővére, Eliza, így emlékezett vissza: „Úgy be-
szélt azokkal a fiúkkal, mintha a legtiszteletreméltóbb úriemberek 
lettek volna. […] Különös gondot fordított arra, hogy elmélyítse 
bennük az irántuk érzett törődése érzését”, valamint azt a vágyát, 
hogy „segítsen előrehaladniuk tanulmányaikban. […] Ily módon, 
kedvességének és meggyőzésének köszönhetően, érzéseik meg-
enyhültek – sikerült elnyernie a bizalmukat, és türelmes, folyto-
nos erőfeszítéseivel a rakoncátlan kópékból tiszteletreméltó diákok 
lettek, és jóval a félév vége előtt, meglepő előmenetelt tanúsítva, 
szorgalmas tanulókká váltak.” 42

1844-ben új egyházi megbízást kapott. Feladatul kapta, hogy 
utazzon	Ohióba,	és	felügyelje	a	választási	kampányt,	mely	Joseph	
Smitht jelölte az Egyesült Államok elnökének. A Prófétának csaló-
dást okozott, ahogyan az Egyesült Államok kormánya az utolsó napi 
szentekkel bánt, és leveleket írt az akkori elnökjelölteknek, hogy 
fogalmazzák meg az egyházzal szemben tanúsított hozzáállásukat. 
Mivel elégedetlen volt a válaszaikkal, úgy határozott, hogy ő maga 
is indul az elnökválasztáson.

A Tizenkettek Kvóruma kijelölte Lorenzo Snow-t és másokat, hogy 
„hozzanak	létre	egy	politikai	szervezetet	szerte	Ohio	államban,	hogy	
elősegítsék Joseph elnökké választását”.43 A kampány során felhív-
ták az emberek figyelmét arra is, hogy a szentek alkotmányos jo-
gai milyen sokféle módon szenvedtek csorbát. Lorenzo azt mondta, 
„felettébb érdekes idő” volt ez számára.44 Néhány ember hevesen 
ellenezte a Próféta jelöltségét, míg mások úgy érezték, hogy Joseph 
Smith képes lenne sikerre vezetni és felvirágoztatni a nemzetet.

Lorenzo Snow később így emlékezett vissza: „Mindezen szélső-
séges nézetek közepette haladásomnak hirtelen véget vetett egy 
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biztos forrásból származó jelentés a Próféta és bátyja, Hyrum meg-
gyilkolásáról.”45 „Nehéz szívvel” tért vissza Nauvooba.46

A szentek még e tragédia idején is szorgosan munkálkodtak Isten 
királysága felépítésén. Amint azt Lorenzo később megjegyezte: „A 
Mindenható irányítása alatt a királyság előrehaladt.” 47 Folytatták az 
evangélium hirdetését és egymás megerősítését, illetve közös erővel 
munkálkodtak, hogy befejezzék a templom felépítését városukban.

Amikor Lorenzo Snow csatlakozott a szentekhez Nauvooban, el-
határozta, hogy soha nem házasodik meg, hanem inkább az evan-
gélium hirdetésének szenteli életét. Nővére, Eliza, később ezt a 
megfigyelést tette: „Mindent felemésztő vágya volt idejét, tehetségeit 
és mindenét a szolgálatnak szentelni.” Úgy érezte, hogy a családi 
élet valamiképp „csökkenti hasznosságát” az Úr munkájában.48

Lorenzónak a házasságról és családról alkotott elképzelései ak-
kor kezdtek megváltozni, amikor egyszer 1843-ban négyszemközt 
beszélgetett Joseph Smith prófétával a Mississippi partján. A Próféta 
tanúságát tette a kinyilatkoztatásról, melyet a többnejű házasságot 
illetően kapott. Ezt mondta Lorenzónak: „Az Úr meg fogja nyitni 
előtted az utat, hogy képes legyél befogadni és követni a celesztiális 
házasság törvényét.” 49 E tanácsot hallva Lorenzo kezdte megérteni, 
hogy a házasság az Úr parancsolata és Mennyei Atyánk boldogság-
tervének elengedhetetlen része.

1845-ben Lorenzo Snow, az egyház akkori gyakorlatának meg-
felelően, többnejű házasságra lépett Charlotte Squires-zel és Mary 
Adaline Goddarddal. Később további nőkkel is összepecsételték. 
Feleségei és gyermekei iránti odaadása az Úr munkája iránti odaa-
dása részévé vált.

A szentek folytatták Isten királyságának felépítését Nauvooban, 
de folytatódott az üldöztetés is. 1846 februárjában, a hideg télben 
a csőcselék arra kényszerítette a szenteket, hogy hagyják el ott-
honukat és templomukat. Kezdetét vette a nyugatra tartó hosszú 
vándorlásuk új otthonuk felé.

Segítség a szenteknek a Sóstó-völgyben való gyülekezéshez

Habár Lorenzo Snow és családja a többi szenttel együtt indult 
útnak, csak több mint egy évvel az első pionír társaságok után 
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érkeztek meg a Sóstó-völgybe. A legtöbb korai utolsó napi szent 
pionírhoz hasonlóan ők is átmeneti településeken időztek az út 
során. Lorenzo és családja egy rövid időre egy Iowa állambeli 
településen, Garden Grove-ban élt, ahol faházakat építettek az 
őket	követő	szentek	számára.	Onnan	a	szintén	Iowában	lévő	Mount	
Pisgah [Piszga-hegy] nevű településre költöztek.

Mount Pisgah-ban Lorenzo együtt munkálkodott a családjával és 
a többi szenttel, hogy gondoskodjanak saját maguk és mindazok 
szükségleteiről, akik majd utánuk érkeznek a Sóstó-völgybe tartó 

lorenzo snow szolgált azon pionír társaságok kapitányaként, 
amelyek 1848-ban érkeztek meg a sóstó-völgybe
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út során. Itt is faházakat építettek, sőt, terményeket is ültettek és 
termesztettek, tudva, hogy jönnek majd utánuk mások, akik learat-
ják a termést. A Mount Pisgah-ban töltött idő egy részére Lorenzo 
lett elhívva, hogy elnököljön a település felett. Miközben bánat, 
betegség és halál sújtotta a népet, köztük saját családját is, ő szor-
galmasan munkálkodott, hogy segítsen az embereknek reményt 
találni, egymást megerősíteni, és engedelmesnek maradni az Úr 
parancsolataihoz.50

1848 tavaszán Brigham Young elnök azt az utasítást adta Lorenzo 
Snow-nak, hogy keljen útra Mount Pisgah-ból a Sóstó-völgybe. Lo-
renzo ismét vezetői megbízást kapott, ez alkalommal pionír társa-
ságok kapitánya lett. A társaságok 1848 szeptemberében érkeztek 
meg a Sóstó-völgybe.

A Tizenkettek Kvóruma tagjaként végzett szolgálat

1849. február 12-én Lorenzo Snow üzenetet kapott, hogy jelenjen 
meg a Tizenkét Apostol Kvóruma gyűlésén. Azonnal félbehagyta, 
amivel épp foglalatoskodott, és elment a gyűlésre, amely már ja-
vában	tartott.	Odafelé	eltűnődött	azon,	vajon	miért	hívatják	a	Ti-
zenkettek Kvóruma elé. Azon tépelődött, vajon valamiféle vétekkel 
vádolják-e. Tudva azonban, hogy mindig hűen elvégezte feladatait, 
elhessegette ezt a gondolatot. De el sem tudta képzelni, mi vár rá. 
Amikor odaért, csodálkozva hallotta, hogy elhívták a kvórum tagjá-
nak. Ugyanezen a gyűlésen még három másik férfit rendeltek apos-
tollá: Charles C. Rich eldert, Franklin D. Richards eldert és Erastus 
Snow eldert, Lorenzo egy távoli unokatestvérét.51

Lorenzo Snow apostoli elrendelése meghatározta egész további 
életét. Elhívása „Krisztus neve különleges tanúinak” (T&Sz 107:23) 
egyikeként kihatott mindenre, amit csak tett. Később e szavakkal 
fejezte ki érzéseit az apostol egyéni felelősségeiről:

„Először is, az apostolnak rendelkeznie kell isteni tudással, Istentől 
jövő kinyilatkoztatás által, hogy Jézus él – hogy Ő az élő Isten Fia.

Másodszor, isteni felhatalmazással kell rendelkeznie a Szentlélek, 
vagyis ama isteni alapelem ígéretére, amely kinyilvánítja Isten dol-
gait, feltárva az Ő akaratát és céljait, elvezetve minden igazságra, 
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és megmutatva minden eljövendő dolgot, amint azt a Szabadító 
kijelenti.

Harmadszor, Isten hatalmával azt a megbízatást kapja, hogy szol-
gálja ki az evangélium szent szertartásait, melyek isteni bizonyság 
által megerősíttetnek minden egyes ember számára. Emberek ezrei, 
akik most e hegyek völgyeiben lakoznak, akik általam részesültek 
ezekben a szertartásokban, élő tanúi e kijelentés igazságának.” 52

Elhívása egyéni felelősségén túl Snow elderben erős meggyő-
ződés élt azt illetően, mit jelent a Tizenkettek Kvóruma tagjának 
lenni: „Mi, a Tizenkettek, eltökéltek vagyunk mindent félretenni, 
ami elvonná figyelmünket a kötelesség útjáról, hogy egyek legyünk, 
miként az [Első] Elnökség egy, és összekössön bennünket a szeretet 
lételeme, amely Isten Fiát az Atyához köti.” 53

Személyes elhívásának és a Tizenkettek Kvóruma küldetésének 
e tudatával Lorenzo Snow elder egész életét annak szentelte, hogy 
segítsen felépíteni Isten királyságát a földön. Mindig igent mondott, 
amikor különféle módokon és különféle helyeken végzett szolgá-
latra kapott elhívást.

az olasz misszió

Az 1849. októberi általános konferencián Snow elder elhívást 
kapott	egy	misszió	létrehozására	Olaszországban.	Noha	nem	is-
merte az országot, sem annak népeit és nyelveit, mégsem habozott 
elfogadni az elhívást. Alig két héttel a konferencia után készen állt 
az indulásra, a lehető legjobb tudása szerint intézkedve feleségei és 
gyermekei megsegítéséről a távolléte alatt.

Miközben más misszionáriusokkal az Egyesült Államok keleti ré-
szébe utazott, ahol majd hajóra szállnak, hogy átkeljenek az Atlanti-
óceánon, gondolatai mind a családjára, mind pedig azon emberekre 
terelődtek, akiket hamarosan szolgálni fog. Nővérének, Elizának 
címzett levelében ezt írta: „Vegyes érzések töltötték meg keblemet. 
[…] Egyre távolabbra és távolabbra igyekeztünk attól az erős mág-
nestől,	melyet	úgy	hívunk:	OTTHON!	De	tudtuk,	hogy	a	munka,	
amelyben foglalatoskodunk, világosságot nyújt majd azoknak, akik 
sötétségben járnak, és a halál árnyékának völgyében; keblünkben 
szeretet izzott, könnyeink pedig letöröltettek.” 54
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Snow elder és társai 1850 júliusában érkeztek meg Genovába. 
Látták, hogy az Úr munkája lassan fog előrehaladni ott. Snow elder 
ezt írta: „Egyedül vagyok; idegen vagyok ebben a hatalmas város-
ban, nyolcezer mérföldre [majdnem 13.000 kilométerre] szeretett 
családomtól, olyan néppel körülvéve, akiknek szokásait és sajátos-
ságait nem ismerem. Azért jöttem, hogy megvilágosítsam elméjüket 
és útmutatást adjak nekik az igazlelkűség tantételeit illetően, de 
nem látom lehetséges módját e cél elérésének. Mindent homály 
fed e tekintetben.” Aggódott azok „balgasága, …gonoszsága, nagy 
tudatlansága és babonái” miatt, akik szolgálatára elhívást kapott, és 
ezt írta: „Arra kérem Mennyei Atyámat, hogy irgalommal tekintsen e 
népre. Ó, Uram, tedd őket könyörületed tárgyává, hogy ne vessze-
nek el mindannyian! Bocsásd meg bűneiket, és add, hogy ismertté 
váljak közöttük, hogy megismerhessenek Téged, és tudhassák, hogy 
Te küldtél engem a Te királyságod megalapítására! […] Nincsen-e 
tán néhány kiválasztott e nép között, akikhez elküldettem? Vezess 
el hozzájuk, és a Te nevedé lesz a dicsőség Jézus, a Te Fiad által!” 55

Snow elder a valdenseknek nevezett népcsoport között találta 
meg ezeket a „kiválasztottakat”. A valdensek a piedmonti térség 
völgyvidékén éltek, amely közvetlenül az olasz-svájci határtól délre, 
az olasz-francia határtól pedig keletre fekszik. Őseiket üldözték és 
egyik helyről a másikra űzték, mivel hittek az ősi apostolok felha-
talmazásában, és inkább az apostolok tanításait akarták követni, 
mintsem hogy az akkori vallásokhoz csatlakozzanak.

Brigham Young elnöknek címzett egyik levelében Snow elder 
azt írta, hogy a valdensek sokat szenvedtek a „sötét és kegyetlen” 
időkön át, mégis „rendíthetetlenül állottak, szinte mint a viharos 
tengerben álló szikla, melyet a hullámok csapdosnak”. Közvetlenül 
azelőtt azonban, hogy az utolsó napi szent misszionáriusok megér-
keztek	Olaszországba,	a	valdensekre	„mélységesen	békés	időszak”	
köszöntött, és úgy tűnt, nagyobb vallási szabadságot élvezhetnek 
az országban, mint mások. Lorenzo ezt a megállapítást tette: „En-
nélfogva aztán a misszió kijelölése előtt röviddel feltárult az út, 
és Itália egy szegletében sem uralkodnak az ittenihez foghatóan 
kedvező törvények.”

Mivel több ismeretet akart szerezni erről a népcsoportról, Snow 
elder elment egy könyvtárba, hogy keressen egy róluk szóló 
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könyvet. Így emlékezett vissza: „A könyvtáros, akihez fordultam, 
közölte velem, hogy van a kérésemnek megfelelő könyv, de épp 
akkor kölcsönözték ki. Alig fejezte be a mondatot, amikor egy hölgy 
lépett be, kezében a könyvvel. »Ó – kiáltott fel a férfi –, micsoda 
figyelemreméltó eset, hiszen ez az úr épp most érdeklődött e könyv 
iránt!« Hamarosan meggyőződésemmé vált, hogy ez a népcsoport 
érdemes arra, hogy elsőként hallja az evangéliumot Itáliában.” 56

Snow elder és társai alig várták, hogy hirdethessék az evangé-
liumot a piedmonti területen, de úgy érezték, óvatos lépésekkel 
kell haladniuk, először barátságot alakítva ki az emberekkel, meg-
mutatva nekik, hogy bízhatnak bennük. Amikor úgy érezték, hogy 
jó kapcsolatot alakítottak ki az emberekkel, felmentek egy közeli 
hegyre, „dicséreteket [énekeltek] a menny Istenének” és imádkoztak, 
felszentelve	Olaszország	földjét	a	misszionáriusi	munka	számára.	
Kifejezésre juttatták a munka iránti személyes elkötelezettségüket is, 
Snow elder pedig papsági áldást adott társainak, hogy segítse őket 
feladataik során. A hegyen átélt élményeiktől áthatva Snow elder 
Brigham-hegynek nevezte el a helyet.57

Még ezen élmény után is közel két hónap telt el, mire egy ember 
hangot adott a vágyának, hogy csatlakozni szeretne az egyházhoz. 
1850. október 27-én a misszionáriusok örvendeztek, hogy végre 
szemtanúi lehetnek az első olasz keresztelésnek és konfirmáció-
nak.58 Snow elder később így számolt be erről: „A munka lassú és 
fáradságos itt. […] Mindazonáltal sor került az egyház megalapítá-
sára. A fát elültettük, és immáron gyökeret ereszt.” 59

Egy éjjel Snow elder álmot látott, amely segített megértenie olasz-
országi missziója természetét. Álmában barátaival halászott. „Nagy 
örömmel láttuk, hogy mindenütt nagy és gyönyörű halak úsznak 
a víz felszínén, egészen messzire is – mondta. – Sokakat láttunk, 
amint kivetették hálóikat és zsinegeiket, de mindannyian mozdulat-
lannak tűntek, miközben mi folytonos mozgásban voltunk. Mikor 
elmentünk egyikük mellett, észrevettem, hogy a horgomra akadt 
egy hal, és arra gondoltam, talán felkavarja e férfi érzéseit, hogy 
szinte a kezei közül fogtam ki egy halat, ennek ellenére tovább-
mentünk, és kiértünk a partra. Akkor kihúztam a zsineget, és nem 
kis csodálkozással és szégyenkezéssel láttam díjam csekélységét. 
Igencsak különösnek találtam, hogy a nemes, kiváló külsejű halak e 
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tömegében ilyen kis kapásom volt. De minden csalódottságom szer-
tefoszlott, amikor megláttam, milyen bámulatosan jó minőségű.” 60

Snow elder álma prófétai volt. Nem látta megtértek nagyszámú 
sokaságát, és amint azt egy másik misszionárius később megje-
gyezte, azok, akik befogadták az evangéliumot, „nem a gazdagok és 
a nemesek” voltak.61 Ennek ellenére Snow elder és társai eszközök 
voltak az Úr kezében, hogy jó és hithű embereket hozzanak Isten 
királyságába – olyan embereket, akik hálájukat fejezték ki azért, 
hogy „ráléptek az új és végtelen élet felé vezető ösvényre” 62. Snow 
elder vezetése eredményeként pedig a Mormon könyvét lefordítot-
ták olasz nyelvre.

Majdnem másfél évszázaddal később egy másik apostol, James E. 
Faust elder beszélt azokról a férfiakról és nőkről, akik Snow elder és 
társai munkálkodásának köszönhetően csatlakoztak az egyházhoz: 
„Néhányan ott voltak a Sóstó-völgybe érkező első kézikocsis társa-
ságok soraiban. […] Sokuk leszármazottai gondozták az újonnan 
visszaállított egyház szőlőskertjeit, és ma is rendkívüli hozzájárulást 
nyújtanak a világméretű egyháznak, hittel bízva abban, miként elő-
deik is tették, hogy az apostoloknál olyan kulcsok vannak, melyeket 
soha nem mar rozsda.” 63

az egyház felépítése

Snow elnök később további missziókat is szolgált, felmagasz-
talva elhívását a Tizenkettek Kvórumának tagjaként, miszerint mun-
kálkodjon „az Egyház [Első] Elnökségének irányítása alatt…; hogy 
felépíts[e] az egyházat, és minden nemzetben rendezz[e] annak 
ügyeit” (T&Sz 107:33).

1853-ban Brigham Young elnök elhívta Lorenzo Snow-t, hogy 
néhány család élén állva költözzön az észak-utahi Box Elder megyé-
ben álló egyik településre. A már meglévő település kicsiny, szer-
vezetlen és gyenge volt. Snow elder azonnal munkához látott, és 
megszervezte az embereket a felajánlás törvénye tantételei szerint, 
amint azt Joseph Smith próféta tanította. Az emberek virágzó várost 
hoztak létre, melynek Snow elder a Brigham City nevet adta, Young 
elnök tiszteletére. A város lakosai közösen munkálkodva és egymást 
támogatva felállították az iskolarendszert, üzemeket hoztak létre, 
kialakították az öntözőrendszert, életre hívtak egy kereskedelmi 
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szervezetet, sőt, még egy színtársulatot is. Bár nem éltek a felajánlás 
törvénye teljessége szerint, annak tantételei vezérelték őket, és meg-
mutatták, mit tud elérni egy közösség együttműködéssel és kemény 
munkával. „Nem voltak tétlenkedők Brigham Cityben – írta Snow 
elnök lánya, Leslie. – A tevékeny lét és boldogulás olyan időszakát 
élték, melyhez foghatóra valószínűleg soha nem volt példa egyetlen 
másik település történelmében sem az államban.” 64

Snow elder és családja sok éven át lakott Brigham Cityben. Ő 
elnökölt az ottani szentek felett, időről időre magukra hagyva őket, 
amikor rövid missziókra indult más vidékekre. 1864-ben körülbelül 
három hónapig volt távol, ekkor a Hawaii-szigeteken szolgált rövid 
missziót. Ezra T. Benson elderrel ment, aki szintén a Tizenkettek 
Kvórumának tagja volt, és velük tartott még Joseph F. Smith, Alma 
Smith és William W. Cluff elder is.65 1872–73-ban Snow elder mások-
kal együtt elkísérte George A. Smith elnököt, az Első Elnökség első 
tanácsosát, egy kilenc hónapos útra Európa és a Közel-Kelet egyes 
részeire, mely út során ellátogattak a Szentföldre is. Brigham Yo-
ung elnök kérésére indultak útnak, aki azt remélte, hogy igazlelkű 
hatásuk segít majd felkészíteni más nemzeteket is a visszaállított 
evangélium befogadására.66 1885-ben Snow eldert megbízták, hogy 
látogasson el több különböző amerikai indián csoporthoz az Egye-
sült Államok északnyugati részén és Wyoming államban. Augusz-
tustól küldetése októberi befejezéséig több missziót megalapított, és 
megszervezte az egyházi vezetőket, hogy segítsenek a megkeresztelt 
és konfirmált tagoknak.

templomi munka

Heber J. Grant elnök, az egyház hetedik elnöke, megjegyezte, 
hogy Lorenzo Snow elnök „éveken keresztül annak szentel[te] éle-
tét, hogy a templomban munkálkodjék”.67 Snow elnök templomi 
munka iránti szeretete megtérése kezdetén alakult ki, és apostoli 
szolgálata során mélyült el. Nem sokkal keresztelkedése és konfir-
málása után már eljárt a Kirtland templomban tartott gyűlésekre. 
Később nagy lelkesedéssel fogadta azon elhívását, hogy adományo-
kat gyűjtsön a templom felépítéséhez Nauvooban. Mihelyt felépült 
a Nauvoo templom, szertartásvezetőként szolgált benne, hogy se-
gítsen az utolsó napi szenteknek részesülni a felruházási és pecsé-
telési szertartásokban, mielőtt nyugatra vándorolnak. Templomi 
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felelősségei továbbra is fennálltak, sőt, kibővültek, miután apostoli 
szolgálatra hívták. A Utahi Logan templom felszentelési gyűlésein 
beszédet mondott. Miután Wilford Woodruff elnök felszentelte a 
Utahi Manti templomot, Snow elnök olvasta fel a felszentelési imát 
a következő napok számos ülésén. Amikor a sisakkő felkerült a Salt 
Lake templom legmagasabb tornyára, ő vezette a hatalmas tömeget 
a	hozsanna	kiáltásban.	És	miután	felszentelték	a	Salt	Lake	templo-
mot, ő volt annak első templomelnöke.

Snow elnök 80. születésnapján egy helyi újság e szavakkal tisz-
telgett	előtte:	„Élete	alkonyán	még	mindig	épp	oly	serényen	és	
buzgón munkálkodik abban a nagyszerű ügyben, melynek ifjabb 
éveit szentelte; tovább folytatja a templom szent falain belül azokat 
a dicsőséges munkákat, melyeknek ő és társai magukat szentelték 
– azokat a munkákat, melyek oly hatalmas jelentőséggel bírnak e 
bűntől és haláltól sújtott világ számára.” 68

az egyének szolgálata

Miközben Snow elnök egyik helyről a másikra utazott, hogy nagy 
csoportokat tanítson, mindig időt szakított arra, hogy szolgálja az 
egyéneket és a családokat. Például 1891 márciusában, amikor a 
Tizenkettek Kvórumának elnökeként szolgált, beszédet mondott 
egy konferencián Brigham Cityben. Beszéde kellős közepén egy 
papírlapot tettek az emelvényre. Egy szemtanú elmondása szerint 
Snow elnök „azonnal abbahagyta a beszédet, elolvasta a jegyzetet, 
majd pedig elmagyarázta a szenteknek, hogy arra kérik, látogasson 
meg néhány embert, akiket mély bánat sújtott”. Elnézésüket kérte, 
és azon nyomban otthagyta az emelvényt.

A jegyzet egy Jacob Jensen nevű embertől érkezett, aki Brigham 
Cityben lakott. Az állt benne, hogy Jacob lánya, Ella, a skarláttal 
vívott többhetes küzdelem után aznap elhunyt. Jensen elnök pusz-
tán azzal a szándékkal írta a levelet, hogy tudassa Snow elnökkel 
lánya halálát, és hogy felkérje a temetés megszervezésére. Snow 
elnök azonban késedelem nélkül fel akarta keresni a családot, még 
ha ehhez rövidre is kellett szabnia a beszédét, és el kellett hagynia 
a gyűlést, amelyen épp elnökölt. Mielőtt Snow elnök eltávozott a 
gyűlésről, elküldetett Rudger Clawsonért, aki akkor a Box Elder 
Cövek elnöke volt, hogy kísérje el.
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Jacob Jensen e szavakkal mesélte el, mi történt, amikor Snow 
elnök és Clawson elnök megérkeztek otthonukba:

„Miután pár percig ott állt Ella ágya mellett, Snow elnök megkér-
dezte, van-e otthon megszentelt olajunk. Nagyon meglepődtem, de 
igennel feleltem, és oda is vittem neki. Ő átnyújtotta az olajosüveget 
Clawson testvérnek, és megkérte, hogy részesítse Ellát az olajjal való 
megkenésben. Utána [Snow elnök] megpecsételte a megkenést és 
megáldotta.

Az áldás alatt különösen nagy hatással volt rám néhány szava, 
melyekre most is tisztán emlékszem. Ezt mondta: »Kedves Ella, meg-
parancsolom neked az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy térj vissza 
és élj – küldetésed még nem ért véget. Meg fogod élni, hogy nagy-
szerű küldetést vigyél véghez.«

Azt mondta, megéli, hogy felneveljen egy nagy családot, és vi-
gaszt nyújt majd szüleinek és barátainak. Nagyon jól emlékszem e 
szavakra.

[…] Miután Snow elnök befejezte az áldást, odafordult felesé-
gemhez és hozzám, és így szólt: »Most már ne gyászoljatok és ne 

Csizmát, cipőt, lószerszámot és kalapot készítettek 
ebben az épületben a utahi Brigham Cityben
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bánkódjatok. Minden rendben lesz. Clawson testvérnek és nekem 
sok dolgunk van és mennünk kell, nem tudunk maradni, de ti csak 
legyetek türelemmel és várjatok, és ne gyászoljatok, mert minden 
rendben lesz.« […]

Ella több mint egy óráig ebben az állapotban maradt, miután 
Snow elnök szolgált neki, vagyis összességében több mint három 
órán	keresztül,	miután	meghalt.	Ott	ültünk	az	ágya	mellett	és	fi
gyeltük, az édesanyja és én, amikor hirtelen kinyitotta a szemét. 
Körbetekintett a szobában, látta, hogy ott ülünk, de szemei továbbra 
is kerestek valakit. Első szavaival ezt kérdezte: »Hol van? Hol van?« 
Mi visszakérdeztünk: »Ki? Kire gondolsz?« »Hát Snow testvérre! – felelte 
ő. – Visszahívott engem.«” 69

Amikor Ella a lélekvilágban járt, olyan békességet és boldogsá-
got érzett, hogy nem akart visszatérni. Ennek ellenére engedelmes-
kedett Snow elnök hangjának. Attól a naptól fogva vigaszára volt 
családtagjainak és barátainak, segítve nekik megérteni, hogy nem 
kell bánkódniuk azon szeretteik miatt, akik elhunytak.70 Később 
férjhez ment, nyolc gyermeket szült, és hithűen szolgált egyházi 
elhívásaiban.71

Az egyház vezetése az Úr prófétájaként, 
látnokaként és kinyilatkoztatójaként

1898. szeptember 2-án Wilford Woodruff elnök elhunyt, miután 
több mint kilenc esztendőn keresztül szolgált az egyház elnöke-
ként. Lorenzo Snow elnök, aki akkor a Tizenkét Apostol Kvóruma 
elnöke volt, Brigham Cityben tartózkodott, amikor meghallotta a 
hírt. Amint tudott, vonatra szállt Salt Lake Citybe, annak tudatával, 
hogy az egyház vezetésének felelőssége most a Tizenkettek Kvó-
rumán nyugszik.

Alkalmatlannak érezve magát, de készen állva az Úr akaratának 
követésére, Snow elnök a Salt Lake templomba ment imádkozni. 
Imájára válaszként maga az Úr látogatta meg. Snow elnök később 
tanúságát tette, hogy „valóban látt[a] a Szabadítót… a templomban, 
és szemtől szembe beszél[t] Vele”. Az Úr azt mondta neki, hogy azon 
nyomban lásson neki az Első Elnökség újraszervezésének, és ne 
várjon, ahogyan azt az egyház korábbi elnökeinek halálakor tették.72 
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A Tizenkettek Kvóruma 1898. szeptember 13-án támogatta az egy-
ház elnökeként Snow elnököt, aki rögtön meg is kezdte elnöki 
szolgálatát. Az egyház általános tagsága október 9-én támogatta, és 
október 10-én került sor elválasztására az egyház ötödik elnökeként.

Snow elnök példájának és az általa kapott kinyilatkoztatásoknak 
köszönhetően az utolsó napi szentek elismerték őt prófétájukként. 
A más hitet vallók szintén Isten igaz férfiújaként tisztelték.

Kapcsolatai az utolsó napi szentekkel

Snow elnök gyakorta elnökölt cövekkonferenciákon, amikor az 
egyház elnöke volt. Amikor találkozott a szentekkel, kifejezésre 
juttatta irántuk való szeretetét és tiszteletét. Szavai és tettei arról 
tanúskodtak, hogy noha elismerte elhívásának szentségét, mégsem 
emelte magát azok fölé, akiket szolgált.

Az egyik cövekkonferencián Snow elnök részt vett egy külön-
leges ülésen, amely a cövek gyermekeinek szólt. A gyermekeket 

az első elnökség és a tizenkét apostol Kvóruma 1898-ban. felső 
sor, balról jobbra: anthon H. lund, John w. taylor, John Henry 

smith, Heber J. grant, ifj. Brigham Young, george teasdale, rudger 
Clawson, marriner w. merrill. Középső sor: francis m. lyman, 
george Q. Cannon, lorenzo snow, Joseph f. smith, franklin D. 
richards. alsó sor: matthias f. Cowley, abraham o. woodruff
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megkérték, hogy szépen álljanak sorba, hogy a próféta egyesével 
kezet foghasson velük. Mielőtt ezt megtehették volna, Snow elnök 
felállt és ezt mondta: „Amikor kezet rázok veletek, szeretném, ha 
a szemembe néznétek, hogy mindig emlékezzetek rám. Nos, én 
nem vagyok jobb, mint sok más ember, de az Úr nagy felelősséget 
helyezett rám. Amióta az Úr feltárta magát előttem, méghozzá olyan 
tökéletesen, én megpróbáltam elvégezni minden feladatot, amely 
rám hárult. Az általam betöltött magas tisztség miatt szeretném, 
ha emlékeznétek rám – emlékezzetek, hogy kezet fogtatok Jézus 
Krisztus egyházának elnökével. Remélem, nem fogtok elfelejteni 
imádkozni értem és a tanácsosaimért, Cannon és Smith elnökért, 
valamint az apostolokért.” 73

Snow elnök fia, LeRoi a következő beszámolót osztotta meg egy 
Richfieldben (Utah) tartott cövekkonferenciáról: „Lorenzo Snow el-
nök és Francis M. Lyman [a Tizenkettek Kvórumából] jelen voltak 
egy cövekkonferencián Richfieldben. A nyitóének után a cövekel-
nök megkérdezte Lyman testvért, kit kérjen fel a nyitóima elmon-
dására. Lyman testvér így felelt: »Majd Snow elnök« – azt értve ez 
alatt, hogy majd Snow elnök megmondja, ki imádkozzon. Ehelyett 
azonban a cövekelnök Snow elnököt kérte fel a nyitóimára. Snow 
elnök jóindulattal felelt, és mielőtt belefogott volna az imába, han-
got adott az örömének, hogy felkérték, és elmondta, hogy már jó 
ideje nem adatott meg neki ez a lehetőség. A beszámolók szerint 
csodálatos nyitóimát mondott.” 74

Kapcsolatai a más hitet vallókkal

Snow elnök hatása túlmutatott utolsó napi szent társain. Amikor 
más hiten lévő emberek megismerték, tisztelet alakult ki bennük 
iránta és az általa képviselt egyház iránt. W. D. Cornell tiszteletes, 
egy másik egyház lelkésze Salt Lake Citybe látogatott, és lehetősége 
adódott egy kis időt Snow elnökkel tölteni. Ezt írta:

„Udvarias és tapasztalt titkára bevezetett méltóságteljes színe elé, 
és azon kaptam magam, hogy az egyik legrokonszenvesebb és leg-
szeretetreméltóbb emberrel rázok kezet, akivel valaha is találkoz-
tam – olyan férfival, akinek különleges képessége volt arra, hogy 
az embert azonnal kizökkentse mindenféle szorongásból a jelen-
létében – olyan férfival, aki mestere a beszélgetés művészetének, 
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páratlan lángelmével megáldva, mely lehetővé teszi, hogy az ember 
megnyugtató szíveslátást érezzen társaságában.

Snow elnök művelt ember, elméjében, lelkében és testében 
egyaránt. Nyelvezete választékos, diplomatikus, barátságos és tu-
dományos igényű. Magaviselete az iskolázottság kecsességéről 
tanúskodik. Lelkének bensője oly gyengéd, akár egy gyermeké. 
Amint bemutatnak neki, elnyeri a tetszésedet. Mikor beszélgetsz 
vele, megkedveled. Miután hosszabb időt töltöttél vele, megszere-
ted.”	Olvasóihoz	szólva,	akiknek	nyilvánvalóan	előítéleteik	voltak	
az egyházzal szemben, Cornell tiszteletes ezt a megjegyzést tette: 
„Pedig ez az ember »mormon«! Nos, ha a »mormonizmus« valaha 
is közönséges és durva férfit akarna faragni Snow elnökből, sok 
teendője van. Ha a »mormonizmus« volt az a formáló hatás, amely 
olyan embert adott a világnak, aki szelídlelkű, fegyelmezett és in-
tellektusában oly ragyogó, mint ő, akkor minden bizonnyal mégis 
csak lennie kell valami jónak a »mormonizmusban«.” 75

Egy másik lelkész, egy bizonyos Prentis tiszteletes, szintén beszá-
molt Snow elnökkel való találkozásáról: „Arca, amely olyan lélekre 
vall, melyben a Békesség Hercege lakozik, a legjobb tanúja. Az em-
berek tanulmányozásával töltött életem során nagy ritkán találtam 
efféle tanút. Köztük van az arc, amelyet ma láttam. […] Számítottam 
rá, hogy intellektualitást, jóindulatot, méltóságot, lelki nyugalmat és 
erőt látok majd Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
elnökének arcán, de amikor bemutattak Lorenzo Snow elnöknek, 
pillanatnyi megdöbbenés vett erőt rajtam. […] Arcáról a békesség 
ereje sugárzott, jelenléte a békesség áldása volt. Szemének nyugodt 
mélységében nem csupán »a csendes ima hajlékát« láttam, hanem a 
lelki erő lakhelyét is. Miközben »a prófétálás biztosabb szaváról« és 
ama reménység bizonyosságáról beszélt, amelyet magáénak tudhat, 
valamint arról a maradandó hitről, amely legyőzte a tragédiákkal teli 
élet megpróbáltatásait és nehézségeit, figyeltem érzelmei játékát és 
megigézett figyelemmel tanulmányoztam kifejezésének finom rez-
düléseit, melyek oly nyíltan árulkodtak arról, mi zajlik a lelkében, 
és a legkülönösebb érzés lett úrrá rajtam: hogy »szent helyen állok« 
– hogy ez a férfi nem a politika, érdek vagy számítás mindennapos 
indítékai szerint cselekszik, hanem »egy távoli középpont« irányítja. 
[…] Ha a Mormon Egyház ilyen tanúkat tud állítani, akkor vajmi 
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kevés szüksége lesz a tehetséges író pennájára vagy a remek szónok 
ékesszólására.” 76

Kinyilatkoztatás a tizedről

Lorenzo Snow elnököt talán leginkább a tized törvényéről kapott 
kinyilatkoztatásról ismerik. 1899 májusában sugalmazást érzett, hogy 
más egyházi vezetőkkel a dél-utahi St. George-ba utazzon. Bár nem 
tudták, miért kell oda menniük, ő és a fivérek sietve eleget tettek 
a sugalmazásnak, és körülbelül két héten belül már ott is voltak St. 
George-ban. Május 17-én, miután megérkeztek a városba, Snow 
elnök kinyilatkoztatást kapott, hogy a tized törvényéről kell prédi-
kálnia. Másnap a következő nyilatkozatot tette a szenteknek: „Az 
Úr hozzátok intézett szava nem újdonság; egyszerűen ez: ELJÖTT AZ 

IDŐ MINDEN UTOLSÓ	NAPI	SZENT	SZÁMÁRA,	AKI	ARRA	SZÁMÍT,	HOGY	FELKÉ-

SZÜLT	LESZ	A	JÖVŐRE	ÉS	LÁBÁVAL	ERŐSEN	MEGÁLL	A	HELYES	ALAPON,	HOGY	

MEGTEGYE AZ ÚR	AKARATÁT,	ÉS	TELJES	MÉRTÉKBEN	MEGFIZESSE	TIZEDÉT. Ez 
az Úr hozzátok szóló szava, és ez lesz az Úr szava minden település 
számára szerte Sion földjén.” 77

Miután Snow elnök St. George-ban átadta ezt az üzenetet, útitár-
saival együtt további dél-utahi városokban és más településeken is 
megosztották ugyanezt az üzenetet, St. George-tól Salt Lake Cityig. 
Mire május 27-én hazatértek, 24 gyűlésen voltak túl, melyeken Snow 
elnök 26 beszédet tartott és 4417 gyermekkel fogott kezet. 420 mér-
földet [kb. 675 kilométert] tettek meg vonaton, és 307 mérföldet 
[majdnem 500 kilométert] utaztak lovas fogaton.78 Snow elnököt 
felvillanyozta ez az élmény, és alig várta, hogy folytassa a tized 
törvénye prédikálását szerte az egyházban. Ezt mondta: „Annyira 
elégedett vagyok e látogatás eredményével, hogy azt fontolgatom, 
a közeljövőben beutazom Sion minden cövekét.” 79 Sok cövekkon-
ferencián elnökölt, ahol ígéretet tett a szenteknek, hogy az e törvény 
iránti engedelmesség fel fogja készíteni az egyháztagokat fizikai és 
lelki áldások elnyerésére.80 Azt is megígérte, hogy a tized törvénye 
iránti engedelmesség lehetővé fogja tenni az egyház számára, hogy 
megszabaduljon adósságától.81

Szerte az egyházban a tagok újult elkötelezettséggel feleltek 
Snow	elnök	tanácsára.	1904ben	a	történetíró	Orson F.	Whitney,	aki	
később a Tizenkettek Kvórumának tagjaként szolgált, ezt jegyezte 
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fel:	„A	mozgalom	hatása	azonnali	volt.	Olyan	serényen	és	bőséggel	
özönlöttek be a tizedek és felajánlások, amilyenre évek óta nem 
volt példa. Az egyház helyzete számos módon javult, kilátásai pedig 
ragyogóbbá váltak. Snow elnök már addig is magáénak tudhatta 
népe szeretetét és bizalmát, most pedig e jó érzések megerősödtek 
és fokozódtak.” 82 Heber J. Grant elnök, aki a Tizenkettek Kvóru-
mának tagja volt, amikor Snow elnök részesült a tizedről szóló ki-
nyilatkoztatásban, később ezt mondta: „Lorenzo Snow nyolcvanöt 
esztendősen került az egyház elnöki hivatalába, és amit életének 
ezt követő három esztendeje során elért, egyszerűen bámulatos 
akár csak elgondolni is! […] Három rövid év alatt ez a férfi, aki a 
világ szemében túlhaladt már a cselekvőképes koron, ez a férfi, 
aki soha nem foglalkozott pénzügyi kérdésekkel, aki életét éveken 
át a templomi szolgálatnak szentelte, most kezébe vette Krisztus 
egyházának pénzügyeit az élő Isten sugalmazásától vezérelve, és 
ebben a három évben anyagi szempontból mindent sötétségről vi-
lágosságra változtatott.” 83

Bizonyságtétel szolgálata utolsó napjaiban

1901. január 1-jén Snow elnök részt vett egy különleges gyűlésen 
a Salt Lake Tabernákulumban, mellyel a 20. századot köszöntötték. 
Minden vallás képviselőit meghívták. Snow elnök elkészítette üze-
netét az eseményre, de nem tudta maga felolvasni, mert szörnyen 
meghűlt. A nyitóhimnusz, a nyitóima és a Tabernákulum Kórus által 
előadott zeneszám után felállt Snow elnök fia, LeRoi, és felolvasta 
az üzenetet, melynek ez volt a címe: “Greeting to the World by 
President Lorenzo Snow” [Üdvözlet a világnak, írta: Lorenzo Snow 
elnök].84 Az üzenet zárószavai jól példázták, milyen érzések éltek 
Snow elnökben az Úr munkája iránt:

„Földi életem nyolcvanhetedik esztendejében úgy érzem, teljes 
mértékben eltölt az emberiség java iránti őszinte vágyakozás. […] 
Felemelem kezeimet, és lehívom a menny áldásait a föld lakosa-
ira. Mosolyogjon le rátok a fentről ragyogó napfény! Jöjjenek elő 
bőséggel számotokra a föld kincsei és a termőtalaj gyümölcsei! Az 
igazság fénye űzze ki lelketekből a sötétséget! Növekedjék az igaz-
lelkűség és hagyjon alább a gonoszság! […] Győzedelmeskedjék 
az	igazság	és	semmisüljön	meg	a	romlottság!	És	uralkodjék	erény,	
erkölcsi tisztaság és tisztesség, míg minden gonosz legyőzetik és a 
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föld megtisztul a gonoszságtól! Jussanak el e gondolatok az egész 
világhoz a Utah hegyeiben élő »mormonok« hangjaként, és minden 
nép tudja meg, hogy vágyunk és küldetésünk az egész emberiség 
megáldására és megszabadítására irányul! […] Dicsőíttessék meg 
Isten a közelgő győzelemben a bűn és a bánat és a szenvedés és a 
halál felett! Békesség legyen mindnyájatokkal!” 85

1901. október 6-án Lorenzo Snow elnök az általános konferen-
cia záróülésén szólásra emelkedett, hogy beszédet intézzen utolsó 
napi szent társaihoz. Akkor már jó pár napja beteg volt, és amikor 
elért az emelvényhez, ezt mondta: „Drága fivéreim és nőtestvéreim, 
meglehetős csoda számomra, hogy megkísérelhetek szólni hozzá-
tok e délutánon.” Azután rövid üzenetet osztott meg az egyházi 
vezetésről, majd pedig kimondta az utolsó szavakat, melyeket az 
egyház általános tagsága tőle hallhatott: „Isten áldjon meg benne-
teket! Ámen.” 86

Négy nappal később Snow elnök tüdőgyulladás következtében 
elhunyt. A Salt Lake Tabernákulumban tartott temetési ünnepség 
után testét hőn szeretett városkájában, Brigham Cityben temették el.

Jegyzetek
 1. Lorenzo Snow, in Lycurgus A. Wilson, 

Life of David W. Patten, the First Aposto
lic Martyr (1900), v.

 2. Lorenzo Snow, “The Grand Destiny of 
Man,” Deseret Evening News, July 20, 
1901, 22.

 3. Lorenzo Snow, in Life of David W. Pat
ten, the First Apostolic Martyr, v.

 4. Lorenzo Snow, in Life of David W. Pat
ten, the First Apostolic Martyr, v.

 5. Lásd Eliza R. Snow Smith, Biography 
and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), 1–2.

 6. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 2.

 7. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, Church History Library, 18.

 8. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 2–3.

 9. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 3.

 10. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 2, 3.

	11.	Orson	F.	Whitney,	History of Utah, 4 
vols. (1892–1904), 4:223.

 12. Lásd Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 4.

 13. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 57–62.

 14. Lásd Lorenzo Snow, Journal and Letter-
book, 1836–1845, 32.

 15. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 6.

 16. Lorenzo Snow, “The Grand Destiny of 
Man,” 22. Lorenzo Snow megtéréséről 
bővebben olvashatsz a 3. fejezetben.

 17. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 6.

 18. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 33.

 19. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 33; lásd még “The Grand 
Destiny of Man,” 22.

 20. Lorenzo Snow, “The Grand Destiny of 
Man,” 22.

 21. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 15.

 22. Lorenzo Snow, “The Grand Destiny of 
Man,” 22.



35

l o r e n z o  s n o w  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a 

 23. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 16.

 24. Lásd Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 16, 19.

 25. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 19.

 26. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 30.

 27. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 37–38.

	28.	Lorenzo	Snow	levele	Oliver	Snownak,	
idézve Eliza R. Snow Isaac Streatornak 
írott levelében, 1839. febr. 22., Church 
History Library.

 29. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 37.

	30.	Lorenzo	Snow	levele	Oliver	Snownak,	
idézve Eliza R. Snow Isaac Streatornak 
írott levelében, 1839. febr. 22.

 31. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 19.

 32. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 47.

 33. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 50–51. Az 
Angliába vezető hajóút részleteit lásd a 
14. fejezetben.

 34. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 58–59.

 35. Lorenzo Snow levele Heber C. Kimball-
nak, 1841, okt. 22., in Lorenzo Snow, 
Letterbook, 1839 1846, Church History 
Library.

 36. Lorenzo Snow levele Heber C. Kimball-
nak, 1841, okt. 22., in Lorenzo Snow, 
Letterbook, 1839 1846.

 37. Lorenzo Snow levele George A. Smith-
nek, 1842. jan. 20., in Lorenzo Snow, 
Letterbook, 1839 1846.

 38. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 45.

 39. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 65–66.

 40. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 72–83.

 41. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 91.

 42. Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow, 74–75; 
see also page 73.

 43. Lorenzo Snow, Journal and Letterbook, 
1836–1845, 49.

 44. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 79.

 45. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 79.

 46. Lorenzo Snow, in Biography and Fam
ily Record of Lorenzo Snow, 79, 82.

 47. Lorenzo Snow, in “Laid to Rest: The 
Remains of President John Taylor 
Consigned to the Grave,” Millennial 
Star, Aug. 29, 1887, 549. Lorenzo Snow 
további gondolatait Joseph Smith már-
tírhalálával kapcsolatosan lásd a 23. 
fejezetben.

 48. Lásd Eliza R. Snow Smith, Biography 
and Family Record of Lorenzo Snow, 84.

 49. Joseph Smith, idézte Lorenzo Snow in 
Biography and Family Record of Lo
renzo Snow, 70.

 50. A Mount Pisgah-ban megélt élményéről 
bővebben olvashatsz a 7. fejezetben.

 51. Lásd Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 94–95.

 52. Lorenzo Snow, “Address of Apostle Lo-
renzo Snow,” Millennial Star, Feb. 15, 
1886, 110.

 53. Lorenzo Snow, Deseret News, Jan. 14, 
1857, 355.

 54. Lorenzo Snow levele Eliza R. Snow-
nak, in The Italian Mission (1851), 5.

 55. Lorenzo Snow levele Franklin D. Ric-
hardsnak, in The Italian Mission, 8–10.

 56. Lorenzo Snow levele Brigham Young-
nak, in The Italian Mission, 10–11.

 57. Lásd Lorenzo Snow levele Brigham 
 Youngnak, in The Italian Mission, 
15–17.

 58. Lásd Lorenzo Snow levele Brigham 
 Youngnak, in The Italian Mission, 17.

 59. Lorenzo Snow levele Franklin D. Ri-
chardsnak, in The Italian Mission, 20.

	60.	Lorenzo	Snow	levele	Orson	Hydenak,	
in The Italian Mission, 23.

 61. Jabez Woodard levele Lorenzo Snow-
nak, in The Italian Mission, 26.

 62. Idézve Jabez Woodard levelében Lo-
renzo Snow-nak, in The Italian Mis
sion, 26.

	63.	 In	Conference	Report,	Oct.	1994,	97;	
vagy Ensign, Nov. 1994, 74.

 64. Leslie Woodruff Snow, “President Lo-
renzo Snow, as the Silver Grays of To-
day Remember Him,” Young Woman’s 
Journal, Sept. 1903, 391.

 65. Snow elder Hawaii-szigeteki élmé-
nyeiről bővebben olvashatsz a 4. 
fejezetben.



36

l o r e n z o  s n o w  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a 

 66. Snow elder szentföldi élményeiről bő-
vebben olvashatsz a 24. fejezetben.

 67. Heber J. Grant, in Conference Report, 
June 1919, 10.

 68. Deseret Evening News, Apr. 3, 1894, 4.
 69. Jacob Jensen, idézte LeRoi C. Snow, 

“Raised from the Dead,” Improvement 
Era, Sept. 1929, 884–86.

 70. Lásd LeRoi C. Snow, “Raised from the 
Dead,” 886; LeRoi C. Snow, “Raised 
from the Dead (Conclusion),” Improve
ment Era,	Oct.	1929,	975–79.

 71. Lásd LeRoi C. Snow, “Raised from the 
Dead (Conclusion),” 980.

 72. Lásd LeRoi C. Snow, “An Experience of 
My Father’s,” Improvement Era, Sept. 
1933, 677; lásd még a John A. Widtsoe 
elder és Noah S. Pond, Alice Armeda 
Snow Young Pond férje közötti leve-
lezést is, 1945. okt. 30. és 1946. nov. 
12., Church History Library. Brigham 
Young elnök több mint három évet várt 
Joseph Smith próféta mártírhalála után, 
hogy újraszervezze az Első Elnökséget; 
John Taylor több mint három évet várt 
Young elnök halála után; Woodruff 
elnök közel két évet várt Taylor elnök 
halála után. A Snow elnöknek a temp-
lomban adott isteni megnyilvánulásról 
bővebben olvashatsz a 20. fejezetben.

 73. Lorenzo Snow, in “President Snow in 
Cache Valley,” Deseret Evening News, 
Aug. 7, 1899, 1.

 74. Biographical Notes on Lorenzo Snow, 
comp. LeRoi C. Snow, Church History 
Library, 2.

 75. W. D. Cornell, idézve “Mormonism in 
Salt Lake,” Millennial Star, Sept. 14, 
1899, 579.

 76. Reverend Prentis, idézve Nephi And-
erson, “Life and Character Sketch of 
Lorenzo Snow,” Improvement Era, June 
1899, 569–70.

 77. Lorenzo Snow, Millennial Star, Aug. 24, 
1899, 533; lásd még Deseret Evening 
News, May 17, 1899, 2; Deseret Evening 
News, May 18, 1899, 2. A Millennial 
Star azt írja, hogy Snow elnök ezt a 
beszédet május 8-án mondta, de min-
den más korabeli forrás május 18-át 
tünteti fel a beszéd dátumaként. Snow 
elnök május 17-én is beszélt a tizedről. 
A tizedről szóló kinyilatkoztatás teljes 
beszámolóját lásd a 12. fejezetben.

 78. Lásd “Pres. Snow Is Home Again,” De
seret Evening News, May 27, 1899, 1.

 79. Lorenzo Snow, in “Pres. Snow Is Home 
Again,” 1.

 80. Lásd például: Deseret Evening News, 
June 24, 1899, 3.

 81. Lásd például: Improvement Era, Aug. 
1899, 793.

	82.	Orson F.	Whitney,	History of Utah, 
4:226.

 83. Heber J. Grant, in Conference Report, 
June 1919, 10.

 84. Lásd “Special New Century Services,” 
Deseret Evening News, Jan. 1, 1901, 5.

 85. Lorenzo Snow, “Greeting to the World 
by President Lorenzo Snow,” Deseret 
Evening News, Jan. 1, 1901, 5.

 86. Lorenzo Snow, in Conference Report, 
Oct.	1901,	60,	62.



37

1 .  F E J E Z E T

Hit által tanulni

„Fivérek és nőtestvérek, munkálkodjunk tovább 
Urunk, Istenünk nevében; gyűjtsünk bölcsességet 

és intelligenciát nap mint nap, hogy minden 
adódó körülmény a javunkra szolgálhasson.”

Lorenzo Snow életéből

Amikor az ifjú Lorenzo Snow éppen nem a családi gazdaságban 
rá háruló feladatokat végezte, általában olvasott – „a könyveit bújta”, 
ahogy családtagjai mondták. Nővére, Eliza szerint „mindig tanult, 
akár otthon, akár az iskolában” 1. Ahogy Lorenzo növekedett, a ta-
nulás iránti szeretete egyre mélyült. Sőt, kijelentette, hogy a műve-
lődés volt ifjúsága „vezércsillaga” 2.	Állami	iskolái	után	az	Oberlini	
Egyetemen	tanult	1835ben,	amely	egy	Ohio	állambeli	magániskola	
volt. 1836-ban, az egyházhoz való csatlakozása előtt, elfogadta Eliza 
meghívását, hogy az ohiói Kirtlandbe költözzön, ahol hébert tanult, 
egy osztályba járva Joseph Smith prófétával és sok apostollal.

Keresztelkedése és konfirmálása után érdeklődése idővel inkább 
„a Lélek tanításai” 3 felé fordult „a könyvek tudománya” 4 helyett. E 
törekvése során tudásvágya soha nem hagyott alább. Példának oká-
ért amikor 80 esztendősen a Tizenkét Apostol Kvóruma elnökeként 
szolgált, a szentek előtt állt az 1894. év októberében tartott általános 
konferencián. Visszatekintve a csekélyebb tapasztalattal bíró fivérei 
által aznap elmondott beszédekre, ezt mondta: „Néhány elgondolás 
igen emelkedett volt, melyre soha nem gondoltam korábban, és na-
gyon hasznosak voltak.” 5 Hat évvel később, az egyház elnökeként, 
részt vett egy konferencián, melyet a Vasárnapi Iskola szervezete 
vezetett. Miután meghallgatta mások beszédeit, végezetül ő állt fel 
az emelvényen. Ezzel kezdte beszédét: „Tökéletes megelégedettsé-
gemre és meglepetésemre szolgált, amit ma láttam és hallottam. […] 
Kijelenthetem, hogy tanultam; és ha én, egy nyolcvanhat esztendős 
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lorenzo snow elnök egész életén át törekedett a tanulásra 
„tanulmányozás és hit által is” (t&sz 88:118)
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ember, tanulhattam, semmi okát nem látom annak, hogy általános-
ságban a felnőtteknek miért ne szolgálhatna javukra és örömükre, 
ha részt vesznek a gyűléseiteken.” 6 [Lásd az 1. javaslatot a [00]44. 
oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A tanulás hitet, erőfeszítést és kitartást igényel.

A vallás eme rendszerében, melyet ti és én megkaptunk, min-
den napra jut valami nagyszabású és csodás, valami új tanulnivaló, 
amely	nagy	értékkel	bír.	És	nem	csupán	kiváltságunkban	áll,	hanem	
szükséges is befogadnunk e dolgokat és összegyűjtenünk ezeket 
az új elgondolásokat.7

A mormonizmus teljes eszméje a fejlődés: mentálisan, fizikailag, 
erkölcsileg és lelkileg. Az utolsó napi szent számára nem elegendő 
a félig-meddig végzett tanulás.8

Hasznos dolog hosszan élni a földön, és szert tenni az ehhez 
kapcsolódó tapasztalatra és tudásra: hiszen az Úr megmondta ne-
künk, hogy bármilyen intelligenciát érünk is el ebben az életben, az 
velünk fog ébredni a feltámadáskor, és az ember minél több tudásra 
és intelligenciára tesz szert ebben az életben, annál nagyobb előnye 
lesz az eljövendő világban [lásd T&Sz 130:18–19].9

Vannak néhányan, akik nem tanulnak, akik nem fejlődnek olyan 
gyorsan, mint tehetnék, mivel szemük és szívük nem Istenre tekint; 
nem elmélkednek, és nincs is meg az a tudásuk, amely az övék le-
hetne – jó sok mindenről lemaradnak, amit máskülönben megkap-
hatnának. Tudásra kell szert tennünk, mielőtt szert tehetünk a tartós 
boldogságra; teljességgel ébernek kell lennünk Isten dolgait illetően.

Noha most talán elhanyagoljuk időnk jóra fordítását és intel-
lektuális képességeink csiszolását, idővel rákényszerülünk majd 
fejlesztésükre.	Oly	hatalmas	területet	kell	bejárnunk,	hogy	ha	ma	
elmulasztunk útra kelni, annyival nagyobb utat kell megtennünk 
holnap.10

Meg kell történnie az elme munkálkodásának, azon tehetségek 
fejlesztésének, melyeket Isten megadott nekünk – munkára kell 
fognunk őket. Akkor aztán, megvilágosodván a Szentlélek ajándéka 
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és ereje által, elnyerhetjük azokat az elgondolásokat és azt az in-
telligenciát és azokat az áldásokat, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy felkészültek legyünk a jövőre, olyan helyzetekre, melyek 
adódhatnak.

Ugyanez a tantétel vonatkozik minden tettünkre Isten dolgainak 
tekintetében. Erőfeszítést kell tennünk. […] Mihaszna dolog tétlen 
maradni és nem cselekedni; ha tökéletesen semlegesek maradunk, 
nem érünk el semmit. Minden tantétel, mely kinyilatkoztatásra kerül 
a mennyekből, a mi javunkat szolgálja, a mi életünkre, a mi szaba-
dulásunkra és a mi boldogságunkra adatik.11

Azt gondoljuk talán, hogy nem szükséges azon fáradoznunk, 
hogy megtudjuk, mit kíván tőlünk Isten; vagy más szavakkal, nem 
szükséges felkutatnunk az Isten által kinyilatkoztatott tantételeket, 
melyek révén igen fontos áldásokat kaphatnánk. Világosan és tisz-
tán kinyilatkoztattak tantételek olyan szándékkal, hogy az utolsó 
napi szentek felmagasztalását szolgálják és azt, hogy megőrizzék 
őket számtalan gondtól és bajtól, és mégis, mivel nem vagyunk elég 
kitartóak a megismerésükben és magunkévá tételükben, elmulaszt-
juk elnyerni azon áldásokat, melyek az ezeknek való engedelmes-
séggel járnak.12

„a lélek általi tanulás érdemes a legodaadóbb figyelmünkre.”
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Fivérek és nőtestvérek, munkálkodjunk tovább Urunk, Istenünk 
nevében; gyűjtsünk bölcsességet és intelligenciát nap mint nap, 
hogy minden adódó körülmény a javunkra szolgálhasson, és gya-
rapíthassa hitünket és intelligenciánkat.13 [Lásd a 2. javaslatot a 45. 
oldalon.]

A Lélek általi tanulás érdemes a 
legodaadóbb figyelmünkre.

Van egyfajta tanulás, amely érdemes a legodaadóbb figyelemre, 
és amelyben mindenkinek el kellene merülnie – ez pedig a Lélek 
általi tanulás.14

Egy kevéske lelki tudás sokkal jobb a puszta vélekedésnél, el-
gondolásnál és elképzelésnél, vagy akár választékos érveknél – igen 
fontos egy kis lelki tudás, és a legfokozottabb figyelemre méltó.15

A világi javak keresése közben nem szabad elhanyagolnunk lelki 
előrelépési lehetőségeinket sem. Kötelességünk megtenni minden 
erőfeszítést annak érdekében, hogy előrébb vigyük önmagun-
kat a világosság és a tudás tantételeiben, csakúgy, mint a minket 
körülvevő fizikai áldások és ezen élet kényelmei gyarapításának 
érdekében.16

Ha elménk túlságosan egyoldalú, ha túlságosan nagy figyelmet 
fordítunk a földi javak megszerzésére, a lelki javak kárára, akkor 
nem vagyunk bölcs sáfárok.17 [Lásd a 3. javaslatot a 45. oldalon.]

Javunkra szolgál, ha újra és újra halljuk 
az evangélium tantételeit.

Lehetséges, hogy [bizonyos tantételeket] több százszor is hallot-
tatok már, mégis szükségesnek tetszik, hogy e dolgokat újra és újra 
tanítsák	nekünk.	Olyasvalami	ez,	mint	amit	a	Tan	és	a	szövetségek	
könyvének olvasása kapcsán látok. Minden alkalommal, amikor 
egy kinyilatkoztatást olvasok ebben a könyvben, új elgondolásom 
támad, noha talán már számtalanszor olvastam ugyanazt a kinyi-
latkoztatást. Feltételezem, hogy nektek is ez a tapasztalatotok – ha 
nem, akkor merőben különbözik az enyémtől.18

Úgy van ez velünk, mint az ábécét tanuló gyermekkel. A tanító 
így szól a gyermekhez: „Ez az a betű, megpróbálsz emlékezni rá?” 
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A gyermek így felel: „Igen, megpróbálok.” A tanító áttér a következő 
betűre és ezt mondja: „Ez a b betű, nézd meg jól és emlékezz rá!” 
„Igenis” – feleli a gyermek. Aztán a tanító visszatér az a betűhöz. „Ez 
milyen betű?” A gyermek elfelejtette. A tanító ismét elmondja a gyer-
meknek, hogy az az a betű, majd áttér a b betűre, és kiderül, hogy a 
gyermek azt is elfelejtette, és ismét el kell mondani neki, hogy az bi-
zony a b betű. Mindez délelőtt történik. Délután a gyermeket ismét 
felelni szólítják, és a tanító újra azt látja, hogy a gyermek elfelejtette 
a betűket és újfent meg kell tanítania azokra. Így aztán a tanítást 
újra és újra meg kell ismételni, olyannyiszor, hogy ha a tanítónak 
nem lenne tapasztalata és nem tudná, mire számíthat, akkor minden 
bizonnyal elcsüggedne. Így van ez az utolsó napi szentekkel is. Bár 
talán belefáradunk, hogy ismételten ugyanazon dolgokat halljuk, 
mégis szükség van erre ahhoz, hogy alaposan elsajátítsuk őket. Meg 
kell tanulnunk azokat. Tudom, hogy az utolsó napi szentek idővel 
meg fogják tanulni Isten minden törvényét és parancsolatát, és meg 
fogják tanulni szigorúan betartani azokat. Ám még nem érkeztünk 
el ehhez a ponthoz.19 [Lásd a 4. javaslatot a 45. oldalon.]

Amikor összegyűlünk az evangélium tanulására, 
akkor mind a tanítónak, mind pedig a tanulónak 

szüksége van a Lélek iránymutatására.

Amikor [egy tanító] kiáll az emberek elé, azt annak felismerésé-
vel kell tennie, hogy azért áll előttük, hogy tudást adjon át nekik, 
és ők befogadhassák az igazságot a lelkükben és épülhessenek az 
igazlelkűségben a további világosság elnyerése által, fejlődve tanul-
mányaikban a szentség tantételeit illetően.

Ezt nem lehet másként megtenni, mint az elme munkálkodá-
sával, a hit eleven erejével, az ember teljes szívét az Úr, Istenünk 
Lelkének keresésére fordítva. Ugyanígy van ez a hallgatók részéről 
is: hacsak nem fordítanak különös figyelmet arra, amit időről időre 
megkívánnak tőlük azok, akik erről az emelvényről szólnak az em-
berekhez, és hacsak az egyének nem munkálkodnak elméjükben 
teljes lelkükkel és teljes erejükkel az imáikban az Úr előtt, akkor 
nem fogják megkapni mindazt a jót és hasznot maguknak, melyet 
meg kellene kapniuk.20



Azt szeretném kérni az utolsó napi szentektől, hogy e konferen-
cia során, amikor az elderek szólásra emelkednek, gyakoroljuk hi-
tünket és imáinkat minden egyes beszélőért, hogy olyan szavakat 
tudjanak szólni, mi pedig a Lélek által be tudjuk fogadni azokat a 
dolgokat, melyek mindannyiunknak javára válnak. Ez kiváltságunk 
és kötelességünk. Nem véletlenszerűen jöttünk ide – azzal az elvá-
rással jöttünk e konferenciára, hogy olyasvalamiben részesüljünk, 
ami az előnyünkre fog válni.21

Kérnetek kell az Urat, hogy [a beszélők] mondjanak valami olyat, 
amit tudni szeretnétek, illetve javasoljanak olyasvalamit, ami valami-
képp az előnyötökre válik. Ha csak egy kis vágy is él bennetek az 
iránt, hogy megtudjatok bizonyos kérdéseket, amelyeket nem érte-
tek, imádkozzatok, hogy [a beszélők] mondjanak valami olyat, ami 
megvilágosítja elméteket a titeket foglalkoztató kérdést illetően, és 
akkor nagyszerű és dicsőséges konferenciánk lesz, amely jobb, mint 
bármely eddigi. Bármily különösnek tetszik is, mindig a legutóbbi 
konferencia tűnik a legjobbnak, és ez legyen is így; ti pedig, fivérek 
és nőtestvérek, emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, és gyakoroljatok 
hitet, míg fivéreink hozzátok szólnak. Mi nem leszünk csalódottak, 
ti pedig nem fogtok úgy hazamenni, nem fogtok úgy távozni e 

fel kell készítenünk „szívünket mindazon [üzenetek] 
befogadására és javunkra fordítására”, melyeket az 
általános konferencián és más gyűléseken hallunk



1 .  f e J e z e t

44

konferenciáról, hogy ne éreznétek magatokat nagymértékben és 
bőségesen megáldva.22

Feltételezem, hogy az előttem lévő hallgatóságban sokan nagy 
távolságból érkeztek, hogy találkozzanak velünk ezen az általános 
konferencián, és [feltételezem,] hogy mindannyiukat tiszta szándé-
kok vezérelték az idejövetelükben – az arra való vágy, hogy jobbá 
tegyék és tökéletesítsék magukat azokban a kérdésekben, melyek 
az Isten királyságában való hasznosságunkra irányulnak. Ahhoz, 
hogy ne csalódjunk e kérdésben, szükségessé válik, hogy felké-
szítsük szívünket mindazon javaslatok befogadására és javunkra 
fordítására, melyeket a beszélők esetleg a konferencia során tesznek 
az Úr Lelkének sugalmazása által. Úgy gondoltam, és még mindig 
úgy gondolom, hogy a tanulásunk nem annyira a beszélőn, mint 
inkább saját magunkon múlik.23

Amikor összejövünk…, kiváltságunkká válik tanulni azoktól, akik 
szólanak hozzánk; ha erre nem kerül sor, a hiba általánosságban 
véve saját magunkban rejlik.24

Felfigyeltem valamire az emberek részéről, amit jómagam gyen-
geségnek tartok. Összejönnek, néhányan sokkal inkább azzal a cél-
lal, hogy örömet leljenek a beszélő ékesszólásában, hogy csodálják 
a beszédstílust, amellyel hozzájuk szól, vagy azzal a szándékkal, 
hogy lássák a beszélőt és találgatásokba bocsátkozzanak jellemét 
illetően…, semmint azzal a szándékkal, hogy útmutatást kapjanak, 
amely a javukra válik és építi őket az igazlelkűségben…

Ha nem gyakoroljuk a nekünk adott képességeket, és nem te-
szünk szert az Úr Lelkére, akkor vajmi kevés információt kapunk 
a beszélőktől, noha meglehet, hogy igencsak értékes és becses 
elgondolásokat közvetítenek. Amikor pedig a gondolatokat talán 
igencsak akadozó stílusban adják át, ha az emberek erőfeszítést 
tesznek, …hamarosan látni fogják, hogy soha nem térnek haza egy 
gyűlésről sem anélkül, hogy elméjüknek hasznára ne váltak volna 
a beszélők.25

Nem mindig a hosszadalmas előadás nyújtja a legértékesebb ta-
nítást az utolsó napi szenteknek; az elhangzott különféle beszé-
dekből olyan gondolatunk támadhat, vagy olyan tantétel villanhat 
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meg értelmünkben, amely a későbbiekben értékesnek bizonyul 
számunkra.26

Azzal a céllal gyűltünk össze, hogy hódoljunk Istennek és 
megtárgyaljunk olyan dolgokat, amelyek szükségesek az igazság 
ügyének előreviteléhez a földön. A tanítások jellege nagymérték-
ben elménk állapotától fog függeni. Ki kell zárnunk onnan min-
denféle világi ügyet, és figyelmünket e konferencia céljának kell 
szentelnünk.27

Információink és lelki tudásunk tekintetében teljes mértékben az 
Úrtól	függünk	–	és	ezt	érezzük	is.	És	amilyen	mértékben	gyakoroljuk	
hitünket, olyan mértékben tudjuk befogadni az Úr szolgái által köz-
vetített információt. […] Az Úr a szolgáin keresztül szól hozzánk, akik 
ehhez hasonló alkalmakkor emelik fel szavukat, amikor összegyű-
lünk Istenünknek hódolni.28 [Lásd az 5. javaslatot a 46. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Tekintsd át a 37–39. oldalt, ahol arról olvashatsz, miként töre-
kedett Snow elnök az élethosszig tartó tanulásra! Mi indítja az 
embert arra, hogy egész életén át folytassa a tanulást? Gondold 
át, neked milyen a tanulás iránti hozzáállásod, és elmélkedj el 
azon, hogy miként tudod folytatni a tanulást egész életeden át!

 2. Tanulmányozd Snow elnök tanácsát az evangélium tanulmá-
nyozása során tett erőfeszítésről és kitartásról (lásd a 39–41. ol-
dalt)! Miben változik meg személyes tanulásod, amikor valódi 
erőfeszítést teszel? Hogyan segíthetünk a gyermekeknek és a 
fiataloknak nagyobb erőfeszítést tenni a tanulás terén?

 3. Snow elnök arra biztatta a szenteket, hogy sajátítsák el „a Lélek 
általi tanulás[t]” (41. oldal). Mit jelent ez számodra? Mit eredmé-
nyezhet, ha tanulásunk túlzottan a világi javakra irányul?

 4. Hogyan kapcsolódik az ábécét tanuló gyermek példája (41–
42. oldal) az evangélium tanulására tett erőfeszítéseinkhez? Az 



1 .  f e J e z e t

46

ősi és az utolsó napi próféták szavainak tanulmányozása során 
milyen tantételekkel találkoztál újra és újra?

 5. Miként tudjuk felkészíteni szívünket arra, hogy tanuljunk az 
egyházi tanórákon és gyűléseken? Hogyan tehetünk erőfeszí-
tést a tanulásra még akkor is, amikor csupán hallgatunk egy 
beszédet az úrvacsorai gyűlésen vagy egy konferencián? (Né-
hány példát találhatsz a 42–45. oldalon.)

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 9:28–29; 28:30; Móziás 2:9; T&Sz 
50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33

Segítség a tanításhoz: „Segítségképpen a szentírásokból és az utolsó 
napi próféták szavaiból történő tanításhoz az egyház [tanítói] kézi-
könyveket és egyéb anyagokat készített. [Nincs szükség kiegészítő] 
magyarázatokra vagy más hivatkozási anyagra” (Tanítás, nincs na
gyobb elhívás: Forráskalauz az evangélium tanításához [2000]. 52.).
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Keresztelés és a 
Szentlélek ajándéka

„Ez volt… az evangélium rendje az apostolok 
napjaiban, hit Jézus Krisztusban, bűnbánat, 

alámerítéssel történő keresztelés a bűnök bocsánatára, 
és kézrátétel a Szentlélek elnyeréséért. Amikor 
e rendet megértették és megfelelően figyelembe 
vették, azon nyomban hatalom, ajándékok, 

áldások és dicsőséges kiváltságok következtek.”

Lorenzo Snow életéből

Még azt követően is, hogy Lorenzo Snow bizonyságot kapott 
arról, hogy Joseph Smith próféta, sokat vívódott amiatt, vajon csat-
lakozzon-e Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházá-
hoz. Tudta, hogy ha az egyház tagja lesz, fel kell hagynia néhány 
világi törekvésével. Ám egy olyan élmény után, amelyet ő maga „a 
szív és a lélek legádázabb küzdelmének” nevezett, beleegyezett a 
keresztelkedésbe. Így emlékezett vissza: „Az Úr segítségével – hi-
szen biztosra veszem, hogy Ő segített nekem – az oltárra fektettem 
büszkeségemet, világi ambícióimat és törekvéseimet, majd pedig 
gyermeki alázattal beléptem a keresztelés vizébe, és részesültem 
az	evangélium	szertartásaiban.	[…]	Olyan	embertől	részesültem	a	
keresztelésben és a kézrátétel szertartásában, aki azt állította, hogy 
arra isteni felhatalmazása van.” 1

Miután ő maga részesült ebben az áldásban, hőn vágyott arra, 
hogy megossza másokkal is. Itáliai missziójából írt egyik levelében 
ez állt: „A legtöbb országban Isten királysága ajtajának megnyitását 
sok gond és aggodalom kísérte. Ebből nem kevés jutott nekünk 
is osztályrészül. Ennélfogva tehát nem csekély örömömre szolgált, 
amikor az örök élet első várományosával beléphettem a vízbe. Az 
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Jézus Krisztus példát mutatott számunkra, amikor 
alámerítéssel megkeresztelkedett
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olasz nyelv soha nem hangzott oly édesen számunkra, mint e je-
lentős alkalommal, amikor elvégezhettem ezt a szent szertartást, és 
megnyitottam egy olyan ajtót, melyet senki emberfia be nem csuk
hat.” 2 [Lásd az 1. javaslatot az 58. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Áldásokat kapunk Istentől, amikor követjük 
az Általa bevezetett tantételeket.

Vannak bizonyos Istentől bevezetett tantételek, melyeket ha az 
emberek megértenek és megtartanak, akkor lelki tudás, ajándékok 
és áldások birtokában lesznek. A világ kezdeti korszakaiban, csa-
kúgy, mint az apostolok napjaiban, az emberek lelki hatalmakra és 
különféle kiváltságokra tettek szert azáltal, hogy megértettek bizo-
nyos szabályokat, melyeket az Úr adott, és hithűen engedelmesked-
tek azoknak. Így történt ez Ábellel is, Ádám egyik fiával, aki miután 
megtudta, hogy az áldozatok felajánlása Isten rendelete, mely által 
az emberek áldásokat kaphatnak, munkához látott, eleget tett a 
rendeletnek, elvégezte az áldozatot, mely révén aztán a Magasságos 
Isten dicsőséges megnyilatkozásaiban részesült [lásd 1 Mózes 4:4; 
Zsidók 11:4].

Újfent így történt, amikor az özönvíz előtti népek romlottá lettek, 
és elközelgett az idő, hogy pusztulással legyenek sújtva: az Úr kinyi-
latkoztatta annak módját, hogy az igazlelkűek megmeneküljenek. 
Ennek értelmében pedig mindenki, aki megértette és figyelembe 
vette ezt a módot, bizonyos lehetett abban, hogy valóra válik szá-
mára az ígért áldás [lásd 1 Mózes 6–8].

Mielőtt Józsué bevette volna Jerikót, követnie kellett bizonyos 
lépéseket, melyeket Isten jelölt ki. Mivel megfelelően járta végig a 
lépéseket, a parancsolatnak megfelelően, a város azon nyomban 
birtokába került. [Lásd Józsué 6.]

Hadd említsek még egy példát: Naámán esetét, aki az asszír 
hadsereg kapitánya volt – aki úgy tűnik, leprában szenvedett, és 
amikor hallott Elizeusról, a prófétáról, hozzá fordult, hogy távolítsa 
el tőle betegségét. A próféta, akin megpihent a Szentlélek, aki [tu-
datja] Isten akaratát, közölte vele, hogy ha hétszer megmosdik a 
Jordán vizében, akkor visszanyerheti egészségét. Eleinte Naámán 
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ezt túlságosan egyszerűnek tartotta; elégedetlen volt, és nem volt 
hajlandó eleget tenni a kérésnek – nem akart alkalmazni egy ilyen 
egyszerű módot. További megfontolás után azonban megalázkodott 
és eleget tett a szabályoknak, amikor is – láss csodát! – az áldás 
azon nyomban megadatott. [Lásd 2 Királyok 5:1–14.] […]

Mikor bevezetésre került az evangélium adományozási korszaka, 
hasonló tantételek szerint adattak ajándékok és áldások, vagyis bi-
zonyos lefektetett szabályoknak való engedelmesség feltételével. 
Az Úr továbbra is kijelölt bizonyos cselekedeteket, és mindazok-
nak, akik megteszik ezeket, bizonyos különleges kiváltságokat ígért, 
amikor pedig elvégezték ezeket a cselekedeteket – ügyelve minden 
részletre –, akkor azok az ígért áldások valóban be is teljesedtek. 3

A keresztelés és konfirmálás külsődleges 
szertartása elválaszthatatlanul kapcsolódik a 
hit és a bűnbánat benső munkálkodásához.

Néhányan hiábavalóan azt képzelik, hogy az evangélium adomá-
nyozási korszaka idején az ajándékok és áldások nem a külsőségek 
megtartása vagy külsődleges tettek révén adattak, hanem pusztán 
hit és bűnbánat által, az elme munkálkodása révén, minden fizikai 
dologtól függetlenül. Ám félretéve az emberek hagyományait, ba-
bonáit és hitvallásait Isten igéjére fogunk tekinteni, ahol azt látjuk 
majd, hogy a külsőséges cselekedetek, vagyis a külsődleges szer-
tartások az evangélium adományozási korszaka idején elválasztha-
tatlanul kapcsolódtak a benső tettekhez, a hithez és a bűnbánathoz. 
Ennek bizonyításaként a következő megfigyelést teszem: –

A Szabadító így szólt: „Miért mondjátok pedig nékem: Uram! 
Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?” [Lukács 6:46]. Másutt 
ezt mondja: „Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcse-
lekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára 
építette az ő házát” [Máté 7:24]. Továbbá: „A ki hiszen és megkeresz-
telkedik, idvezül” [Márk 16:16]. Hasonlóan szól itt: „Ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” [ János 
3:5]. Szabadítónk e kijelentései külsődleges cselekedetek elvégzé-
sét kívánják az emberektől annak érdekében, hogy elnyerhessék 
felmagasztosulásukat.
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Pünkösd napján Péter így szólt a körülötte álló sokasághoz: „Tér-
jetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 
nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek aján-
dékát” [lásd Cselekedetek 2:38]. E prófétai kijelentésből megtudjuk, 
hogy az embereknek külsődleges tettet, a vízben való keresztelést 
kellett elvégezniük ahhoz, hogy elnyerhessék a bűnök bocsána-
tát, azt követően pedig a Szentlélek ajándékát. Mielőtt azonban a 
külsődleges cselekedetet végrehajtanák, el kell végezniük a belső 
tettet: hinniük kell, és meg kell bánniuk bűneiket. A hit és a bűnbá-
nat megelőzi a keresztelést, a keresztelés pedig megelőzi a bűnök 
bocsánatát és a Szentlélek befogadását. […]

Néhányan helytelennek tartják a keresztelést az Istentől elrendelt 
alapvető tantételek közé számolni, melynek eleget kell tenni a bű-
nök bocsánatához. Erre válaszul azt mondjuk, hogy a Szabadító és 
az apostolok így tettek előttünk, így tehát kötelességünknek érez-
zük példájuk követését. [...] A keresztelés… eltávolítja lelkünket a 
bűnöktől és szennyeződésektől, a nagyszerű engesztelésbe vetett 
hit révén. […]

Pünkösd napján körülbelül 3000 embert kereszteltek meg
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Világosan látható, hogy az evangélium kiváltságainak elnyerésé-
hez eleget kell tenni a külsődleges cselekedeteknek, csakúgy, mint 
a hitnek és a bűnbánatnak.4 [Lásd a 2. javaslatot az 58. oldalon.]

A keresztelést alámerítéssel végzik, a Szentlélek 
ajándékát pedig kézrátétellel adományozzák.

A vízben való keresztelést illetően – amely Krisztus evangéliu-
mának részét képezi – azt figyelhetjük meg, hogy Isten szolgái a 
régmúlt korokban igen pontosan ragaszkodtak az elvégzéséhez. […]

Fordítsunk egy pillanatot arra, hogy megkíséreljünk megfelelő 
képet kapni arról, miként is végezték a keresztelést. Meglehető-
sen nyilvánvaló, hogy csupán egyetlen útja vagy módja volt annak, 
ahogyan e szertartást el lehetett végezni, mely módot elmagya-
ráztak az apostoloknak, akik aztán minden alkalommal szigorúan 
követték azt. Annak érdekében, hogy helyes képet kapjunk e kér-
dést illetően, szükséges lesz utalást tenni a keresztelés végzésének 
körülményeire.

Azt	olvashatjuk	[Keresztelő]	Jánosról,	hogy	Énonban	keresztelt,	
„mert ott sok volt a víz” [lásd János 3:23]. Tehát ha a vízzel való meg-
hintés lett volna a módja, akkor aligha feltételezhetjük, hogy elment 
volna	Énonba	azért,	mert	ott	sok	a	víz,	hiszen	egy	kevéske	vízzel	
meghinthette volna egész Júdeát, mely vízhez hozzájuthatott volna 
anélkül	is,	hogy	megteszi	az	utat	Énonba.	Azt	is	olvashatjuk,	hogy	
a Jordánban keresztelt, és miután elvégezte e szertartást Szabadí-
tónknak, Ő feljött a vízből, kifejezetten arra utalva ezzel, hogy lent 
volt a víz alatt, annak érdekében, hogy a megfelelő módon legyen 
elvégezve a szertartás [lásd Máté 3:16]. Másutt olvashatunk a szere-
csen komornyikról, aki Fülöppel együtt ment le a vízbe, majd pe-
dig emelkedett ki onnan [lásd Cselekedetek 8:26–38]. Nos, minden 
embernek el kell ismernie, akiben az értelem és a következetesség 
leghaloványabb szikrája is pislákol, hogy amennyiben a homlok 
vízzel való meghintése megfelelt volna a célnak, akkor e személyek 
soha nem mentek volna be a vízbe a szertartás elvégzésére. A szen-
teknek írva Pál világos bizonyságot tesz az alámerítésről, támogatva 
azt… Az apostol kijelenti, hogy a szentek eltemettetnek Krisztussal 
a keresztelés során [lásd Rómabeliek 6:4; Kolossébeliek 2:12].
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Nyilvánvalón magától értetődő, hogy nem temettethettek volna 
el a keresztelésben, ha nem merültek volna teljességgel a víz alá, 
ha a víz nem fedte volna el őket teljes mértékben. Nem mondhatjuk 
valamiről azt, hogy el van temetve, ha bármely része is fedetlen 
marad, így aztán az ember sem temettetik el a vízben a keresztelés 
során, hacsak teljes lénye nem merül a vizes közegbe. Az apostol e 
magyarázata a keresztelés módjáról gyönyörűen egybecseng azzal, 
amit Szabadítónk mondott: Hacsak nem születtek víztől stb. Vala-
mitől születni azt sugallja, hogy behelyeztetünk abba a valamibe, 
így az abból való kijövetelnek vagy előjövetelnek, azaz a víztől 
születésnek, szintén azt kell kifejeznie, hogy az ember ebbe a „víz-
méhbe” helyeztetik, majd ismét előjön abból.

Bízom benne, hogy elég elhangzott már ahhoz, hogy minden 
értelmes és előítélettől mentes elmét meggyőzzön arról, hogy az 
alámerítés volt az a mód, melyen a keresztelés szertartását a keresz-
ténység kezdeti napjaiban végezték, amikor az evangélium a maga 
tisztaságában és teljességében hirdettetett, így tehát ezzel befejezem 
az e téma kapcsán tett észrevételeimet.

A Zsidók 6. [fejezetéből] megtudjuk, hogy a kézrátételt az evan-
gélium tantételei között tartották számon. Mindenki tudja, hogy ez 
a szertartás, csakúgy, mint a bűnök bocsánatára, alámerítéssel vég-
zett keresztelés, meglehetősen elhanyagolt kérdés jelen korunkban 
a keresztény egyházakban, remélem tehát, hogy hasznosnak fog 
bizonyulni a témával kapcsolatos néhány megjegyzésem. Számos 
alkalmat találhatunk, amikor Krisztus a betegekre helyezte kezét és 
meggyógyította őket. Az apostoloknak adott megbízásában pedig, 
Márk utolsó fejezetében, ezt mondta: Azokat pedig, a kik hisznek, 
ilyen jelek követik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak 
stb. Ananiás Saulra fektette kezét, aki a szertartás elvégzését köve-
tően azon nyomban visszanyerte látását [lásd Cselekedetek 9:17–18]. 
Amikor Pál hajótörést szenvedett Melita [Málta] szigeténél, kezét 
Publius, a sziget kormányzója atyjára helyezte, és meggyógyította a 
hideglelésből [lásd Cselekedetek 28:8]. Ez a néhány eset világosan 
megmutatja, hogy a kézrátétel olyan Istentől elrendelt [eszköz] volt, 
amely lehetővé tette a mennyei áldások elnyerését.

Noha e szertartás elvégzése a betegek gyógyításához kapcso-
lódott, amikor alaposabban tanulmányozzuk a témát, látni fogjuk, 
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hogy egy sokkal nagyobb áldás is kapcsolódott ehhez a szertar-
táshoz. Azt látjuk, hogy Samária városában Fülöp megkeresztelt 
férfiakat és nőket, ami nagy örvendezésre indította a megkeresz-
telkedetteket. Valószínűleg azért örvendeztek, mert hitük, bűnbá-
natuk és keresztelésük következtében elnyerték bűneik bocsánatát 
és Isten Lelkének egy részét, ami természetszerűleg követte ezeket, 
miután bűneik bocsánata által övék lehetett a tiszta lelkiismeret vá-
lasza. A Szent Lélek e része által, melynek birtokába jutottak, kezd-
ték meglátni Isten királyságát. Hiszen emlékezzünk rá: Szabadítónk 
kijelentette, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az 
Isten országát; a következő versben pedig ezt mondja: nem mehet 
be oda, hacsak nem születik másodszor, először a víztől, majd pedig 
a Lélektől [lásd János 3:3–5].

Nos tehát, azok a samáriai emberek újjászülettek a víztől – részük 
volt az első születésben, ennélfogva olyan állapotban voltak, hogy 
meglássák Isten királyságát és a hit szemén át láthassák annak kü-
lönféle áldásait, kiváltságait és dicsőségeit, mivel azonban nem volt 

Kézrátétel útján kapjuk meg a szentlélek ajándékát
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részük a második születésben, vagyis nem születtek a Lélektől, így 
nem léptek be Isten királyságába – nem kerültek az evangélium 
kiváltságainak birtokába a maguk teljességében. Amikor az apos-
tolok Jeruzsálemben hallottak Filep sikeréről, Samáriába küldték 
Pétert és Jánost, hogy elvégezzék a kézrátételt. Ennek megfelelően 
amikor Samáriába értek, kezüket mindazok fejére tették, akik már 
megkeresztelkedtek, és így most megkapták a Szentlelket. [Lásd 
Cselekedetek 8:5–8, 12, 14–17.] 5 [Lásd a 3. javaslatot az 58. oldalon.]

A keresztelés és konfirmálás áldásai csak 
akkor adatnak meg, amikor e szertartásokat 

megfelelő felhatalmazás által végzik.

Ha [a szertartásokat] nem olyan személy végzi, akit valóban Isten 
küldött, akkor ugyanezek az áldások nem fognak bekövetkezni. Az 
apostolokat és hetveneseket Jézus Krisztus rendelte el arra, hogy 
szolgáljanak az evangélium szertartásaiban, mely által elérhetővé 
válnak az örök világok ajándékai és áldásai. Ezért mondta Krisztus 
az apostoloknak, hogy: A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbo-
csáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak [lásd János 
20:23]; vagyis minden ember, aki alázattal előlép, őszintén meg-
bánva bűneit, és részesül a keresztelésben az apostoloktól, annak 
bocsánatot kell kapnia bűneire Jézus Krisztus engesztelő vére által, 
majd pedig kézrátétel által el kell nyernie a Szentlelket, azok eseté-
ben azonban, akik nem hajlandók elfogadni a dolgok e rendjét az 
apostoloktól, bűneik rajtuk maradnak. […] Az evangéliumi szolgá-
lat e hatalmát és felhatalmazását további személyekre ruházták az 
apostolok, így aztán nem az apostolok voltak az egyedüliek, akik 
birtokolták ezt a felelős tisztséget. […] Nos, amíg az ember nem talál 
valakit, aki ilyen hivatalt visel, valakit, akinek felhatalmazása van 
a keresztelésre és a kézrátételre, addig nem áll semmiféle kötele-
zettség alatt e szertartások elnyerésére, illetve nem is kell várnia az 
áldásokat, hacsak nem a törvényes módon részesült bennük.

[…] Az evangéliumi szertartások elvégzésére adott felhatalma-
zás sok évszázadra elveszett. […] Az apostolok által felállított egy-
ház idővel széthullott, eltévelyedett és elveszítette felhatalmazását, 
papságát, valamint mivel eltávolodott Isten rendjétől, elveszítette 
ajándékait és kegyelmeit; áthágta a törvényeket és megváltoztatta 
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az evangélium szertartásait; az alámerítést vízzel való meghintésre 
változtatta, és meglehetősen figyelmen kívül hagyta a kézrátételt; 
megvetette a próféciát és nem hitt a jelekben. […]

Jelenéseiben János, miután látta az egyház sötétségbe tévelygé-
sét, és beszélt róla, …a [14. fejezet 6. versében] szól az evangélium 
visszaállításáról.	„És	láték	más	angyalt	az	ég	közepén	repülni,	a	
kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hir-
desse [azt]”. Így aztán nyilvánvaló, hogy e jövendölésnek be kell 
teljesednie még valamikor Szabadítónk második eljövetele előtt.

[…] Ezennel bizonyságomat teszem, az Istentől való kinyilatkoz-
tatás legnagyobb bizonyosságával bírva, hogy ez a jövendölés már 
beteljesedett: Isten egy angyala meglátogatta az embert ezekben az 
utolsó napokban, és visszaállította azt, ami oly sokáig el volt veszve, 
vagyis a papságot – a királyság kulcsait – az örökkévaló evangélium 
teljességét.6 [Lásd a 4. javaslatot az 59. oldalon.]

Amikor megtartjuk a keresztelési szövetséget, és 
törekszünk a Szentlélek útmutatására, akkor az 
ígért áldások bizonyosan be fognak következni.

Ez volt tehát az evangélium rendje az apostolok napjaiban, hit 
Jézus Krisztusban, bűnbánat, alámerítéssel történő keresztelés a 
bűnök bocsánatára, és kézrátétel a Szentlélek elnyeréséért. Ami-
kor e rendet megértették és megfelelően figyelembe vették, azon 
nyomban hatalom, ajándékok, áldások és dicsőséges kiváltságok 
következtek; és minden korban és időszakban, amikor e lépések-
nek megfelelően eleget tesznek és illő helyük és rendjük szerint 
figyelembe veszik őket, akkor ugyanezek az áldások bizonyosan be 
fognak következni; amikor azonban figyelmen kívül hagyják őket, 
akár teljességgel, akár részben, akkor ezek az áldások vagy teljes 
mértékben elmaradnak, vagy nagymértékben csökkennek.

Az apostoloknak adott megbízásában Krisztus szól néhány termé-
szetfeletti ajándékról, amelyet azok kap[t]ak, akik engedelmeskedtek 
a dolgok e rendjének [lásd Márk 16:15–18]. Pál… még teljesebb 
beszámolót ad az evangélium teljességét kísérő különféle ajándé-
kokról. Kilencet említ, és elmondja, hogy ezek a Szentlélek hatá-
sai vagy gyümölcsei [lásd 1 Korinthusbeliek 12:8–10]. A Szentlélek 
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immáron mindenkinek megígértetett, mindazoknak, akiket az Úr 
elhív [lásd Cselekedetek 2:37–39]. Mivel ez az ajándék természeté-
ben és működésében állandó, és az ígéret szerint elválaszthatatlanul 
kapcsolódik a dolgok e rendszeréhez vagy rendjéhez, így ésszerű, 
következetes és a szentírásoknak megfelelő elvárni ugyanazokat az 
ajándékokat és áldásokat; és ha Noé, miután megépítette a bárkát, 
jogot formálhatott és elnyerhette időleges szabadulását az ígéret 
szerint [lásd Mózes 7:42–43]; vagy ha Józsué, miután az említett 
számban megkerülte Jerikót, fel tudott mászni leomlott falaira és 
leigázni a lakosait [lásd Józsué 6:12–20]; vagy ha az izráeliták, miu-
tán felajánlották a megparancsolt áldozatokat, az ígéretnek megfe-
lelően elnyerhették bűneik bocsánatát [lásd 3 Mózes 4:22–35]; vagy 
ha Naámán, miután eleget tett Elizeus rendelkezésének és hétszer 
megmosdott a Jordán vizében, kérhette és elnyerhette gyógyulását 
[lásd 2 Királyok 5:1–14]; vagy végezetül, ha a vak ember, miután 
megmosakodott Siloám tavában, ha ő is jogot formálhatott az ígért 
jutalomra, és el is nyerhette azt [lásd János 9:1–7], akkor azt mon-
dom, teljes tisztelettel és következetesen, hogy bármikor, amikor az 
ember félreteszi előítéletét, szektás nézeteit és téves hagyományait, 
és eleget tesz Jézus Krisztus evangéliuma teljes rendjének, akkor 
nincsen semmi a celesztiális világok alatt, ami felléphetne az ellen, 
hogy jogot formáljon a Szentlélek ajándékára és az evangéliumhoz 
kötődő minden áldásra az apostoli korban, és el is nyerje ezeket.

Ahhoz, hogy miénk legyen egy olyan vallás, amely megszabadít 
minket Isten színe előtt, el kell nyernünk a Szentlelket, ahhoz pedig, 
hogy elnyerjük a Szentlelket, hinnünk kell az Úr Jézusban, meg kell 
bánnunk a bűneinket, vagyis fel kell hagynunk velük, aztán pedig 
elő kell lépnünk és alá kell merülnünk a vízbe a bűnök bocsánatára, 
majd pedig részesülnünk kell a kézrátételben.7

Amikor befogadtuk ezt az evangéliumot, szövetségben ígértük Is-
ten előtt, hogy elfogadjuk irányítását, uralmát, és követjük a Szentlé-
lek javaslatait, hogy követni fogjuk annak a lételemnek a javaslatait, 
aki életet ad, aki tudást ad, aki megértést ad Isten dolgait illetően, 
aki közvetíti Isten akaratát; megígértük továbbá azt is, hogy munkál-
kodni fogunk azon, hogy beteljesedjenek Istennek az emberi család 
szabadulása érdekében alkotott céljai, és életünk mottójává tesszük 
e mondást: „Isten királysága vagy semmi”. Hogy mennyire tartottuk 
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be ezeket a parancsolatokat… és mennyire követtük a Szent Lélek 
utasításait, azt saját magunknak kell megítélnünk. Amilyen mérték-
ben megtettük ezt, olyan mértékben áradtak ki ránk a Mindenható 
áldásai, és olyan mértékben világosodott meg elménk és tágult ki 
értelmünk, és haladtunk előre a szentség ösvényén, a tökéletes-
ség ösvényén. […] Pontosan olyan mértékben, amennyire kudar-
cot vallottunk hithűségünkben, …épp oly mértékben bizonyulunk 
vesztesnek ebben a vállalkozásban, amelybe fogtunk, hogy örök 
életet nyerjünk, illetve bölcsességre, tudásra és isteni intelligenciára 
tegyünk szert, amellyel szembeszállhatunk a minket körülvevő go-
noszságok	és	kísértések	áradatával.	És	pontosan	olyan	mértékben,	
amennyire követtük eme isteni Lélek javaslatait, olyan mértékben 
tapasztalhattunk békességet és örömet a lelkünkben, oly mértékben 
tudtuk visszaszorítani az ellenséget és olyan kincseket felhalmozni 
magunk számára, amelyeket a moly és a rozsda nem emészthet el 
– olyan mértékben léptünk előre a celesztiális királyság felé vezető 
ösvényen.8 [Lásd az 5. javaslatot az 59. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Miközben elolvasod a 47–49. oldalon álló beszámolókat, gon-
dolj vissza saját keresztelődre és konfirmációdra, illetve egy 
olyan alkalomra, amikor valaki mást láttál részesülni e szer-
tartásokban! Milyen szövetségeket kötöttél, amikor elfogadtad 
ezeket a szertartásokat? Milyen hatással voltak eddigi életedre 
ezek a szövetségek?

 2. Miért nem elég önmagában a hit és a bűnbánat a megfelelő 
szertartások nélkül? Miért nem elegendők önmagukban a 
szertartások a hit és a bűnbánat nélkül? E kérdések átgon-
dolása vagy megbeszélése során nézd át Snow elnök taní-
tásait a benső cselekedetekről és külsődleges szertartásokról 
(50–52. oldal)!

 3. Tanulmányozd Snow elnök tanításait az 52–55. oldalon, fi-
gyelmet szentelve a szentírásokra, melyekre utalt! Miként 



2 .  f e J e z e t

59

segítenek ezek a szentírások jobban megértened az alámerítés 
szükségességét? Szerinted miért „nagyobb áldás” a kézrátétel 
a Szentlélek ajándékáért, mint a betegek megáldására végzett 
kézrátétel?

	 4.	 Olvasd	el	az	55. oldalon	kezdődő	részt!	Milyen	„ajándékok	és	
kegyelmek” vannak az életedben azért, mert a papság vissza 
lett állítva?

 5. Tanulmányozd a fejezet két utolsó bekezdését! Mit jelent szá-
modra „a Szentlélek javaslatai” által irányítva és uralva lenni?

 6. Miként kapcsolódik az e fejezetben álló tanításokhoz a Tan 
és a szövetségek 68:25–28? Mit tehetnek a szülők, hogy se-
gítsenek gyermekeiknek megérteni a hitet, a bűnbánatot, a 
keresztelkedést és a Szentlélek ajándékát?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 31:12, 17–20; Móziás 18:8–10; Alma 
5:14; T&Sz 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21

Segítség a tanításhoz: „[Ne ess] abba a hibába, hogy túl sok anyagot 
akarsz átvenni. […] Az embereket tanítjuk, nem a tananyagot; és… 
minden tanítási vázlat, melyet eddig láttam, elkerülhetetlenül több 
anyagot fog tartalmazni, mint amennyi az órára szánt időbe belefér” 
( Jeffrey R. Holland, “Teaching and Learning in the Church,” Ensign, 
June 2007, 91).

Jegyzetek
 1. “How He Became a ‘Mormon,’” Juve

nile Instructor, Jan. 15, 1887, 22.
	 2.	“Organization	of	the	Church	in	Italy,”	

Millennial Star, Dec. 15, 1850, 373.
 3. The Only Way to Be Saved (pamphlet, 

1841), 2–3. Lorenzo Snow nyolc évvel 
apostoli elhívása előtt írta ezt a füzetet. 
Később számos nyelvre lefordítot-
ták, többek között olaszra, franciára, 
hollandra, dánra, németre, svédre, 
bengálira, törökországi örményre és 

törökországi görögre is. Az 1800-as 
évek hátralévő részében, apostoli szol-
gálata idején, időről időre újra kiadták.

 4. The Only Way to Be Saved, 3–4, 6.
 5. The Only Way to Be Saved, 6–9.
 6. The Only Way to Be Saved, 10–12.
 7. The Only Way to Be Saved, 9–10.
 8. In Conference Report, Apr. 1880, 

79–80.



60

„mélyre kell ásnunk isten dolgaiban, alapzatunkat a 
sziklára kell építenünk, amíg el nem érjük azt a vizet, amely 

az örök élet örökkévaló forrása lesz bennünk.”
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3 .  F E J E Z E T

Egész életen át tartó  
megtérés: folytatni  

az igazság tantételeiben 
való előrehaladást

„Vallásunknak szerves részünknek kell lennie, lényünk 
olyan részének, amelyet nem tudunk levetkőzni.”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow 1836 júniusában keresztelkedett és konfirmált. Ki-
alakulóban lévő bizonyságáról később ezt mondta: „Hittem, hogy 
az övék [az utolsó napi szenteké] az igaz vallás, és csatlakoztam 
az egyházhoz. Addigi megtérésem pusztán az értelmen alapult.” 1 
Így emlékezett vissza: „Tökéletes megelégedésemre szolgált, hogy 
megtettem, amit bölcsnek láttam az adott körülmények között.” 2 
Jóllehet egy ideig elégedett volt e tudatban, hamarosan vágy ébredt 
benne a Szentlélek különleges megnyilvánulása iránt. Ezt mondta: 
„Addig nem volt részem efféle megnyilvánulásban, de vágytam rá.” 3

„Ez a megnyilvánulás nem azonnal követte a keresztelésemet, 
ahogyan	vártam	–	emlékezett	vissza.	–	És	bár	későbbre	halasztódott,	
amikor végül megkaptam, felismerése tökéletesebb, kézzel fogha-
tóbb és csodálatosabb volt, mint amit leghőbb reményeim sejtetni 
engedtek. Egy nap, miközben tanulmányaimba merültem, olyan 
két-három héttel keresztelkedésem után, azon a tényen kezdtem 
töprengeni, hogy nem kaptam meg a tudást a munka igaz voltáról 
– hogy nem vált valóra az ígéret beteljesedése: »Aki cselekszi az én 
akaratomat, megismerheti a tudományt« [lásd János 7:17], és kezd-
tem igencsak kellemetlenül érezni magamat.

Félretettem a könyveimet, kimentem a házból és össze-vissza kó-
boroltam a mezőkön egy lehangolt és vigasztalan lélek nyomasztó 
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hatása alatt, miközben úgy tűnt, hogy leírhatatlan, sötét felhő alakult 
ki körülöttem. Szokásommá vált, hogy a nap végén elvonulok titkos 
imára egy lakhelyemhez közeli ligetbe, ez alkalommal azonban nem 
éreztem vágyat erre.

Elhagyott az ima lelke, és a mennyek mintha rézzé változtak 
volna a fejem fölött. Végtére aztán, mivel ráébredtem, hogy eljött a 
magányos ima szokásos ideje, úgy határoztam, hogy nem hagyom 
ki esti hódolatomat, és a formaság kedvéért letérdeltem, ahogy 
szoktam, a szokott eldugott helyen, de nem éreztem azt, amit ilyen-
kor általában éreztem.

Épphogy	kinyitottam	a	számat,	hogy	imádkozni	próbáljak,	ami-
kor egy hangot hallottam, pontosan a fejem fölött, a selyemköntös 
suhogásához hasonlatosat, és Isten Lelke azon nyomban leereszke-
dett rám, teljességgel körülvéve egész lényemet, a fejem búbjától a 
talpamig eltöltve engem, és ó, mily örömöt és boldogságot éreztem! 
Nincs nyelv, mely leírhatná az azonnali változást a szellemi és lelki 
sötétség sűrű felhőjéből a világosság és tudás ragyogásába, ahogyan 
az ekkor megadatott értelmemnek. Akkor aztán tökéletes tudást 
kaptam arról, hogy Isten él és hogy Jézus Krisztus Isten Fia, vala-
mint a szent papság visszaállításáról és az evangélium teljességéről.

Tökéletes keresztelés volt ez – kézzelfogható elmerülés a 
mennyei alapelemben vagy lételemben, a Szentlélekben; és sokkal 
valósabb és fizikaibb volt hatásában lényem minden részére, mint 
a vízben való elmerülés; mindörökre eloszlatva – amíg csak az ér-
telem és az emlékezet tart – minden lehetőségét a kételynek vagy 
félelemnek a történelem során nekünk továbbadott tény kapcsán, 
miszerint a »betlehemi Kisded« valóban Isten Fia; valamint annak a 
ténynek a kapcsán is, hogy Ő ugyanúgy megnyilvánul az emberek 
gyermekeinek és ugyanúgy közvetít tudást most, mint az apostoli 
időkben. Tökéletesen elégedett voltam, és lehettem is, hiszen elvá-
rásaim több mint valóra váltak – azt hiszem, bizton állíthatom, hogy 
végtelen mértékben.

Nem tudom elmondani, mennyi ideig maradtam e boldog öröm 
és isteni megvilágosodás teljes áradatában, de jónéhány perc telt 
el, mire a celesztiális lételem, amely eltöltött és körbevett engem, 
fokozatosan elkezdett visszahúzódni. Amikor felemelkedtem térdelő 
testtartásomból, szívem kifejezhetetlen hálától duzzadva Isten iránt, 
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éreztem – tudtam, hogy olyasvalamit ruházott rám, amit csakis egy 
Mindenható Lény tud az emberre ruházni – olyasvalamit, ami na-
gyobb értékkel bír minden kincsnél és dicsőségnél, amit a világok 
nyújthatnának.” 4

Lorenzo Snow hű maradt az aznap kapott tanúsághoz, és szor-
galmasan munkálkodott azon, hogy gyarapítsa lelki tudását, és se-
gítsen másoknak is így tenni. „Attól fogva – mondta – törekedtem 
úgy élni, hogy ne veszítsem el Szent Lelkét, hanem állandóan az 
vezessen, megpróbálva levetkőzni önzőségemet és mindenféle hely-
telen törekvést, és megkísérelve az Ő érdekében munkálkodni.” 5 
Kijelentette: „Amíg csak fennáll az emlékezet és az értelem jogot 
formál trónusára, soha nem engedhetem e nekem adott hathatós 
bizonyságnak és tudásnak, hogy hallgasson.” 6 [Lásd az 1. javaslatot 
a 70. oldalon.]

Keresztelkedése és konfirmálása után nem sokkal lorenzo snow csendes, 
ám egész életét megváltoztató megnyilvánulást kapott a szentlélektől
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Lorenzo Snow tanításai

A bizonyság megszerzése nagyon jó kiindulópont 
az utolsó napi szentek számára.

Az alap, melyre hitünket helyeztük, nagyszerű és dicsőséges. Ezt 
én magam tudom. Csupán kis ideje voltam ebben az egyházban, 
amikor sikerült biztosítanom magamnak a legtökéletesebb tudást 
arról, hogy létezik egy Isten, hogy létezik egy Fiú, Jézus Krisztus, 
és	hogy	Isten	elismerte	Joseph	Smitht	a	prófétájaként.	Olyan	tudás	
ez, melyet egyetlen ember sem tudott volna átadni. A Mindenha-
tótól érkezett, kinyilatkoztatás útján. Ez igen jó kiindulópont bár-
mely utolsó napi szent számára, és olyasvalami, amire egyszer majd 
minden embernek szüksége lesz, akiben bármiféle vágy is él eme 
ösvényen	haladni.	Olyan	természetű	körülmények	közé	kerül	majd,	
hogy szüksége lesz erőre, mely erő pedig annak a ténynek az isme-
retéből fog fakadni, hogy az ösvény, amelyen jár, el fogja vezetni őt 
legmagasztosabb és legjobb vágyai eléréséhez.7

Fivérek és nőtestvérek, vannak bizonyos dolgok, melyekről nek-
tek és nekem el kell gondolkodnunk. Elérkezett az idő, amikor 
ildomos minden férfinak és minden nőnek saját magának tudnia, 
milyen alapon áll. Mindannyiunknak törekednünk kell arra, hogy 
egy kicsit közelebb kerüljünk az Úrhoz. Szükséges egy kicsit elő-
rébb lépnünk és teljes körű tudást szereznünk azon dolgokról, ame-
lyeket még teljesebb mértékben kellene értenünk. Ez minden utolsó 
napi szent kiváltsága.8 [Lásd a 2. javaslatot a 70. oldalon.]

Képesek vagyunk növekedni hitünkben 
és lelki tudásunkban.

A férfiak és nők képesek növekedni lelki tudásukban; képesek 
jobbá válni éveik gyarapodásával.9

Úgy érzem, az utolsó napi szentek előrehaladnak és oktatás-
ban részesülnek. Magasabbra és magasabbra jutunk. Magasabb 
állapotba, magasabb szférába, magasabb síkra lépünk, és olyan 
oktatásban részesülünk, hogy a világ bölcsességének – minden si-
kerével és hamis tanával és tantételével – semmiféle hatása nem 
lesz az utolsó napi szentekre, mivel felülemelkednek az emberi 
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elgondolások elméletein és feltevésein, és az igazság dolgain szár-
nyalnak, melyek felemelik az elmét, felmagasztalják az értelmet, és 
egyre tökéletesebben megszilárdítják őket az élet és dicsőség igaz 
tantételeiben. Szívünkben telve vagyunk eme igazságokkal, és nem 
tudjuk megmondani a napját vagy óráját annak, amikor hitünk gya-
rapodott, de amikor visszatekintünk az elmúlt hétre, hónapra vagy 
évre, érezzük, hogy gyarapodtunk hitben és az isteni hit és hatalom 
ismeretében; tudjuk, hogy közelebb kerültünk Istenünkhöz, és érez-
zük, hogy közösségben állunk Istennel, a mi Atyánkkal.10 [Lásd a 3. 
javaslatot a 70. oldalon.]

Ha gyarapodni vágyunk hitünkben és lelki 
tudásunkban, erőfeszítéseket kell tennünk.

Minden embernek meg kell tanulnia a saját tudására támasz-
kodni; nem függhet a felebarátjától; minden embernek függetlennek 
kell lennie; önmaga tekintetében teljes mértékben az Istenétől kell 

„a férfiak és nők képesek növekedni lelki tudásukban; 
képesek jobbá válni éveik gyarapodásával.”
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függenie. Önmagán múlik, hogy eldöntse: szembe fog-e szállni a 
bajok áradatával és legyőzi-e mindazon akadályokat, melyek azért 
támadnak élete útján, hogy megakadályozzák fejlődését. Az ember 
tudásra tehet szert a Szent Lélek ténykedései által, majd pedig szor-
galma függvényében közeledik Istenhez és gyarapodik hitében.11

Lehetetlen előrehaladnunk az igazság tantételeiben, gyarapod-
nunk a mennyei tudásban, [hacsak nem] gyakoroljuk gondolko-
dásra adott képességeinket, és megfelelő módon erőfeszítéseket 
nem teszünk. E tantétel kapcsán olvashatunk egy esetről a Tan és 
a	szövetségekben,	egy	félreértésről	Oliver	Cowdery	részéről.	Az	
Úr megígérte neki az ősi feljegyzések fordításának ajándékát. Mint 
sokunk manapság, ő is tévesen értelmezte, mit is jelent az ajándék 
gyakorlása. Azt gondolta, csupán annyit kell tennie – hiszen ígéretet 
kapott erre az ajándékra Istentől –, hogy elméje tétlenül, minden 
erőfeszítés nélkül várakozik, mígnem egyszer csak önkéntelenül 
működésbe lép majd. Amikor azonban elébe helyeztettek a feljegy-
zések, nem volt része tudás közlésében, hanem a feljegyzések to-
vábbra is mintegy lepecsételve maradtak számára, mert nem szállta 
meg a fordításra való hatalom.

Noha ráruháztatott a fordítás ajándéka, nem tudta véghezvinni 
a munkát, egyszerűen azért, mert nem tett erőfeszítést Isten előtt a 
benne rejlő ajándék kifejlesztése tekintetében. Ekkor nagyon csaló-
dott lett, az Úr pedig az Ő jóságában és irgalmában felvilágosította 
tévedéséről, a következő szavakat használva:

„Íme, nem értetted meg; feltételezted, hogy megadom ezt ne-
ked, amikor nem gondoltál bele, csak kértél engem. De íme, én 
azt mondom neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben; 
majd meg kell kérdezned tőlem, hogy helyes-e, és ha helyes, akkor 
tebenned égővé teszem kebledet; érezni fogod tehát, hogy helyes.” 
Stb. [Lásd T&Sz 9.]

Tehát ami minket illet, azon dolgok tekintetében, melyekre vállal-
kozunk. Ha elvárjuk, hogy fejlődjünk, hogy előre lépjünk a közvet-
lenül előttünk álló munkában, és hogy végül szert tegyünk azokra 
az ajándékokra és dicsőségekre, felemelkedve a felmagasztosulás 
azon állapotába, amelyet várunk, akkor el kell gondolkodnunk, és 
elmélkednünk kell, erőfeszítést kell tennünk, mindezt pedig képes-
ségeink legvégső határáig.12
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Saját magunknak szert kell tennünk… a Lélekre, és nem szabad 
megelégednünk azzal, hogy úgy járunk a fényben, hogy azt mások 
vetik reánk; hanem annak be kell épülnie lelki szervezetünkbe...

Amikor az ember arra vállalkozik, hogy megtanul fuvolázni, elő-
ször nehéznek fogja találni a hangok megszólaltatását, az pedig, 
hogy helyesen el tudjon játszani egy dallamot, nagy szorgalmat és 
türelmet kíván. Neki kell látnia, aztán megállni, visszafordulni és 
újból elkezdeni, de egy idő után – nagy erőfeszítéseinek köszön-
hetően – képes lesz elsajátítani az adott dallamot. Aztán amikor 
később felkérik, hogy játssza el a dallamot, már nem kell azon 
gondolkodnia, hova helyezze ujjait, hanem természetes módon fog 
játszani. Eleinte nem volt természetes; sok türelemre és munkára 
volt szükség, mielőtt természetessé vált volna a dallam végigjátszása.

Épp	így	van	ez	az	Isten	dolgait	illető	kérdésekben	is.	Erőfeszítést	
kell tennünk és kegyelemről kegyelemre kell haladnunk, hogy a 
cselekvés törvénye oly mértékben részévé váljon szervezetünknek, 
hogy természetes legyen mindazon dolgok megtétele, amelyeket 
elvárnak tőlünk.13 [Lásd a 4. javaslatot a 70. oldalon.]

Amikor mélyre ásunk Isten dolgaiban és hithűek 
maradunk, vallásunk lényünk részévé válik.

Veszély rejlik abban, ha lényünk megelégszik a felületes haladás-
sal, azzal, ha csupán a felszínen lépünk előre. Beszélünk arról, hogy 
a Lélek világosságában járunk, és érezzük megpihenni azt magun-
kon, de vajon meg is tesszük e dolgokat? Mélyre kell ásnunk Isten 
dolgaiban, alapzatunkat a sziklára kell építenünk, amíg el nem érjük 
azt a vizet, amely az örök élet örökkévaló forrása lesz bennünk.14

Vannak köztünk olyan emberek, akiken egykor hatalmas mér-
tékben megpihent a Mindenható Lelke, akiknek a szándékai egykor 
olyan jók és tiszták voltak, mint az angyaloké, és akik szövetségeket 
kötöttek Istennel, hogy szolgálják Őt és minden és bármilyen körül-
mények közepette betartják a parancsolatait. […] Ám mi a helyzet 
most néhány ilyen elderrel? Ma már nem éreznek így. Ragaszko-
dásukkal e világ dolgai felé fordulnak, melyek megszerzését az Úr 
lehetővé tette számukra, és most már várnak, amíg elhívják őket, 
és sok esetben amikor elhívást kapnak, engedelmességüket inkább 
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az a vágy vezérli, hogy megtartsák tekintélyüket és pozíciójukat, 
semmint a szívből fakadó szeretet a munka iránt, amelyre elhívattak.

Ez a helyzete minden embernek, nem számít, milyen jól indul-
nak, ha engedik, hogy gondolataik és vágyaik a világ és annak dol-
gai után szaladjanak, az pedig tiszta és megcáfolhatatlan tény, hogy 
amennyiben ez a helyzet az emberekkel, akkor jobban szeretik a 
világot, mint az Urat és az Ő munkáját a földön. Miután megkaptuk 
az örökkévaló evangélium világosságát, és részesültünk a királyság 
jó dolgaiban, és mivel Izráel magjából valók vagyunk, nagyszerű és 
dicső ígéretek örökösei, ezért odaadóan és szorgalmasan kell mun-
kálkodnunk annak elérésén, amit Isten rajtunk keresztül elvégezni 
szándékozik; a hit és az erő, valamint a jó tettek férfijainak és asszo-
nyainak kell lennünk, és amikor azt találjuk, hogy a legcsekélyebb 
mértékben is gondatlanok vagy közömbösek vagyunk, akkor e fel-
ismerésnek elegendőnek kell bizonyulnia számunkra ahhoz, hogy 
helyrehozzuk tévedésünket és visszatérjünk a kötelesség ösvényére.15

Semmi sem lehet nagyobb ostobaság, mint az az elképzelés, hogy 
az ember levetheti vallását, mint egy köpönyeget vagy más ruhada-
rabot. Nem lehetséges az embernek levetkőznie vallását, hacsak nem 
vetkőzi le önmagát. Vallásunknak szerves részünknek kell lennie, 
lényünk olyan részének, amelyet nem tudunk levetkőzni. Ha lehetne, 
hogy az ember levetkőzi a vallását, akkor abban a pillanatban, hogy 
megtenné, olyan talajra lépne, amelyről mit sem tud, és átadná magát 
a sötétség erőinek; nem a saját talaján állna, nem lenne ott semmi 
keresnivalója. A puszta elgondolás, hogy Izráel elderei káromkodnak, 
hazudnak és ittasságra adják magukat, messze alattuk áll; felette kel-
lene állniuk az efféle dolgoknak. Hagyjunk fel minden gonoszság gal, 
és éljünk minden olyan szó szerint, amely Isten szájából előjön 
[lásd T&Sz 98:11]. Minden nekünk kijelölt feladatot ragadjunk meg 
tettvággyal és energiával, hogy folyamatosan bennünk lehessen  
Istenünk lelke, a világosság lelke és Jézus Krisztus kinyilatkoztatásai.16

Maradjunk Sion hajóján! Ha más bárkák vetődnek mellénk, gyö-
nyörű színekben pompázva, csodás ígéreteket téve, ne szálljunk le 
a hajóról, hogy valamely más bárka fedélzetén jussunk ki a partra, 
hanem maradjunk a hajón! Ha a hajón utazók közül bárki is hely-
telenül kihasznál minket, akiben nem a megfelelő lélek lakozik, ne 
feledjük: maga a hajó jó! Nem szabad engednünk, hogy elménk 
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megkeseredjen bármi miatt, amit a hajón lévő emberek esetleg 
tesznek velünk; a hajóval minden rendben, a tisztekkel minden 
rendben, és velünk is minden rendben lesz, ha a hajón maradunk. 
Biztosíthatlak benneteket arról, hogy pontosan a dicsőség földjére 
fog vinni titeket.17

[Mondok] egy példát arra, hogyan lehet előidézni és magunkévá 
tenni ezt a lelket, és olyan mélyre ásni, hogy a vihar idején ne sod-
ródjunk el. Tégy egy uborkát egy hordónyi ecetbe. Az első órában 
vajmi csekély hatást tudsz megfigyelni, sőt, még az első 12 órában 
is. Vizsgáld meg, és azt látod, hogy csak a héján lett kifejtve bármi-
féle hatás, mert hosszabb idő kell, hogy megsavanyítsd. Az emberre, 
aki megkeresztelkedik ebbe az egyházba, hatást fejtenek ki, de nem 
olyan mértékben, hogy azon nyomban megsavanyítsák. Nem alakul 
ki benne a helyes törvénye és a kötelesség törvénye az első 12 vagy 
24 órában; benne kell maradnia az egyházban, mint az uborkának 
az ecetben, amíg át nem járja a megfelelő lélek, amíg meg nem 
pácolódik a »mormonizmusban«, Isten törvényében; e dolgoknak 
át kell járniuk a szervezetünket.

…Fivérek és nőtestvérek, …gondos figyelmetekre, megfontolá-
sotokra és elmélkedésetekre hagyom a kérdést, imádkozva atyá-
ink Úristenéhez, hogy árassza ki Lelkét a népére. Ti vagytok azok, 
akiket az Úr kiválasztott, hogy dicsőítsétek Őt a színe előtt. Áldjon 
meg benneteket az Úr és töltsön el Lelkével, és legyenek szemeitek 
tiszták, hogy meg tudjátok látni a szabadításotokra vonatkozó dol-
gokat!	És	ha	van	köztünk	olyan	férfi	vagy	nő,	aki	nem	teljességgel	
éber, akkor érkezzék el hamarosan az idő, amikor a Szentlélek Lelke 
és hatalma rajtuk lehet, hogy megtaníthassa nekik az elmúlt, a je-
lenlévő és az eljövendő dolgokat, és az Úr segítségével elültethesse 
szervezetükben az igazlelkűséget és az igazság alapelvét, hogy fel-
készültek lehessenek a közelgő viharokra.18 [Lásd az 5. javaslatot a 
70. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!
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 1. Tekintsd át Lorenzo Snow élményét az a 61–63. oldalon! A 
te bizonyságod hogyan vált valóssá számodra? Fontold meg, 
hogy élményedet megosztod egy családtagoddal vagy barátod-
dal, például olyasvalakivel, akit házi- vagy látogatótanítóként 
szolgálsz!

 2. Snow elnök azt mondta, hogy „[a] bizonyság megszerzése 
nagyon jó kiindulópont az utolsó napi szentek számára” 
(64. oldal). A bizonyság miért csupán kiindulópont, és nem 
végállomás?

 3. A 64. oldal alján kezdődő részben Snow elnök összeveti a világ 
oktatását a magasabb rendű oktatással, melyet az Úr nyújt. Ho-
gyan törekedhetünk erre a magasabb rendű oktatásra? Milyen 
áldásokat kaptál, amikor ennek elnyerésére törekedtél?

	 4.	 Olvasd	el	a	65. oldalon	kezdődő	részt!	Mikor	kellett	a	saját	
tudásodra támaszkodnod? Mit tehetnek a szülők és a tanítók, 
hogy segítsenek a gyerekeknek és a fiataloknak a saját tudá-
sukra támaszkodni?

 5. Nézd át Snow elnök tanácsát a fejezet utolsó részében (67–69. 
oldal). Mit gondolsz, mit jelent „mélyre ás[ni] Isten dolgaiban”? 
Szerinted mit jelent az, hogy „vallásunknak szerves részünknek 
kell lennie”?

Kapcsolódó szentírások: 2 Nefi 31:20; Móziás 5:1–4, 15; Alma 12:9–10; 
3 Nefi 9:20; Moróni 10:5; T&Sz 50:24

Segítség a tanításhoz: „Az egyházban zajló tanítás jelentős része 
olyan mereven zajlik, hogy inkább előadásnak mondható. Az ember 
nem reagál túl jól az osztálytermekben elhangzó előadásokra. Az 
úrvacsorai gyűlésen és a konferencián igen, de a tanítás lehet két-
irányú, hogy az ember kérdéseket tehessen fel. Könnyedén elő lehet 
segíteni a kérdésfeltevést az osztálytermi környezetben” (Boyd K. 
Packer, “Principles of Teaching and Learning,” Ensign, June 2007, 87).
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a misszionárius munka korai szakasza a Hawaii-szigeteken
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4 .  F E J E Z E T

A Szentlélek erejétől 
megerősítve

„Határozzátok el, hogy alázatosan és olyan módon 
éltek, hogy az Úr Lelke mindig barátotok lehessen.”

Lorenzo Snow életéből

Az egyház elnökeként mondott első általános konferenciai beszé-
dében Lorenzo Snow ezt tanította: „Az Úr Lelkétől függünk, hogy 
segítsen nekünk és időről időre megnyilvánítsa nekünk, mit szük-
séges megtennünk a minket körülvevő különös körülmények köze-
pette.” 1 Snow elnök talán nem élte volna meg, hogy megtehesse ezt 
a kijelentést, ha két barátja nem támaszkodott volna az Úr Lelkére 
egy 34 évvel azelőtti különös esemény alkalmával.

1864-ben Lorenzo Snow elder és Ezra T. Benson elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagjai, misszióba mentek a Hawaii-szigetekre. 
Három további misszionárius kísérte őket: Joseph F. Smith, William 
Cluff és Alma L. Smith elderek. Amikor hajójuk lehorgonyzott Maui 
szigetének partjainál, Joseph F. Smith kivételével mindannyian 
csónakba szálltak, hogy kijussanak a szárazföldre. A szigethez 
közeledve magas hullámok támadtak. A kormányosok elveszítették 
uralmukat a csónak felett, amely aztán felborult, és minden utasa 
a vízbe esett. Hamarosan mindenki a felszínre emelkedett, kivéve 
Snow eldert. Egy csoportnyi szigetlakó a segítségükre sietett. 
William Clufft és Alma L. Smitht a mentőcsónakjukba emelve 
barátjuk keresésére indultak. Cluff elder így emlékezett vissza:

„Snow testvérnek először a haját pillantottam meg, amint a fel-
borult csónak egyik végénél a vízen lebegett. Amint beemeltük a 
csónakunkba, utasítottuk segítőinket, hogy a lehető leggyorsabban 
evezzenek a partra. Teste mozdulatlan és merev volt, élete szemmel 
láthatóan kihunyt.
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A. L. Smith testvér és én egymás mellett ültünk. Snow testvért az 
ölünkbe fektettük és a part felé tartva csendben szolgáltunk neki, 
arra kérve az Urat, hogy tartsa meg életét, hogy vissza tudjon térni 
családjához és otthonához.

Amikor partot értünk, egy kicsit odébb vittük, pár nagy hordó-
hoz, amelyek a napsütötte tengerparton feküdtek. Arccal lefelé az 
egyik hordóra fektettük, és ide-oda hintáztattuk, míg sikerült kiürí-
tenünk belőle a vizet, amit lenyelt…

Miután már egy ideje így munkálkodtunk, az élet visszatértének 
bármi jele nélkül, a körülöttünk állók azt mondták, hogy már sem-
mit nem tehetünk érte. Mi azonban nem voltunk hajlandók feladni, 

amikor lorenzo snow elder missziót szolgált a Hawaii-szigeteken, 
életét társai sugalmazott cselekvése mentette meg
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és tovább imádkoztunk és munkálkodtunk, azzal a biztos tudattal, 
hogy az Úr meghallja és megválaszolja az imáinkat.

Végezetül az a benyomásunk támadt, hogy szánkat az övére he-
lyezve meg kell próbálnunk felfújni a tüdejét, felváltva befújva és 
kiengedve a levegőt, a lélegzés természetes folyamatát utánozva, 
amennyire csak lehetséges. Ezt mindaddig folytattuk, míg sikerült 
telefújnunk a tüdejét. Kis idő múltán észrevettük a visszatérő élet 
halovány jeleit. A mindaddig halálszerűen fennakadt szem erőtelen 
pislantása és a torok alig hallgató hörgése voltak a visszatérő élet 
első tünetei. Ezek egyre inkább erősödtek, míg [Snow elder] teljes 
mértékben visszanyerte az eszméletét.”

Erre az eseményre visszatekintve William Cluff elder tudta, hogy 
neki és Alma L. Smith eldernek miért sikerült megmenteniük Snow 
elder életét. „Nem csupán azt tettük, ami szokásos volt ilyen esetek-
ben – mondta –, hanem azt is, amit a Lélek súgott nekünk.” 2 [Lásd 
az 1. javaslatot a 82. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A Szentlélek ajándéka által elvezettetünk minden 
igazsághoz és megerősíttetünk a hitünkben.

Van egy bizonyos áldás, amely egyedül az evangélium iránti en-
gedelmességhez kapcsolódik, ez pedig nem más, mint a Szentlélek 
ajándéka. […] A Szabadító, aki kétségtelenül a legjobban ismerte 
eme ajándék természetét és jellegét, azt mondta, hogy azokat, akik 
befogadják azt, elvezérli majd minden igazságra, és megmutatja 
nekik az eljövendő dolgokat [lásd János 16:13]. Ennek többnek kell 
lennie annál a léleknél, amely Istentől jő, betöltve az űr végtelensé-
gét és megvilágosítva minden embert, aki a világra jön [lásd T&Sz 
84:46]; a Szentlélek ajándékának el kell vezetnie minden igazságra 
és meg kell mutatnia az eljövendő dolgokat.

A hatásairól szólva [Pál] apostol ezt mondta továbbá: „Minden-
kinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Egynek hit 
[adatik]”. [Lásd 1 Korinthusbeliekhez 12:7, 9.] Nem közönséges, 
mindennapos hit, melyet néhányan színlelnek napjainkban, hanem 
olyan hit, amely képessé tette tulajdonosát, hogy szétfűrészeljék, 
oroszlánok vermébe vagy tüzes kemencébe vessék, és mindenféle 
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kínzásokat	álljon	ki.	Olyan	hit	volt	ez,	amelyet	a	Szentlélek	ruhá-
zott azokra, akik birtokába kerültek, lehetővé téve számukra, hogy 
megálljanak minden nehézség közepette, szembeszálljanak minden 
ellenkezéssel és – ha szükséges – életüket adják azért az ügyért, 
amelyet magukévá tettek. Hatalmas sugalmazó erő rejlett ebben 
a hitben, melyet az Úr adott a Szentlélek által, olyan erő, melyet 
semmiféle más lételem nem tud közvetíteni. Valakinek hit adatott, 
másnak bölcsesség [lásd 1 Korinthusbeliek 12:8], nem afféle böl-
csesség, amelyet csupán könyvek olvasásából szerzünk, hanem a 
Mindenhatótól jövő tudás. Megpihent rajtuk egy kézzelfogható lét-
elem, tudást adva nekik arról az ügyről, melyet magukévá tettek. 
Istentől érkező kinyilatkoztatás által tudták, hogy az ügy, melynek 
engedelmeskedtek, igaz; oly módon nyilatkoztatott ez ki számukra, 
melyet nem tudtak kétségbe vonni, és saját maguk tudták. Ekkor 
aztán megalapoztattak… a kinyilatkoztatás szikláján.3

Péter ezt mondta prédikálása során: „Térjetek meg és keresztel-
kedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök-
nek bocsánatjára; 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” [Csele-
kedetek 2:38–39]. A Szentlélek eme ajándéka egyedülálló lételem, 
nincs semmi ehhez hasonló megnyilvánulás a szektás világban. Ez 
az	intelligencia	lételeme	és	a	kinyilatkoztatás.	Olyan	lételem,	amely	
kinyilatkoztatja a múltat, a jelent és a jövendőt, és a Szentlélek eme 
ajándékait az evangélium követelményeinek való engedelmesség 
révén lehet elnyerni, az evangéliumnak, ahogyan azt azokban az 
időkben prédikálták és ahogyan napjainkban Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elderei prédikálják. Ez volt az a 
kőszikla, amelyre hitüket építeniük kellett; innen fognak tudást kapni 
a tanról, melyet befogadtak, és a Szabadító azt mondta, hogy „a po-
kol kapui nem fognak diadalmaskodni felett[ük]”. [Lásd 3 Nefi 11:39.]

[…] Az alap, amelyre Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza épült, a kinyilatkoztatás kősziklája – az a szikla, melyről Jé-
zus azt mondta, hogy rá építi majd egyházát, és a pokol kapui nem 
fognak diadalmaskodni felette [lásd Máté 16:17–18]. Ezt a tudást 
nem hús-vér lénytől kaptuk, nem embertől kaptuk ezt a bizonysá-
got, nem a Biblia… vagy a Mormon könyve olvasása által kaptuk 
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meg, hanem a Szentlélek működései által, amely Isten dolgait ta-
nítja, a múlt, a jelen és a jövő dolgait, és amely fogja Isten dolgait 
és világosan megnyilvánítja azokat számunkra. E tudást nem lehet 
elvenni tőlünk azzal, ha börtönbe vetnek vagy akárhogy üldöznek. 
Mindhalálig kiállunk mellette.4 [Lásd a 2. javaslatot a 82. oldalon.]

Minden utolsó napi szentnek társa lehet a 
Szentlélek, aki barátként tanácsot ad neki.

Van egy mód, mely által az emberek tisztán tarthatják lelkiismere-
tüket Isten és ember előtt, ez pedig nem más, mint hogy megőrzik 

„Jogunkban áll részesülni a lélek megnyilatkozásaiban 
életünk minden napján.”
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magukban Isten Lelkét, amely a kinyilatkoztatás lelke minden férfi 
és nő számára. Ki fogja nyilatkoztatni nekik még a legegyszerűbb 
kérdésekben is, hogy mit tegyenek, méghozzá úgy, hogy javaslato-
kat tesz nekik. Meg kell kísérelnünk megismerni e Lélek természe-
tét, hogy megérthessük javaslatait, akkor pedig mindig jól tudunk 
majd cselekedni. Ez minden utolsó napi szent hatalmas kiváltsága. 
Tudjuk, hogy jogunkban áll részesülni a Lélek megnyilatkozásaiban 
életünk minden napján.

Néha felkeresnek emberek, akik hőn vágynak tanácsot kapni 
különféle kérdésekben. Nem mindig kellene hozzám fordulniuk 
(néhány esetben természetesen igencsak helyénvaló), hiszen meg-
van bennük a Lélek, hogy jót vigyenek véghez és megvalósítsák 
Isten szándékait. […] Nem mindig szükséges az egyház elnökéhez 
vagy a Tizenkettekhez vagy Izráel eldereihez fordulniuk tanácsért; 
ott rejlik bennük; van egy barát, aki tudja, pontosan mit mondjon 
nekik. Attól az időtől, hogy befogadjuk az evangéliumot, aláme-
rülünk a keresztelővízben, majd pedig utána kezek tétetnek a fe-
jünkre a Szentlélek ajándékáért, van egy barátunk, ha nem űzzük 
el magunktól a helytelen cselekvéssel. Ez a barát a Szentlélek, aki 
részesül Isten dolgaiban és megmutatja nekünk őket. Nagyszerű 
eszköz ez, melyet az Úr biztosított számunkra, hogy ismerhessük a 
világosságot, és ne kelljen folyamatosan a sötétben tapogatóznunk.5 
[Lásd az 5. javaslatot a 83. oldalon.]

A Szentlélek boldogságot és lelki nyugalmat adhat nekünk.

Az Úr bizonyos természetes vágyakat és érzéseket ültetett a keb-
lünkbe; így van ez az egész emberiséggel, az egész emberi család-
dal. Mindenkiben el vannak ültetve és mindenki lényét áthatják 
bizonyos vágyak és az élvezetekre való hajlam, az olyan dolgok 
utáni vágyakozás, melyek természetükből adódóan békességünket 
és jólétünket hivatottak előidézni, és amelyek megfelelnek érzése-
inknek és elősegítik boldogságunkat, azonban hogy miként jussunk 
el e hajlamok és vágyak kielégítésére, a világ se nem tudja, se nem 
érti, az Úr azonban jónak látta, hogy hithűségünk által, valamint 
a Szentlélek világosságában járva és az igazság befogadása révén 
olyan helyzetbe kerüljünk, hogy megértsük e dolgokat.6
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Az utolsó napi szentek kiváltsága oly módon élni az evangélium 
szerint, hogy érezzék magukon Isten jóváhagyását. Természetesen 
néha megteszünk bizonyos dolgokat, melyek miatt szégyenkezünk, 
amikor visszagondolunk rájuk, de szívünkben megbánjuk ezeket 
és eltökéljük, hogy többé nem teszünk így. Ennyi, amit az Úr kér 
tőlünk; és a férfiak és a nők, akik így élnek, nincsenek elítélve. 
Igazlelkűségre és örömre lelnek a Szentlélekben.7

Ha megőrizzük magunkban a Lélek világosságát, akkor képesek 
leszünk úgy járni az evangéliumban, hogy jelentős mértékben él-
vezhetünk békességet és boldogságot e világon; és miközben elő-
rehaladunk, az utunkat szegélyező és a távolban feltűnő békére 
és boldogságra törekedve, akkor miénk lesz az a lelki békesség, 
amelyet senki más nem élvezhet, csak azok, akiket eltölt a Szent 
Lélek.8 [Lásd a 3. javaslatot a 82. oldalon.]

Szükségünk van a Szentlélek segítségére, 
miközben megpróbáltatásokon megyünk 

keresztül, eleget teszünk kötelességeinknek, 
és felkészülünk a celesztiális dicsőségre.

Sok fontos dolog kívántatik meg tőlünk, és sok dolgot tudunk 
megtenni, amikor az Úr Lelke segít nekünk, amelyek elvégzése 
időnként szinte lehetetlennek tűnik.9

Emlékeztetni kívánom fivéreimet és nőtestvéreimet…, hogy tudá-
sunk és intelligenciánk tekintetében Isten Lelkétől függünk, amely 
– amennyiben megfelelő módon ápoljuk – a sugalmazás és a ki-
nyilatkoztatás lelke lehet bennünk, hogy világosan megnyilvánítsa 
értelmünknek Isten szándékát és akaratát, megtanítva nekünk fel-
adatainkat, kötelességeinket és mindazt, ami megkívántatik tőlünk. 
[…] Szükségünk van segítségre. Hajlamosak vagyunk olyan dolgo-
kat cselekedni, amelyek bajba és sötétségbe vezetnének minket, 
olyan dolgokat, amelyek nem a javunkat szolgálnák, annak a vigasz-
talónak a segítségével azonban, akit az Úr a szentjeinek ígért, ha 
gondosan odafigyelünk suttogására, és megértjük nyelvének termé-
szetét, akkor sok gondot és komoly nehézséget el tudunk kerülni.10

Teljes mértékben a sugalmazás lelkétől függünk, és ha bármi-
kor	volt	olyan	időszak	attól	fogva,	hogy	Ádám	az	Éden	kertjében	
lakozott, amikor nagyobb szükség volt Isten Lelkére, mint e jelen 
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korban, arról nincs tudomásom. Az idők jelei és azon események 
gyors közeledése, melyek próbára teszik majd az utolsó napi szen-
tek szívét és feddhetetlenségét, megkövetelik, hogy mi most buzgón 
törekedjünk Isten Lelkére és isteni segítségére, hiszen minden bi-
zonnyal szükségünk lesz rá a sebesen elközelgő események során. 
Tudjuk, hogy a múltban szükségünk volt rá. Nem nehéz meglátni, 
hogy ha nem lett volna birtokunkban Isten Lelke, hogy átvezessen 
minket sok olyan helyzeten, melyen már általhaladtunk, akkor nem 
élvezhetnénk a felmagasztosulás és a dicsőség jelen kilátásait, kö-
rülményeink	pedig	sokkal	kevésbé	lettek	volna	kedvezőek.	És	ha	a	
múltban szükségünk volt a Szent Lélekre, akkor igazán megérthet-
jük, hogy szükségünk lesz rá a jövőben is.11

Meg kell értenünk – és feltételezésem, hogy általában véve ért-
jük is –, hogy a munka, melynek elvégzésére eme életbe léptünk, 
nem kerülhet elvégzésre Isten dicsőségére vagy önmagunk mege-
légedésére pusztán saját természetes intelligenciánk révén. Az Úr 
Lelkétől függünk, hogy segítséget nyújtson nekünk és időről időre 
megnyilvánítsa nekünk, mit kell tennünk a minket övező sajátos 
körülmények közepette.12

Egyszerűen bolondság volna elvárni napjaink utolsó napi szent-
jeitől, hogy eleget tegyenek a celesztiális törvénynek, annak a tör-
vénynek, mely Istentől adatik, illetve az Ő arra irányuló terveinek, 
hogy az embereket a színe elé emelje, hacsak nem támogatja őket 
egy természetfeletti [mennyei] hatalom. Az evangélium ígéretet tesz 
erre. Ígéretet tesz a Szentlélek ajándékára, mely isteni a jellegé-
ben, és amelyet semmilyen más népcsoport nem élvezhet, illetve 
amelyről azt mondja a Szabadító, hogy elvezet minden igazságra 
és sugalmazást ad mindazoknak, akik birtokában vannak, valamint 
tudást ad nekik Jézusról, tudást ad az Atyáról és a celesztiális világ-
hoz kapcsolódó minden dologról; mindazoknak, akik birtokában 
vannak, sugalmazást ad az eljövendő dolgok és az elmúlt dolgok 
ismeretére, és oly mértékben inspirálja őket, hogy természetfeletti 
ajándékokat élvezhessenek: a nyelvek és a jövendölés ajándékát, a 
kézrátételt a betegekre, akik ezáltal meggyógyulnak.

Azoknak, akik befogadták ezt az evangéliumot, megadatott e 
természetfeletti erő[k] és ajándékok ígérete, valamint az, hogy saját 
tudásuk lehet, hogy ne kelljen egyetlen embertől vagy emberek 
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egyetlen csoportjától sem függeniük, hanem tudást kapjanak az 
Atyától arra vonatkozóan, hogy a vallás Tőle adatott, hogy az evan-
gélium Tőle adatott, és hogy szolgájának jogában és felhatalmazá-
sában állt elvégezni a szertartásokat, hogy ne sodorja el őket vagy 
térítse le őket az általuk járt ösvényről a tanításnak akármi szele; 
hogy felkészülhessenek a kinyilatkoztatandó dicsőségre, és részesei 
lehessenek annak; hogy kiállhassanak bármiféle megpróbáltatást 
vagy csapást, melyet Isten akarata rájuk mérhet, hogy még teljesebb 
mértékben felkészültek lehessenek a celesztiális dicsőségre; hogy 
ne kelljen sötétségben járniuk, hanem Isten világosságában és hatal-
mában járhassanak, és felülemelkedhessenek a világ dolgain, és fel-
jebbvalók lehessenek a körülöttük lévő dolgoknál, hogy függetlenül 
járhassanak a celesztiális világ alatt, szabad emberekként Isten és 
a menny szemében, azt az utat követve, melyet a Szentlélek kijelöl 
számukra, azt az utat, amely által felemelkedhetnek a tudáshoz és 
hatalomhoz, ezáltal felkészítve magukat arra, hogy elnyerjék azt a 
dicsőséget, melyet Isten rájuk szándékozik ruházni, és elnyerjék azt 
a felmagasztosult helyzetet, melybe Isten fel kívánja emelni őket.13

Úgy kell élnünk, hogy tudjuk: életünk útján Isten jóváhagyása 
van. Meg kell értenünk a Szent Lélek hangját és suttogásait. Azokon 
a napokon, amikor az eget nem sötétítik felhők, látjuk a környező 
tárgyakat, a szépségüket és céljukat. Így függünk Isten Lelkétől is, 
hogy megvilágítsa az igazság és szabadulás tantételeit. Egyetlen 
meggyőződéses utolsó napi szent sem élvezheti vajmi nagy mér-
tékben a boldogságot, hacsak nem él így, és nem helyezi így magát 
isteni útmutatás alá.14 [Lásd a 4. javaslatot a 83. oldalon.]

Amikor alázatosan élünk, a Szentlélek 
segít előre vezető ösvényünkön.

Határozzátok el elmétekben, hogy alázatosan és olyan módon 
fogtok élni, hogy mindig veletek lehessen az Úr Lelke, hogy bará-
totok legyen, hogy időről időre olyan javaslatokat tegyen nektek, 
ahogyan azok a sajátos körülmények kívánják, melyekbe esetleg 
helyeztettek…

[…] Hogy meddig élek még, nem tudom, és nem is aggódom 
emiatt. Amire azonban vágyom, és olyasvalami ez, amire nek-
tek is vágynotok kell, hogy meglegyen bennem az az alázat, az a 
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jámborság és az az egyszerűség, hogy élvezhessem a kinyilatkoz-
tatás lelkét. Kiváltságotokban áll, mindannyiótoknak, hogy eleget 
kapjatok a kinyilatkoztatás lelkéből ahhoz, hogy pontosan tudhas-
sátok, mit helyes tennetek. Kiváltságotokban áll ez éppen annyira, 
ahogyan nekem kiváltságomban áll tudnom, mit tegyek holnap, 
amikor elérkezik a holnap, mi lesz, ami általánosságban véve az 
egyház érdekeit szolgálja.15

Amilyen mértékben csak lehetséges, meg kell kísérelnünk meg-
feledkezni minden világi ügyről, amely elkeserítene vagy bosszan-
tana, és elménket az Úrra kell szegeznünk, magunkénak tudva az 
Ő Szent Lelkének elegendő részét ahhoz, hogy képesek legyünk 
olyan tudást és javaslatokat kapni, amelyek segítenek minket előre 
vezető ösvényünkön.16 [Lásd az 5. javaslatot a 83. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Miközben átnézed a 73–75. oldalon található történetet, gon-
dolj olyan alkalmakra, amikor áldásban részesültél, mert valaki 
más követte a Szentlélek sugalmazásait! Gondolj olyan alkal-
makra is, amikor te követtél egy sugalmazást, hogy másnak 
segíts!

	 2.	 Olvasd	el	a	75. oldalon	kezdődő	részt!	Szerinted	mit	jelent	
az, hogy „megalapoztattak… a kinyilatkoztatás szikláján”? (Né-
hány példát találhatsz a 75–77. oldalon.) A személyes kinyilat-
koztatás miként adhat nekünk erőt ahhoz, hogy „megállj[unk] 
minden nehézség közepette” és „szembeszállj[unk] minden 
ellenkezéssel”?

 3. Snow elnök azt mondta, hogy a Szentlélek segíthet nekünk 
„békességet és boldogságot [élvezni] e világon” (79. oldal). Mi-
kor segített neked a Szentlélek boldognak lenni és békességet 
érezni? Milyen módokon tud segíteni nekünk a Szentlélek? 
(Néhány példát találhatsz a 79–82. oldalon.)
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 4. Miközben a 79. oldalon kezdődő részt tanulmányozod, gon-
dold át, hogyan tanultad meg felismerni a Szentlélektől jövő 
sugalmazásokat! Hogyan tudnál segíteni egy családtagod-
nak vagy barátodnak, hogy megtanulja felismerni a Lélek 
ösztönzéseit?

 5. Ebben a fejezetben két utalás esik a Szentlélekre a barátunk-
ként (a 78. és a 81. oldalon). Szerinted miért szükséges az 
alázat és az egyszerűség ahhoz, hogy barátunk lehessen a 
Szentlélek?

Kapcsolódó szentírások: Lukács 12:12; János 14:26–27; Rómabeliek 
14:17; 1 Korinthusbeliek 12:4–11; Galátziabeliek 5:22–25; 1 Nefi 
10:17–19; 2 Nefi 32:5

Segítség a tanításhoz: „A beszélgetés ösztönzésére tedd fel a fejezet 
végén található kérdéseket. […] Készülhetsz saját kérdésekkel is, 
melyeket kifejezetten az általad tanítottakra szabsz.” (Lásd e könyv 
VII. oldalát.)
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„Csodálatos öröm azokról a nagyszerű dolgokról szólni, melyeket 
isten a fiaira és leányaira szándékozik ruházni, és amelyeket 

el fogunk nyerni, amennyiben hithűek vagyunk.”
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5 .  F E J E Z E T

A hithűek csodás rendeltetése

„Csodálatos öröm azokról a nagyszerű dolgokról 
szólni, melyeket Isten a fiaira és leányaira 

szándékozik ruházni, és amelyeket el fogunk 
nyerni, amennyiben hithűek vagyunk.”

Lorenzo Snow életéből

1840 tavaszán Lorenzo Snow az Illinois állambeli Nauvooban tar-
tózkodott; angliai missziójára készült indulni. Ellátogatott barátja, 
Henry G. Sherwood otthonába, és arra kérte Sherwood testvért, 
hogy magyarázzon el neki egy szentírásrészt. Snow elnök később 
így emlékezett vissza: „Miközben figyelmesen hallgattam magya-
rázatát, az Úr Lelke erősen megpihent rajtam – értelmem szemei 
felnyíltak, és a déli naphoz hasonló tisztasággal, csodálattal és ámu-
lattal láttam Isten és az ember ösvényét. A következő rímpárt fogal-
maztam meg, amely kifejezi a kinyilatkoztatást, ahogy az feltárult 
előttem…

„Amilyen ma az ember, olyan volt egykor Isten:
Ami most az Isten, az lehet az ember.” 1

Mivel érezte, hogy „szent közlésben” volt része, melyet gondosan 
meg kell őriznie, Lorenzo Snow nem tanította ezt a tant nyilváno-
san, míg meg nem győződött arról, hogy Joseph Smith próféta már 
tanítja.2 Mihelyt tudta, hogy a tan közzé lett téve, gyakorta bizony-
ságot tett róla.

Azon felül, hogy sok prédikációja tárgyává tette ezt az igazságot, 
élete mottójává is tette. Fia, LeRoi, ezt mondta: „Ez a kinyilatkoz-
tatott igazság talán minden másnál nagyobb hatással volt Lorenzo 
Snow-ra; oly mélyen ivódott lelkébe, hogy élete sugalmazójává vált, 
és széles látókörű jövőképet biztosított számára saját nagyszerű jö-
vőjét és az egyház hatalmas küldetését és munkáját illetően.” 3 Ez 
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volt „állandó világossága és útmutatója”, és „egy fénylő, ragyogó 
csillag előtte minden időben – szívében, lelkében, teljességgel át-
hatva őt”.4

Ebben a fejezetben Snow elnök azt a tant tanítja, hogy mind-
annyian hasonlatossá válhatunk Mennyei Atyánkhoz. A 6. fejezetben 
gyakorlati tanácsot ad arra vonatkozóan, miként alkalmazhatjuk e 
tant az életünkben.

Lorenzo Snow tanításai

Mivel isteniség rejlik bennünk, hasonlatossá 
tudunk válni Mennyei Atyánkhoz.

Isten, a mi Atyánk képmására születtünk; saját magához hason-
latosra alkotott minket. Lelki lényünk felépítésében megvan az is-
tenség természete; lelki születésünk során Atyánk átadta nekünk 
azokat a képességeket, hatalmakat és adottságokat, melyeket Ő 
maga is birtokol, éppen úgy, ahogyan a gyermek az anyja kebelén 
birtokában van – noha kifejletlen állapotban – szülője képességei-
nek, hatalmainak és hajlamainak.5

Hiszem, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, és hogy Ő ránk ru-
házta a végtelen bölcsesség és tudás lehetőségét, mivel megadta 
nekünk Önmaga egy részét. Elmondták nekünk, hogy az Ő saját 
képmására teremtettünk, és láthatjuk, hogy az emberi lélekben jelen 
van a halhatatlanság jellemvonása. Van egy lelki szervezet e hajlé-
kon [a fizikai testen] belül, és e lelki szervezet önmagában isteni, 
noha talán még kicsiny gyermeki állapotban van, mégis magában 
rejti a fejlődés és előrehaladás képességét, éppen úgy, mint a kis-
ded, amelynek édesanyja biztosítja a fennmaradását. Habár a kisded 
talán még igen tudatlan, mégis olyan lehetőségek rejlenek benne, 
melyek – miután áthalad a gyermekkor különféle mérföldkövein 
a felnőttkorig – lehetővé teszik számára, hogy olyan kiválóságra 
emelkedjen, amely tökéletesen bámulatos, kisgyermekkori tudat-
lanságát tekintve.6

Isteniség rejlik bennünk; halhatatlanság rejlik bennünk; lelki 
szervezetünk halhatatlan; nem lehet elpusztítani; nem lehet meg-
semmisíteni. Minden örökkévalóságtól minden örökkévalóságig élni 
fogunk.7
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Csodálatos öröm azokról a nagyszerű dolgokról szólni, melye-
ket Isten a fiaira és leányaira szándékozik ruházni, és amelyeket el 
fogunk nyerni, amennyiben hithűek vagyunk. […] A felmagaszto-
sulás eme ösvényén vezető utazásunk eljuttat minket Urunk, Jézus 
Krisztus teljességéhez, hogy ott állhassunk Atyánk színe előtt; hogy 
részesüljünk teljességéből; hogy megadasson nekünk az az öröm, 
hogy gyarapodjunk leszármazottainkban vég nélküli világokban; 
hogy élvezhessük azokat a kellemes társas kapcsolatokat, melyek-
ben részünk volt ebben az életben; hogy velünk lehessenek fiaink 
és lányaink, férjünk és feleségünk, körbevéve mindazzal az öröm-
mel, amelyet csak megadhat a menny, testünk megdicsőülve, mint a 
Szabadítóé, mentesen minden betegségtől és az élet minden gond-
jától, és mentesen a csalódásoktól, bosszúságoktól és kellemetlen 
áldozatoktól, melyeket meg kell hoznunk itt.8

A fejlődés folyamatos útja révén Mennyei Atyánk elnyerte a fel-
magasztosulást és a dicsőséget, minket pedig ugyanezen ösvény 
felé irányít, és mivel Ő maga fel van ruházva erővel, felhatalmazás-
sal és dicsőséggel, ezért így szól hozzánk: „jöjjetek és nyerjétek el 
ugyanazt a dicsőséget és boldogságot, amellyel én rendelkezem”.9

a szentírások tanulmányozása során isteni természetünkről tanulunk
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Isten népe drága az Ő szemében; irántuk érzett szeretete mind-
örökre megmarad, és az Ő hatalmával, erejével és szeretetével di-
adalmaskodni fognak, és még győztesnél is többként állnak majd 
elő. Az Ő gyermekei ők, akik az Ő képmására lettek megalkotva, és 
akik az Ő törvényei iránti engedelmesség által arra vannak rendelve, 
hogy Hozzá hasonlatossá váljanak…

[…] Ez az Isten fiainak magasztos rendeltetése, azoké, akik 
győzedelmeskednek, akik engedelmesek a parancsolatai iránt, és 
akik megtisztítják magukat olyanná, amilyen tisztasággal Ő is bír. 
Olyanná	fognak	válni,	mint	Ő;	meg	fogják	látni	Őt	a	maga	valójá-
ban; látni fogják orcáját, és Vele fognak uralkodni az Ő dicsőségé-
ben, minden tekintetben hasonlóvá válván Őhozzá.10 [Lásd az 1. 
javaslatot a 93. oldalon.]

A szentírások tanítanak isteni lehetőségünkről.

Az Úr a legnagyszerűbb lehetőségeket tárta elénk. A kinyilat-
koztatásokban, melyeket Isten adott, azt látjuk, hogy mit érhet el 
az ember, aki végigjárja a tudás eme ösvényét Isten Lelkének út-
mutatása alatt. Nem voltam még [túlságosan régóta] ebben az egy-
házban, amikor világosan meg lett mutatva nekem, hogy mit érhet 
el az ember, ha folyamatos engedelmességet tanúsít Isten Fiának 
evangéliuma iránt. Ez a tudás egyfajta csillagként állandóan előttem 
állt, és arra indított, hogy minden részletre kiterjedően megpróbál-
jam azt tenni, ami helyes és elfogadható Isten előtt. […] Úgy tűnik 
– mindazon oktatást követően, amelyben a celesztiális világokat 
illetően részünk volt –, hogy van néhány utolsó napi szent, akik 
olyannyira elégedettek pusztán azzal a tudattal, hogy e munka igaz, 
hogy amikor nagyszerű jövőnkről beszélgetünk velük, meglepettnek 
tűnnek, és úgy vélik, nekik vajmi kevés közük van ehhez. János, a 
kinyilatkoztató, első levelének harmadik fejezetében ezt mondja:

„...most Isten gyermekei vagyunk” [1 János 3:2].

[…] Aztán így folytatja:

„...és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg 
fogjuk őt látni, a mint van.
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És	a	kiben	megvan	ez	a	reménység	Ő	iránta,	az	mind	megtisztítja	
ő magát, a miképen Ő is tiszta.” [Lásd 1 János 3:2–3.]

[…] Isten Lelke feltárta számunkra, hogy vannak ily módon ki-
fejezett szilárd és fennkölt igazságok. Amikor Pál a filippibeliek-
hez szólt, azt javasolta, hogy olyan törekvést alakítsanak ki, mely 
meglehetősen különös volt az akkori embereknek, noha az utolsó 
napi szentek számára nem annyira, különösen nem azoknak, akik 
nem elégszenek meg azzal, hogy pusztán kisdedek legyenek Isten 
dolgait illetően. Ezt mondta:

„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is,

A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmány-
nak azt, hogy ő az Istennel egyenlő” [Filippibeliek 2:5–6].

[…] Ezt tanította Pál, és jól értette, miről beszél. Felvitetett a 
harmadik mennybe, ahol – ahogy elmondja – hallott bizonyos 
dolgokat, „a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie” [lásd 
2 Korinthusbeliek 12:1–7]. […] Helytelen lenne-e azt kérnünk az 
emberektől, hogy efféle törekvést tegyenek magukévá? Van néhány 
kijelentés a Bibliában, különösen az Újszövetségben, melyek külö-
nösnek tűnnek azoknak, akikben nincsen meg az Úr Lelke.

„A ki győz, örökségül nyer mindent” [ Jelenések 21:7].

Micsoda kijelentés ez? Ki hiszi el? Ha egy atya ezt mondaná a 
fiának: „Fiam, légy hű és kövesd a tanácsaimat, és amikor nagykorú 
leszel, megörökölsz mindent, ami az enyém” – ez jelentene valamit, 
nemde? Ha az apa igazat szól, akkor fia előtt van valami, ami arra 
ösztönzi, hogy hű legyen. Vajon Jézus meg akart téveszteni minket, 
amikor ezt a kifejezést használta? Biztosítalak titeket afelől, hogy 
semmiféle megtévesztés nincs e nyelvezetben. Pontosan úgy értette, 
ahogyan mondta. Egy másik alkalommal Jézus kijelentette:

„A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön 
velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi-
székében” [ Jelenések 3:21].

Ez egy csodálatos kijelentés! Van-e valamennyi igazságtartalma? 
Igen, teljesen igaz. A Mindenható Úr mondta. Pál apostol így szól 
a szentírásokban:
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„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk 
van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben” 
[2 Korinthusbeliek 5:1].

Én	hiszem	ezt.	És	amikor	azt	mondja,	hogy	Jézus	„elváltoztatja	a	
mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges 
testéhez” [Filippibeliek 3:21], azt is hiszem. Vajon az utolsó napi 
szentek hiszik ezeket a dolgokat, amelyekről beszélek? Természe-
tesen hinnetek kell ezeket. Ismét mondom:

„Mert aki befogadja szolgáimat, engem fogad be;

És	aki	engem	befogad,	Atyámat	fogadja	be;

És	aki	befogadja	Atyámat,	befogadja	Atyám	királyságát;	tehát	
megadatik neki mindaz, amivel Atyám rendelkezik” [T&Sz 84:36–38].

Pál apostol a leveleiben bizonyságát tette arról a bennünk rejlő lehetőségről, 
hogy olyanná váljunk, mint mennyei atyánk és Jézus Krisztus
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Tud-e bárki is ennél többet adhatót mondani? […] Pál nagyon jól 
értette e dolgokat, mert azt mondta: „…czélegyenest igyekszem az 
Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára”. 
[Lásd Filippibeliek 3:14.]

Mindezen észrevételekben, melyeket megosztottam, láthatunk va-
lamit a Krisztus Jézusban való e magasztos elhívás természetéből…

[…] Nem tudom, a jelenlévők közül hányótoknak van valódi tu-
dása e dolgokról a szívetekben. Ha van, elmondom, milyen hatásai 
lesznek ennek. János szavaival:

„És	a	kiben	megvan	ez	a	reménység	Ő	iránta,	az	mind	megtisztítja	
ő magát, a miképen Ő is tiszta.” [Lásd 1 János 3:3.]

[…] Isten rámutatott, milyen eredményei vannak, ha az ember a 
dicsőség és felmagasztosulás eme útján jár, az ígéretek pedig bizto-
sak. Az Úr pontosan tudta, mit tud megtenni. Tudta, milyen anya-
gokkal van dolga, és tudta azt is, mit mondott. Ha megtesszük azt a 
részt, amit Ő kijelölt nekünk, és megtartjuk második állapotunkat, 
akkor biztosak lehetünk abban, hogy a legapróbb részletre kiterje-
dően valóra váltjuk majd ezeket az ígéreteket, nagyobb mértékben, 
mint ahogyan ti vagy én képesek vagyunk megérteni.11 [Lásd a 2. 
javaslatot a 93. oldalon.]

Amikor szem előtt tartjuk az áldásokat, melyeket 
nekünk tartogat az Úr, örömet fogunk találni 

az élet gondjai és bosszúságai közepette.

Nincsen egyetlen utolsó napi szent sem a hangom hatósugará-
ban, aki ne rendelkezne bizonyosan a kilátással, hogy előjön majd 
az első feltámadás reggelén és megdicsőül, felmagasztaltatik Isten 
színe előtt, azzal a kiváltsággal, hogy úgy beszélhet majd Atyánkkal, 
ahogyan földi atyánkkal szólunk.12

Nem tárulhat az ember elé dicsőségesebb kilátás annál, mint ami 
a szentek elé tárul. Egyetlen halandó sem kívánhat nagyobb dolgot, 
és nincs semmi más, ami végső soron nagyobb megelégedést bizto-
sítana. Minden, ami a tökéletes békességet, boldogságot, dicsőséget 
és felmagasztosulást illeti, az utolsó napi szentek elé helyeztetett. 
Élvezzük	hát	ennek	lelkét,	és	folyamatosan	tartsuk	szem	előtt!	
Nem szabadna hagynunk, hogy kilátásaink akár a legcsekélyebb 
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mértékben is elhomályosodjanak azáltal, hogy olyasvalamit teszünk, 
ami nem elfogadható az Úr előtt.13

Az eljövendő élettel kapcsolatos reményeim páratlanul nagyok 
és dicsőségesek, és megpróbálom folyamatosan ragyogónak tartani 
e kilátásokat; ez pedig minden utolsó napi szentnek kiváltsága és 
kötelessége.14

Nem mindannyian értjük teljes mértékben az áldásokat és a 
kiváltságokat, melyek elő vannak készítve számunkra az evangé-
liumban. Nem értjük teljes mértékben, és nincsenek tekintetünk 
előtt azok a dolgok, melyek az örök világokban reánk várnak, sőt, 
valójában még azok a dolgok sem, melyek ezen a világon várnak 
reánk, melyek szándéka békességünk és boldogságunk előidézése, 
beteljesítvén szívünk vágyait…

A körülöttünk lévő gondok sokasága közepette gyakorta fele-
dékennyé válunk, és ha e dolgok nincsenek előttünk, akkor nem 
értjük meg, hogy természetéből fakadóan az evangélium terve és 
szándéka az, hogy ránk ruházza azon dolgokat, melyek dicsőséget, 
tiszteletet és felmagasztosulást fognak hozni, azon dolgokat, melyek 
boldogságot, békességet és dicsőséget fognak hozni. Hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni e dolgokról az élet gondjai és bosszúságai 
közepette, és nem értjük teljes mértékben, hogy mindez kiváltsá-
gunkban áll, és hogy az Úr elérhető távolságba tette számunkra an-
nak az evangéliumnak a követését, amely által állandóan békesség 
honolhat bensőnkben…

Mi okunk van a búslakodásra? Mi oka van a szenteknek, hogy 
megnyúlt ábrázattal járjanak? Mi okunk lenne siránkozni vagy so-
pánkodni? Semmi! Azonban élet vagy halál kérdése tárul elénk; 
fejedelemségek és hatalmak adatnak nekünk, amennyiben hithűen 
haladunk tovább; bánat és száműzetés, amennyiben figyelmen kívül 
hagyjuk az evangéliumot.

Mi többre vágyhatnánk, mint amit vallásunk magában foglal? Ha 
szilárdan megállunk a sziklán és követjük a Lelket, mely keblünkbe 
helyeztetett, akkor helyesen fogunk cselekedni kötelességeinket il-
letően; helyesen fogunk cselekedni azokkal szemben, akik fölénk 
helyeztetnek; helyesen fogunk cselekedni, legyünk akár a világos-
ságban, akár a sötétségben.
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Hol az az ember, aki elfordul és elveti magától mindazon kilátá-
sokat, melyeket magában foglal az evangélium, amelyet megkap-
tunk? Hiszen megelégedés rejlik benne, öröm, állandóság, valami, 
amin meg tudjuk vetni lábunkat, biztos alap, amelyre építhetünk, 
és amelyen képesek vagyunk megadni mindazt, ami megkívántatik 
tőlünk! 15

Soha ne hagyjuk, hogy kilátásaink elhomályosodjanak! Ragyog-
janak előttünk tisztán nappal és éjjel! Biztosítalak benneteket arról, 
hogy ha így teszünk, akkor bámulatos lesz növekedésünk napról 
napra és évről évre.16

A celesztiális dicsőséget célozzuk meg, az előttünk álló lehető-
ségek nagyszerűségét pedig képtelenség emberi nyelven kifejezni. 
Ha hittel folytatjátok a munkát, amelyben foglalatoskodtok, akkor 
el fogtok érni e dicsőségre, és örökre örvendezni fogtok Isten és 
a	Bárány	jelenlétében.	Érdemes	erre	törekedni,	érdemes	áldozatot	
hozni ezért, és áldott az a férfi vagy nő, aki hittel kitart és elnyeri 
ezt! 17 [Lásd a 3. javaslatot alább.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Lorenzo Snow elnök gyakorta tanította, hogy Isten gyermekei 
vagyunk (86–88. oldal). Milyen hatással lehet ez az igazság 
arra, ahogyan magunk és mások iránt érzünk? Hogyan segít-
hetünk gyermekeinknek és fiataljainknak emlékezni arra, hogy 
ők Isten fiai és leányai?

 2. Milyen gondolataid vannak azokkal a szentírásokkal kapcso-
latban, melyeket Snow elnök idézett, amikor isteni lehetősé-
geinkről tanított? (Lásd 88–91. oldal.)

	 3.	 Olvasd	el	a	91. oldalon	kezdődő	részt!	Az	„élet	gondjai	és	
bosszúságai” miként vezethetnek oda, hogy megfeledkezzünk 
az evangélium örökkévaló áldásairól? Mit tehetünk, hogy le-
hetőségeinket „folyamatosan… szem előtt [tartsuk]” és azok 
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tisztán „ragyogjanak előttünk”? Milyen hatással lehet minden-
napi életünkre, ha emlékezünk rendeltetésünkre?

 4. E fejezet tanulmányozása közben mit tanultál Mennyei Atyád-
ról? Mit tanultál Isten lányaként vagy fiaként való rendelteté-
sedről?

Kapcsolódó szentírások: Rómabeliek 8:16–17; 1 Korinthusbeliek 2:9–
10; Alma 5:15–16; Moróni 7:48; T&Sz 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

Segítség a tanításhoz: „Tégy bizonyságot, amikor csak a [Lélek] erre 
késztet, ne csak az óra végén! Azoknak is adj alkalmat bizonysá-
gukat tenni, akiket tanítasz!” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 45.).
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Tökéletessé válni az Úr előtt:  
„Legyünk egyre jobbak 

napról napra”

„Ne várjátok, hogy azon nyomban tökéletessé váltok. 
Ha így gondolkodtok, csalódottak lesztek. Legyetek 

jobbak ma, mint amilyenek tegnap voltatok, és legyetek 
jobbak holnap, mint amilyenek ma vagytok!”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow elnök egyszer részt vett egy papsági gyűlésen, ahol 
minden egyes elderek kvóruma képviselője felállt, és beszámolt a 
kvóruma által elvégzett munkáról. Miközben Snow elnök ezeket a 
fiatalembereket hallgatta, visszaemlékezett sok évvel azelőtti önma-
gára. Amikor szólásra emelkedett, ezt mondta:

„Ha lehetséges, szeretnék elmondani valamit, amit soha nem fog-
tok elfelejteni, és azt hiszem, talán megtehetem.

Azt látom – mint szinte minden alkalommal, amikor fiatal elderek 
összegyűlnek, sőt, valójában akkor is, amikor középkorú elderek 
gyűlnek össze –, hogy egyfajta vonakodás van bennetek, hogy kö-
zönség előtt beszéljetek. Ezt látom ma délelőtt azokban a fiatalem-
berekben, akik felálltak, hogy kifejezzék magukat és információt 
adjanak az általuk végzett munkával kapcsolatosan.

Talán nem veszitek zokon, ha mesélek egy kicsit a saját élmé-
nyemről, amikor elkezdtem nyilvánosan beszélni, még azelőtt, hogy 
elder lettem volna. Emlékszem az első alkalomra, amikor felkértek, 
hogy	tegyem	bizonyságomat.	[…]	Olyasvalami	volt	ez,	amitől	na-
gyon tartottam, ugyanakkor azt éreztem, hogy kötelességem felállni, 
de csak vártam és vártam. Valaki bizonyságát tette, aztán egy másik 
ember is megosztotta bizonyságát, majd még egy, és már majdnem 
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a szabadító ezt mondta a hegyi beszédben: „legyetek azért ti 
tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes” (máté 5:48)
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véget ért a gyűlés, de én még mindig rettegtem felállni. Soha addig 
nem beszéltem hallgatóság előtt. […] [Végtére aztán] arra jutottam, 
hogy ideje felállnom. Így is tettem. Nos, mit gondoltok, mennyi 
ideig beszéltem? Megítélésem szerint körülbelül fél percig – de egy 
percnél bizonyosan nem hosszabb ideig. Ez volt első kísérletem; 
és azt hiszem, a második is hasonló volt. Bátortalan voltam, …de 
határozottan és erősen eltökéltem az elmémben, hogy akármikor 
ilyen vagy ehhez hasonló természetű kötelesség megtételére szó-
lítanak, meg fogom tenni, bármi legyen is az eredménye. Részben 
ez alapozta meg sikeremet Izráel eldereként.”

Snow elnök elmondta a fiatal férfiaknak, hogy nem sokkal ezen 
élménye után megtartotta első teljes idejű misszionáriusi gyűlé-
sét. Így emlékezett vissza: „Soha nem féltem semmitől annyira az 
életemben, mint attól a gyűléstől. Egész nap imádkoztam; félrevo-
nultam és az Urat szólítottam. Azelőtt soha nem beszéltem [nyilvá-
nosan] azokon a bizonyságtételi gyűléseken kívül. Rettegtem tőle. 
Nem hiszem, hogy bárki is jobban félt volna valamitől, mint én ak-
kor e feladattól. Összehívták a gyűlést, és a szoba meglehetősen tele 
volt. […] Elkezdtem beszélni, és azt hiszem, körülbelül háromne-
gyed órát töltöttem ki.” 1 Egy másik beszámolójában ezt jegyezte fel 
ugyanerről a gyűlésről: „Amikor odaálltam a gyülekezet elé, noha 
nem tudtam egyetlen szót sem, mit mondhatnék, mihelyt szólásra 
nyitottam a számat, a Szentlélek nagy erővel megpihent rajtam, vi-
lágossággal töltve el elmémet, olyan elgondolásokat és helyénvaló 
nyelvezetet közölve, mellyel át tudtam adni azt. Az emberek ámul-
tak, és még egy gyűlést kértek.” 2

Snow elnök megosztotta, mi a tanulság, amelyet szeretett volna, 
ha a fiatalemberek megtanulnak élményéből: „Ifjú barátaim, lehe-
tőségetek van naggyá válni – épp olyan naggyá, amilyenné válni 
kívántok.	Életetek	kezdetén	olyan	dolgokra	vágyhat	a	szívetek,	
melyeket nehéz elérnetek, de valószínűleg elérhető távolságban 
vannak. Talán kudarcot vallotok első próbálkozásaitokban, hogy 
kielégítsétek vágyaitokat, és kitartó erőfeszítéseitek talán nem bi-
zonyulnak sikeresnek. De amennyiben erőfeszítéseitek becsületes 
erőfeszítések, és amennyiben vágyaitok igazlelkűségen alapszanak, 
akkor a tapasztalat, amelyet szívetek vágyaira való törekvésetek 
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során szereztek, szükségszerűen javatokra lesz majd, és még a hi-
báitok is – ha hibáztok – előnyötökre válnak.” 3

Ez volt Snow elnök egyik kedvenc témája. Gyakran emlékeztette 
a szenteket az Úr azon parancsára, hogy legyünk tökéletesek, és biz-
tosította őket afelől, hogy saját szorgalmuk által és az Úr segítségével 
engedelmeskedni	tudnak	e	parancsnak.	Ezt	tanította:	„Éreznünk	kell	
szívünkben, hogy Isten a mi Atyánk, és hogy miközben hibázunk és 
még gyengék vagyunk, ha életünk annyira megközelíti a tökéletes-
séget, amennyire csak lehet, akkor minden rendben lesz velünk.” 4

Lorenzo Snow tanításai

Szorgalommal, türelemmel és isteni segítséggel 
engedelmeskedni tudunk az Úr azon 

parancsának, hogy legyünk tökéletesek.

„Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az 
Úr	Ábrámnak,	és	monda	néki:	Én	a	mindenható	Isten	vagyok,	járj	
én előttem, és légy tökéletes” [1 Mózes 17:1].

Ezzel kapcsolatosan idézem a Szabadító szavainak egy részét a 
hegyi beszédéből, ahogyan azokat Máté 5. fejezetének utolsó ver-
sében olvashatjuk.

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok töké-
letes” [Máté 5:48]. […]

Megtudjuk, hogy az Úr megjelent Ábrahámnak, és igen nagy 
ígéreteket tett neki, továbbá hogy mielőtt felkészült lett volna azok 
elnyerésére, egy bizonyos elvárást támasztottak vele szemben, ne-
vezetesen hogy ő [Ábrahám] váljon tökéletessé az Úr előtt. Ugyanezt 
a követelményt támasztotta a Szabadító a tanítványaival szemben 
is, hogy legyenek tökéletessé, amint Ő és az Ő Mennyei Atyja töké-
letesek. Véleményem szerint olyan kérdés ez, mely igen aggasztja 
az utolsó napi szenteket, és szeretnék pár észrevételt tenni javaslat 
gyanánt, hogy elgondolkodhassanak rajtuk azok, akik aggodalmas-
kodnak ezen.

Az Úr a legnagyobb áldásait szándékozik ráruházni az utolsó 
napi szentekre, de Ábrahámhoz hasonlóan nekünk is fel kell ké-
szülnünk azokra, ehhez pedig nekünk is megadatott ugyanaz a 
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törvény, melyet az Úr neki adott. Tőlünk is megkívántatik, hogy 
eljussunk a tökéletesség állapotába az Úr előtt; az Úr pedig ebben 
az esetben sem – ahogyan egyetlen esetben sem – támasztott olyan 
követelményt, melynek ne lehetne eleget tenni, hanem épp ellen-
kezőleg, megadta az utolsó napi szentek használatára az eszközt, 
mely által eleget tudnak tenni szent rendjének. Amikor az Úr ezt a 
követelményt támasztotta Ábrahámmal szemben, megadta neki az 
eszközt, mely által alkalmassá válik arra, hogy engedelmeskedjen 
e törvénynek és teljes mértékben eleget tegyen a kívánalomnak. 
Része volt a Szentlélek kiváltságában, hiszen olvashatjuk, hogy az 
evangélium prédikáltatott Ábrahámnak, és ezen az evangéliumon 
keresztül szert tehetett arra a mennyei segítségre, amely lehetővé 
tette számára Isten dolgainak megértését; nélküle egyetlen ember 
sem teheti ezt meg; nélküle egyetlen ember sem juthat el a tökéle-
tesség állapotába az Úr előtt.

Így van ez az utolsó napi szentek vonatkozásában is; lehetet-
len volna felemelkedniük efféle erkölcsi és lelki normához, hacsak 

az Úr ezt a parancsolatot adta ábrahámnak: „járj 
én előttem, és légy tökéletes” (1 mózes 17:1)
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nem természetfeletti [mennyei] segítséggel és támogatással. Azt 
sem várjuk el, hogy az utolsó napi szentek azon nyomban eleget 
tegyenek vagy eleget tudjanak tenni e törvénynek minden körül-
mények közepette. Időre van szükség; sok türelmet és az elme és 
a	szív	fegyelmét	kívánja	az	e	parancsolat	iránti	engedelmesség.	És	
bár eleinte talán kudarcot vallunk próbálkozásainkban, ennek nem 
szabad elvennie az utolsó napi szentek kedvét a törekvéstől, hogy 
elszántan eleget tegyenek a nagy követelménynek. Bár Ábrahám-
nak talán volt hite ahhoz, hogy hittel járjon az Úr előtt e mennyei 
törvény szerint, mégis voltak olyan alkalmak, amikor hite komolyan 
próbára lett téve. Ennek ellenére mégsem kedvetlenedett el, mivel 
eltökélt szándékában állt eleget tenni Isten akaratának.

Azt gondolhatjuk, hogy nem tudunk elég jól a tökéletes törvény 
szerint élni, hogy önmagunk tökéletesítésének munkája túlságosan 
nehéz. Ez részben igaz lehet, de a tény akkor is fennáll, hogy ez a 
Mindenható parancsa számunkra, és mi nem vehetjük azt semmibe. 
Amikor embert próbáló pillanatokat élünk át, akkor ideje kihasznál-
nunk azt a nagy kiváltságot, hogy az Úrhoz fordulhatunk erőért és 
értelemért, intelligenciáért és kegyelemért, mellyel aztán le tudjuk 
győzni a test gyengeségét, mely ellen állandóan hadakoznunk kell.5 
[Lásd az 1. és a 2. javaslatot a 108. oldalon.]

Amikor eleget teszünk az Úr valamely követelményének, 
abban a tekintetben tökéletesek vagyunk.

Ábrahámtól azt kérte az Úr, hogy hagyja el családját és hazáját 
[lásd Ábrahám 2:1–6]. Ha nem tett volna eleget e követelménynek, 
nem nyugodott volna rajta az Úr jóváhagyása. De eleget tett neki; és 
miközben otthonából távozott, nem kétséges, hogy a tökéletesség 
eme isteni törvényének engedelmeskedett. Ha nem tett volna eleget 
neki, akkor minden bizonnyal nem tudott volna engedelmeskedni 
a	Mindenható	követelményeinek.	És	miközben	elhagyta	atyja	há-
zát, miközben kitette magát e megpróbáltatásnak, azt tette, aminek 
megtételében saját lelkiismerete és Isten Lelke igazolta őt; és senki 
sem tudta volna jobban tenni, feltéve, hogy semmi hamisságot nem 
cselekszik, amikor e munkát végzi.

Amikor az utolsó napi szentek befogadták az evangéliumot a 
távoli nemzetekben, és amikor a Mindenható hangja azt mondta 
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nekik, hogy hagyják el atyáik földjeit, hagyják el rokonságukat, 
amint Ábrahám tette, amilyen mértékben eleget tettek e követel-
ménynek, olyan mértékben engedelmességben jártak e törvény te-
kintetében, és olyan tökéletesek voltak, amennyire csak az ember 
lehet azon körülmények között és abban a hatáskörben, melyben 
cselekedtek; nem úgy értve, hogy tökéletesek voltak tudásban vagy 
hatalomban stb., hanem érzéseikben, feddhetetlenségükben, indí-
tékaikban	és	eltökéltségükben.	És	miközben	átszelték	a	nagy	mély-
séget, feltételezve, hogy nem zúgolódtak és panaszkodtak, hanem 
engedelmeskedtek a tanácsoknak, melyeket kaptak, és minden mó-
don ildomosan viselték magukat, akkor annyira tökéletesek voltak, 
amennyire Isten kívánta.

Az Úr szándéka az, hogy felvigyen minket a celesztiális király-
ságba. Közvetlen kinyilatkoztatás útján feltárta, hogy mi az Ő le-
származottai vagyunk, az örök világokban megalkotva, és azzal 
a különleges céllal jöttünk e földre, hogy felkészítsük magunkat 
Atyánk dicsősége teljességének elnyerésére, amikor visszatérünk 
majd a színe elé. Ezért aztán törekednünk kell a képességre, hogy 
megtartsuk e törvényt, hogy megszenteljük indítékainkat, vágyain-
kat, érzéseinket és érzelmeinket, hogy tiszták és szentek lehesse-
nek, valamint hogy akaratunk minden dologban alá legyen rendelve 
Isten akaratának, és ne legyen saját akaratunk azon kívül, hogy 
Atyánk akaratát kívánjuk megcselekedni. Az ilyen ember tökéletes 
a hatókörében, és kiérdemli Isten áldását mindenben, amit tesz, 
bárhol járjon is.

De ki vagyunk téve az oktalanságnak, a test gyengeségének, és 
többé-kevésbé tudatlanok vagyunk, ennélfogva hajlamosak vagyunk 
hibázni. Igen, de ez nem ok arra, hogy ne érezzünk vágyat arra, 
hogy eleget tegyünk Isten e parancsának, különösen azt látva, hogy 
Ő elérhető távolságba tette számunkra az eszközöket e munka el-
végzéséhez.	Én	ezt	értem	a	tökéletesség	szó	jelentése	alatt,	aho-
gyan Szabadítónk kijelentette, és ahogy az Úr kifejezésre juttatta 
Ábrahámnak.

Egy ember tökéletes lehet néhány dolog tekintetében, míg más 
téren talán nem az. Az ember, aki hűen betartja a bölcsesség szavát, 
tökéletes, ami ezt a törvényt illeti. Amikor megbántuk bűneinket és 
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megkeresztelkedtünk azok bocsánatára, akkor tökéletesek voltunk, 
ami ezt a kérdést illeti.6 [Lásd a 3. javaslatot a 108. oldalon.]

Ahelyett, hogy elcsüggednénk, amikor kudarcot 
vallunk, lehetőségünk van bűnbánatot tartani és erőt 

kérni Istentől, hogy jobban tudjunk cselekedni.

Nos, János apostol azt mondja, hogy „Isten gyermekei vagyunk, 
és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy 
ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fog-
juk	őt	látni,	a	mint	van.	És	a	kiben	megvan	ez	a	reménység	Ő	
iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő [Krisztus] is tiszta.” 
[Lásd 1 János 3:2–3.] Az utolsó napi szentek elvárják, hogy elérjék 
a tökéletesség eme állapotát; elvárjuk, hogy olyanná váljunk, mint 
Atyánk és Istenünk, alkalmas és érdemes gyermekek, akik jelenlé-
tében élhetnek; elvárjuk, hogy amikor Isten Fia megjelenik, akkor 
megkapjuk megújhodott és megdicsőült testünket, és hogy „a mi 
nyomorúságos testünk… [elváltozzon és] hasonló legyen az Ő di-
csőséges testéhez”. [Lásd Filippibeliek 3:21.]

Ezek az elvárásaink. Most pedig minden jelenlévő tegye fel ma-
gának ezt a kérdést: Megfelelő alapja van-e elvárásainknak? Más 
szóval: törekszünk-e arra, hogy megtisztítsuk magunkat? Hogyan 
érezhetné igazolva magát egy utolsó napi szent, ha nem törekszik 
arra, hogy megtisztítsa magát, ahogyan Isten is tiszta? Ha nem törek-
szik arra, hogy lelkiismeretét tisztán tartsa az Isten és ember elleni 
minden vétektől élete minden napján? Kétségtelen, hogy sokunk 
úgy jár Isten előtt napról napra, hétről hétre és hónapról hónapra, 
hogy nem érezzük úgy, hogy ítélet alatt állnánk; helyénvalón viselve 
magunkat és buzgón és teljes alázattal keresve Isten Lelkét, hogy 
irányítsa mindennapi utunkat. Mégis lehet egy vagy több olyan al-
kalom az életünkben, amikor nagy megpróbáltatás ér és talán le is 
győz minket, és ha ez így is van, az nem ok arra, hogy ne próbáljuk 
meg még egyszer, méghozzá megkettőzött energiával és eltökélt-
séggel célunk elérése érdekében.7

Az Úr szeretne elnéző lenni gyermekeivel a földön, de valódi 
bűnbánatot kíván tőlük, amikor vétkeznek vagy bármely kötelessé-
gükben mulasztást követnek el. Elvárja engedelmességüket és azt, 
hogy törekedjenek elvetni minden bűnt, megtisztítani magukat, és 
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valóban az Ő népévé, az Ő szentjeivé válni, hogy felkészültek lehes-
senek a színe elé állni, Hozzá hasonlóvá válni, és Vele uralkodni az 
Ő dicsőségében. Ennek eléréséhez a szoros és keskeny ösvényen 
kell járniuk, életüket ragyogóbbá és jobbá kell tenniük, miközben 
eltölti őket a hit és a jószívűség, amely Krisztus tiszta szeretete, és 
minden kötelességnek hűen eleget tesznek az evangéliumban.8

Ha részleteiben elolvashatnánk Ábrahám élettörténetét, vagy más 
nagyszerű és szent emberek életét, kétségkívül azt látnánk, hogy 
az igazlelkűségre való törekvésüket nem mindig koronázta siker. 
Ezért aztán nem szabad csüggednünk, ha egy gyenge pillanatban 
legyőzetünk. Sőt, épp ellenkezőleg: azon nyomban meg kell bán-
nunk a tévedést vagy hibát, amit elkövettünk, és amennyire csak 
lehetséges, helyre kell hoznunk, majd pedig Istenhez kell fordul-
nunk újult erőért ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni és jobban 
tudjunk cselekedni.

Ábrahám tökéletesen járt Isten előtt nap mint nap, amikor el-
hagyta atyja házát; amikor pedig pásztorai veszekedésbe kevered-
tek unokaöccse, Lót pásztoraival, a viszály feloldására tett javaslata 

nap mint nap törekednünk kell arra, hogy jobbá 
tegyük a kapcsolatunkat családunk tagjaival
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kiváló és fegyelmezett elméről tett tanúságot [lásd 1 Mózes 13:1–9]. 
Azonban elérkezett Ábrahám életében egy olyan időpont, amely 
minden bizonnyal nagyon megpróbáló volt; valójában aligha tu-
dunk elképzelni ennél súlyosabb dolgot, ez pedig az volt, amikor 
az Úr felszólította, hogy áldozza fel szeretett és egyetlen fiát, noha 
Ábrahám rajta keresztül várta az Úr számára tett hatalmas ígére-
tének beteljesedését. A megfelelő hozzáállás tanúsításával azon-
ban lehetővé vált számára, hogy felülkerekedjen a próbatételen, 
és bebizonyítsa Istennek hitét és feddhetetlenségét [lásd 1 Mózes 
22:1–14]. Aligha feltételezhetjük, hogy Ábrahám bálványimádó szü-
leitől örökölte efféle lelkiállapotát; nem ellentmondásos azonban 
azt gondolni, hogy Isten áldásával kísérve lehetővé tétetett számára, 
hogy szert tegyen rá, miután hasonló csatákat vívott a testtel, mint 
mi, és kétségtelenül időnként csatát vesztett, majd ismét győzedel-
meskedett, míg végül képes volt kiállni egy ilyen súlyos próbatételt.

Pál apostol ezt mondja: „Az az indulat legyen bennetek, mely volt 
a Krisztus Jézusban is, a ki, mikor Istennek formájában vala, nem 
tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő” [Filippibe-
liek 2:5–6]. Nos, minden ember, akinek ez a cél lebeg a szeme előtt, 
meg fogja tisztítani magát, ahogyan Isten is tiszta, és megpróbál 
tökéletesen járni előtte. Megvannak az apró balgaságaink és gyen-
geségeink; meg kell próbálnunk olyan gyorsan leküzdeni ezeket, 
ahogy csak lehetséges, és el kell ültetnünk gyermekeink szívében 
azt az érzést, hogy Isten félelme felnövekedhessen bennük egész 
kicsiny koruktól fogva, és hogy megtanulhassák helyesen viselni 
magukat Isten előtt minden körülmények közepette.

Ha egy férj képes egy napot vitatkozás nélkül megélni a feleségé-
vel, vagy úgy, hogy senkivel se bánik gorombán, és semmilyen más 
módon nem szomorítja meg Isten Lelkét, akkor addig jól van; addig 
tökéletes. Akkor aztán próbáljon meg ugyanilyen lenni másnap is. 
De ha tegyük fel a másnapi próbálkozása során kudarcot vallana, 
az nem ok arra, hogy ne járjon sikerrel a harmadik napon…

Az utolsó napi szentekben állandóan élnie kell e törekvésnek, 
melyet oly világosan lefektettek a korábbi idők apostolai. Töre-
kednünk kell mindennap úgy élni, hogy lelkiismeretünk ne vádol-
jon minket senkit illetően sem. Isten pedig bizonyos eszközöket 
biztosított az egyháznak, mely segítségünkre lehetett: nevezetesen 
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apostolokat és prófétákat és evangélistákat stb., „a szentek tökéle-
tesbbítése czéljából” stb. [Lásd Efézusbeliek 4:11–12.] Ránk ruházta 
továbbá Szent Lelkét is, aki tévedhetetlen vezető, és mellettünk áll, 
akárcsak Isten egy angyala, megmondva nekünk, mit cselekedjünk, 
erőt és támaszt nyújtva, amikor mostoha körülmények támadnak 
utunk során. Nem szabad hagynunk, hogy elcsüggedjünk, amikor 
felismerjük gyengeségeinket. Az ősi és modernkori próféták összes 
dicső példájában aligha találunk olyan esetet, amikor megengedték 
volna a Gonosznak, hogy elcsüggessze őket, hanem épp ellenkező-
leg, állandóan arra törekedtek, hogy győzedelmeskedjenek, hogy 
elnyerjék a jutalmat, és ezáltal felkészültek legyenek a dicsőség 
teljességére.9 [Lásd a 4. javaslatot a 108. oldalon.]

Isteni segítséggel képesek vagyunk felülkerekedni 
a világ balgaságain és hívságain.

Amint egyszer sikerül elmélyíteni elménkben, hogy – az evangé-
liumon keresztül, amelyet befogadtunk – valóban megvan bennünk 
az erő, hogy legyőzzük szenvedélyeinket, vágyainkat, és minden 
dologban alávessük akaratunkat Mennyei Atyánk akaratának, és 
ahelyett, hogy családunk körében kellemetlen érzések előidézői 
lennénk, inkább nagy mértékben hozzájárulunk egy kicsinyke 
mennyország létrehozásához a földön, akkor elmondhatjuk, hogy 
a csatát már félig megnyertük. Az egyik fő nehézség, amellyel sokan 
küzdenek, az, hogy túlzottan hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
az élet nagyszerű céljáról, Mennyei Atyánk szándékáról, amiért ide 
helyezett minket a halandóságba, és arról a szent elhívásról, mellyel 
elhívattunk; ennélfogva aztán ahelyett, hogy felülemelkednénk az 
idő apró mulandó dolgain, túl gyakran engedjük meg magunknak, 
hogy leereszkedjünk a világ szintjére, anélkül, hogy javunkra fordí-
tanánk a mennyei segítséget, melyet Isten biztosít számunkra, noha 
egyedül az tud képessé tenni minket e gyengeségek leküzdésére. 
Nem vagyunk jobbak a világnál, ha nem tápláljuk azt az érzést, 
hogy tökéletesnek kell lennünk, ahogyan a mi mennyei Atyánk is 
tökéletes.

Ezzel az intelemmel fordult a Szabadító a korábbi idők szentje-
ihez, akiknek hozzánk hasonló szenvedélyeik voltak, és akik ha-
sonló kísértéseknek voltak kitéve, mint mi, az Úr pedig tudta, hogy 
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az emberek eleget tudnak-e tenni e felszólításnak vagy sem. Az Úr 
soha nem követelt meg, és soha nem is fog megkövetelni olyan 
dolgokat a gyermekeitől, melyeket lehetetlen megtenniük. Izráel 
elderei, akik el szándékoznak menni a világba, hogy a szabadulás 
evangéliumát hirdessék egy korcs és elfajult nemzedéknek, olyan 
népek között, akik telve vannak gonoszsággal és romlottsággal, 
nos, nekik különösen ápolniuk kell ezt a lelket. De nemcsak nekik, 
hanem mindenkinek – minden fiatal férfinak és nőnek, aki ehhez 
az egyházhoz tartozik, és érdemes arra, hogy szentnek neveztes-
sék, nekik is táplálniuk kell ezt az arra irányuló vágyat, hogy eleget 
tudjanak tenni e kívánalomnak, hogy lelkiismeretük tiszta lehessen 
Isten előtt. Gyönyörű dolog akár fiatalnak, akár idősebbnek szem 
előtt tartania ezt a célt; különösen csodálatos, amikor fiataljaink 
olyan utat választanak, hogy Isten világossága és intelligenciája su-
gározhasson orcájukról, és megfelelően érthessék az életet, és felül 
tudjanak emelkedni a világ balgaságain és hívságain, valamint az 
emberi hibákon és gonoszságokon.10

Semmi szükség arra, hogy az utolsó napi szentek aggodalmas-
kodjanak e világ dolgai miatt. Ezek mind el fognak múlni. Szívünk-
nek fentebbvaló dolgokon kell csüngeniük; arra a tökéletességre 
kell törekednünk, mely megvolt Krisztus Jézusban, aki minden do-
logban tökéletesen engedelmes volt az Atyának, és így elnyerte 
nagyszerű felmagasztosulását, és mintává vált fivérei számára. Miért 
kellene bosszankodnunk és aggódnunk ezen időleges dolgok mi-
att, amikor rendeltetésünk oly nagyszerű és dicsőséges? Ha ragasz-
kodunk az Úrhoz, betartjuk parancsolatait, mintát veszünk az Ő 
tökéletességeiről, és kinyúlunk mennyei királyságának örökkévaló 
valóságai után, akkor minden rendben lesz velünk, végül pedig 
diadalmat aratunk és elnyerjük a győzelmet! 11

Minden tettetekben és mindabban, ahogyan viselkedtek, mindig 
legyen meg bennetek az a tudatosság, hogy ebben a pillanatban 
készültök fel és készítetek magatoknak egy olyan életet, melyet 
az örökkévalóságban folytatni fogtok. Ne cselekedjetek semmi 
olyan elv szerint, melyet szégyellnétek vagy vonakodnátok kö-
vetni a mennyben; semmi olyan eszközt ne használjatok egy cél 
elérése érdekében, melyet rosszallna a celesztiálisan megvilágoso-
dott lelkiismeret. Miközben érzéseitek és szenvedélyeitek tettekre 
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ösztönöznek, mindig tiszta, tiszteletreméltó, szent és erényes tanté-
telek uraljanak és irányítsanak benneteket! 12

Nem tudunk azon nyomban tökéletessé válni, de 
nap mint nap tudunk egy kicsivel jobbak lenni.

A gyermek kisdedből fiúvá érik, majd fiúból férfivá, állandó és 
folyamatos növekedéssel, azt azonban nem tudná megmondani, 
hogyan	vagy	mikor	zajlik	a	növekedés.	Észre	sem	veszi,	hogy	nö-
vekszik, azonban az egészség törvényeinek megtartásával és élet-
útjának bölcs bejárásával idővel eléri a férfikort. Így van ez velünk, 
utolsó napi szentekkel is. Növekszünk és gyarapszunk. Az adott 
pillanatban nem vagyunk ennek tudatában, de mondjuk egy év 
elteltével észrevesszük, hogy – úgymond – feljebb járunk a hegy-
oldalon,	egyre	közelebb	a	csúcshoz.	Érezzük,	hogy	van	hitünk	az	
Úrban; hogy gondoskodása mindig a javunkat szolgálja; hogy kap-
csolatunk van Vele; hogy Ő ténylegesen az Atyánk; és hogy Ő vezet 
minket életünk során.13

Ne várjátok, hogy azon nyomban tökéletessé váltok. Ha így gon-
dolkodtok, csalódottak lesztek. Legyetek jobbak ma, mint amilyenek 
tegnap voltatok, és legyetek jobbak holnap, mint amilyenek ma 
vagytok! A kísértések, melyek talán részlegesen legyőznek minket 
ma, holnap ne vegyenek erőt rajtunk ilyen mértékben. Így legyünk 
egyre jobbak napról napra, és ne engedjük életünket úgy elszállni, 
hogy ne tennénk jót másokkal, csakúgy, mint önmagunkkal.14

Minden egyes legutóbbi nap vagy legutóbbi hét legyen a leg-
jobb, amelyet valaha is megéltünk, vagyis egy kicsit előrébb kell 
haladnunk mindennap a tudásban, a bölcsességben és a jótettekre 
való képességben. Korunk előrehaladtával egyre közelebb kell él-
nünk az Úrhoz minden egyes új nappal.15 [Lásd az 5. javaslatot a 
108. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!
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 1. Snow elnök tudta, hogy a tökéletességre vonatkozó paran-
csolat aggodalommal tölt el néhány utolsó napi szentet (98–
100. oldal). E fejezet tanulmányozása közben keress olyan 
tanácsot, amely megnyugvást adhat olyasvalakinek, akit nyug-
talansággal tölt el a parancsolat, miszerint tökéletesnek kell 
lennünk!

 2. A 98. oldalon kezdődő részben álló „természetfeletti segítség” 
kifejezés az Úrtól jövő segítségre utal. Milyen módokon segít 
nekünk az Úr tökéletessé válnunk?

 3. Vizsgáld meg Snow elnök szavait Ábrahámmal és a korai 
utolsó napi szent pionírokkal kapcsolatosan a 100. oldalon! 
Szerinted mit jelent tökéletesnek lenni „abban a hatáskörben, 
melyben cselek[szünk]”? Gondolkodj el azon, mit tehetnél 
annak érdekében, hogy tökéletesebb legyél „érzései[d]ben, 
feddhetetlenség[ed]ben, indítékai[d]ban és eltökéltség[ed]ben”!

 4. Snow elnök azt mondta: „Nem szabad hagynunk, hogy el-
csüggedjünk, amikor felismerjük gyengeségeinket” (105. ol-
dal). Hogyan tudunk felülkerekedni a csüggedésen? (Néhány 
példát találhatsz a 102–105. oldalon.)

 5. Miként segít téged annak tudata, hogy nem szabad elvárnunk, 
„hogy azon nyomban tökéletessé vál[junk]”? (Lásd 107. oldal.) 
Gondolj olyan konkrét módokra, melyeken követheted Snow 
elnök tanácsát, hogy „legyünk egyre jobbak napról napra”!

 6. Keress egy-két olyan kijelentést ebben a fejezetben, amely 
különösen inspiráló számodra! Mi miatt tetszenek ezek a 
kijelentések?

Kapcsolódó szentírások: 1 Nefi 3:7; 3 Nefi 12:48; Ether 12:27; Moróni 
10:32–33; T&Sz 64:32–34; 67:13; 76:69–70

Segítség a tanításhoz: „Az egyéneket megérinti az, ha elismerik a köz-
reműködésüket. Külön [erőfeszítést] fordíthatsz arra, hogy észreve[dd] 
minden ember megjegyzéseit, és amennyiben lehetséges, azokat az 
órai megbeszélés részévé te[dd]” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 
35.).



6 .  f e J e z e t

109

Jegyzetek
 1. In “Anniversary Exercises,” Deseret Eve

ning News, Apr. 7, 1899, 9.
 2. In Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
16.

 3. In “Anniversary Exercises,” 9.
 4. In “Impressive Funeral Services,” Wo

man’s Exponent,	Oct.	1901,	36.
 5. Deseret News: SemiWeekly, June 3, 

1879, 1.
 6. Deseret News: SemiWeekly, June 3, 

1879, 1.
 7. Deseret News: SemiWeekly, June 3, 

1879, 1.

 8. Deseret SemiWeekly News,	Oct.	4,	 
1898, 1.

 9. Deseret News: SemiWeekly, June 3, 
1879, 1.

 10. Deseret News: SemiWeekly, June 3, 
1879, 1.

 11. Deseret SemiWeekly News,	Oct.	4,	1898,	
1.

 12. Millennial Star, Dec. 1, 1851, 363.
 13. In Conference Report, Apr. 1899, 2.
 14. Improvement Era, July 1901, 714.
 15. Improvement Era, July 1899, 709.



110

amikor az utolsó napi szenteket kiűzték otthonaikból az illinois 
állambeli nauvooban, sokan örömre leltek szenvedéseikben



111

7 .  F E J E Z E T

Hithűség a próbatételek idején:  
„Az árnyékból a… 

tündöklő napfény[re]”

„Az Urat szolgáló minden férfinak és nőnek – 
legyenek bármily hithűek is – megvannak a sötét 

óráik; ha azonban hithűen éltek, világosság 
támad felettük és segítséget kapnak.”

Lorenzo Snow életéből

1846 februárjában az utolsó napi szenteket otthonaik elhagyására 
kényszerítették az Illinois állambeli Nauvooban. Miközben nyugatra, 
az új megígért földjükre vezető útjukra készültek, követték Brigham 
Young elnök tanácsát, miszerint hozzanak létre településeket az 
út során. Átmeneti szállásokon laktak és terményeket vetettek az 
őket követő szentek számára. Miután egy kevés időt töltöttek az 
Iowa állambeli Garden Grove nevű településen, Lorenzo Snow és 
családja egy szintén Iowában lévő másik helyre költöztek, melyet a 
szentek Mount Pisgah-nak [Piszga-hegynek] neveztek. A település 
arról a hegyről kapta a nevét, ahol Mózes próféta meglátta a népé-
nek ígért földet.

Jó pár hónappal a Mount Pisgah-ba való megérkezést követően 
Lorenzót elhívták, hogy elnököljön a település felett. „Eddigre – 
ahogy később feljegyezte – a pisgah-i szentek igen kétségbeejtő 
állapotban voltak, nem csupán az élelmet és a ruhát illetően, hanem 
fogatok és szekerek terén is, mellyel útjukat folytathatták volna. 
Számos család teljességgel kifogyott az ellátmányból és felebará-
taik jószívűségére kellett hagyatkozniuk, akik a legtöbb esetben 
vajmi kevéssé voltak felkészülve eme erény gyakorlására. De mind-
ezen felül rohamosan terjedő betegség söpört végig a településen, 
mely során nem voltak elegen az egészségesek, hogy ápolják a 
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betegeket; halál járt a nyomában, és apák, anyák, gyermekek, fivé-
rek, nővérek és legdrágább barátok estek áldozatul a pusztítónak, 
és szinte minden szertartás nélkül lettek eltemetve úgy, hogy néhá-
nyuknak még megfelelő temetkezési ruhája sem volt. Így társult a 
nélkülözéshez a bánat és a gyász.”

Lorenzo első kézből ismerte ezeket a megpróbáltatásokat. Ő és 
családja megtapasztalta a betegséget, csalódást és szívfájdalmat, 
többek között újszülött kislánya, Leonora halálát is. Ezt írta: „A kis 
Leonora megbetegedett és meghalt, mi pedig mélységes fájdalommal 
vittük földi maradványait csendes nyugvóhelyükre, hogy aztán ott 
hagyjuk egyedül, távol az atyjától és az anyjától, aki életet adott neki.”

E körülmények közepette Lorenzo segített a szenteknek hittel 
szembenézni a megpróbáltatásaikkal. Nővére, Eliza, ezt írta: „Fékez-
hetetlen energiával, gyakorlatias gondolkodásmóddal és rendíthe-
tetlen céltudatossággal, mely soha nem adott teret a csüggedésnek, 
rátermettnek bizonyult egy olyan vészhelyzetben, mely az átlagos 
képességű embereket megrettentette volna.” Eliza így emlékezett 
vissza: „Először is nekilátott felserkenteni és egyesíteni az emberek 
erőfeszítéseit.” A férfiakat munkacsoportokba szervezte. Néhányan 
a közeli városokba mentek, hogy pénzt keressenek ellátmányra 
és ruházatra. Mások a táborban maradtak, ahol gondját viselték a 
családoknak, terményeket vetettek, illetve olyan árukat készítettek 
és javítottak meg, amelyeknek hasznát vehették a környező telepü-
léseken élők.

Azon túl, hogy segített a szenteknek együtt munkálkodni, Lo-
renzo arra is biztatta őket, hogy táplálják magukat lelkileg, valamint 
legyen részük felemelő szórakozásban is. Ezt mondta: „A hosszú 
téli hónapok során arra törekedtem, hogy fenntartsam a pisgah-i 
szentek lelkierejét és bátorságát, nemcsak azzal, hogy gyűléseket 
szerveztem a vallási hódolatra és gyakorlatokra a település külön-
böző részein, hanem azzal is, hogy előkészületeket tettem különféle 
helyénvaló szórakozási lehetőségre, és ösztönöztem az ezeken való 
részvételt…

Példának okáért csupán egyet kísérelek meg leírni, melyet mind-
azok szórakoztatására rögtönöztem, akiknek az ésszerűség hatá-
rain belül helyet tudtam biztosítani szerény családi otthonomban, 
mely egy egyszintes, körülbelül tizenötször harminc láb [négy és fél 
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méterszer kilenc méter] alapterületű épület volt, farönkökből, dön-
gölt padlóval, tapasztott tetővel, egyik végében egy szerény magas-
ságú kéménnyel, mely az anyaföldből vágott gyeptéglákból készült. 
Kimondottan erre az alkalomra egy vékony réteg tiszta szalmával 
fedtük le a padlót szőnyeg gyanánt, a falakat pedig pehelypaplan 
nélküli ágyainkból vett fehér lepedőkkel vontuk be drapériaként.

egy mount Pisgah-ban letelepedett utolsó napi szent 
rajzolta ezt a vázlatot a naplójában
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Nem kis horderejű kérdés volt, hogy nagyszobánkat miként vilá-
gítsuk meg kellőképpen a közelgő eseményre; e kérdés nagymér-
tékű hozzájárulást kívánt találékonyságunktól. De sikerrel jártunk. 
A veremből, melyben tároltuk őket, kiválogattuk a legnagyobb és 
legszebb paszternákokat, aztán kikanalaztuk a belsejüket és rö-
vidke gyertyákat állítottunk beléjük, megfelelő távolságra téve őket 
a falakon, néhányat pedig a vesszőkből és sárból összetapasztott 
tetőről lógattunk alá. Ezek a kis lámpások igen békés, kellemes… 
hangulatot nyújtottak, a paszternákok héja alól pislákoló fény pedig 
igencsak festői megjelenést kölcsönzött hajlékunknak.

Az est folyamán sok barátom a lehető legszívélyesebb szavak-
kal gratulált nekem és családomnak az egyedileg és költségkímé-
lően elrendezett díszítésben megnyilvánuló különleges ízléshez és 
leleményességhez.”

Lorenzo visszaemlékezései szerint „az órák nagyon derűsen és 
kedélyesen teltek”. Ő és vendégei beszédekkel, dalokkal és szavala-
tokkal szórakoztatták egymást. Ezt mondta: „A végén mindenki tö-
kéletesen elégedettnek tűnt, és oly boldogan távoztak, mintha nem 
is lennének hajléktalanok.” 1 [Lásd az 1. javaslatot a 119. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A próbatételek és megpróbáltatások segítenek lelkiségünk 
elmélyítésében és felkészítenek a celesztiális dicsőségre.

Lehetetlen kimunkálnunk szabadulásunkat és elérnünk Isten cél-
jait megpróbáltatások vagy áldozatok nélkül.2

Az utolsó napi szentek tapasztalatának szerves részét képezik 
a próbatételek és megpróbáltatások. Isten szándékai szerint való 
ez. Merem állítani, hogy a [halandóság előtti] lélekvilágban, amikor 
elhangzott a javaslat, hogy lépjünk be e próbatételi időszakba és 
haladjunk át e mostani tapasztalaton, az nem volt teljességgel kel-
lemes és örömteli; a kilátások nem adtak okot akkora örömre min-
den tekintetben, amennyire kívánatos lett volna. Mégis kétségtelen, 
hogy láttuk és világosan megértettük ott, hogy felmagasztosulásunk 
és dicsőségünk elnyerése érdekében mindez szükséges tapaszta-
lat, és bármilyen kellemetlennek tűnt is ez a számunkra, készen 
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álltunk eleget tenni Isten akaratának, aminek következtében most 
itt vagyunk.3

Az Úr eltökélte szívében, hogy próbára tesz minket, amíg meg 
nem tudja, mit tud elérni velünk. Próbára tette Fiát, Jézust is. […] 
Mielőtt Ő [a Szabadító] a földre jött, az Atya végigtekintett útján, és 
tudta, hogy bízhat Őbenne, amikor a világok szabadítása forog majd 
kockán – és nem kellett csalódnia. Így van ez velünk is. Próbára 
fog tenni minket, továbbra is próbára tesz minket annak érdekében, 
hogy a legmagasabb pozíciókba állíthasson minket az életben és a 
legszentebb felelősségeket helyezhesse ránk.4

Ha sikerrel, hűségünk és feddhetetlenségünk csorbulása nélkül 
áthaladunk a közelgő tüzes próbákon, akkor megpróbáltatásaink 
végeztével számíthatunk a Léleknek és Isten hatalmának nagyszerű 
és erős kiáradására – mily pompás adomány ez mindazoknak, akik 
igazak maradtak szövetségeikben! […]

Néhány fivérünk érdeklődött, hogy az eljövendő létben érdemes-
nek érezhetik-e magukat a régmúlt prófétáinak és szentjeinek teljes 
közösségére, akik próbatételeket és üldöztetést álltak ki, valamint 
azon szentekére…, akik szenvedtek Kirtlandben és Missouriban és 
Illinois-ban. Az említett fivérek sajnálatukat fejezték ki, hogy nem 
lehettek jelen a szenvedések ama színterein. Ha közülük bárki itt 
van e napon, akkor elmondom a megnyugtatásukra, hogy csak ke-
vés időt kell várnotok és hasonló lehetőségeitek nyílnak, amennyit 
csak akartok. Ti és én nem lehetünk tökéletessé, csakis szenvedés 
által: Jézus sem lehetett [lásd Zsidók 2:10]. A Gecsemáné kertjében 
elhangzott imájában és kínjában előrevetítette azt a megtisztító fo-
lyamatot, amely szükséges azok életében, akiket céljaik egy celesz-
tiális királyság dicsőségének bebiztosítására ösztönöznek. Senki se 
próbáljon kibújni azzal, hogy bármiben megalkuváshoz folyamodik.5

Nincs más mód, mellyel a szentek lelki fejlődésen mehetnek 
keresztül és felkészülhetnek örökséget nyerni a celesztiális király-
ságban, csakis megpróbáltatás által. Ez az a folyamat, mely révén 
gyarapodik a tudás és idővel egyetemes béke köszönt be. Elhang-
zott már, hogy ha minden körülményünk békés és kedvező lenne 
most,	akkor	közömbössé	válnánk.	Olyan	állapot	lenne	ez,	mellyel	
igen sok ember megelégedne, és nem tennének erőfeszítéseket az 
örökkévalóság dolgaiért.6
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Nézzük akár egyénileg, akár együttesen, szenvedtünk és újra 
szenvednünk kell – és miért? Mert az Úr megköveteli tőlünk a meg-
szentelődésünk érdekében.7 [Lásd a 2. javaslatot a 120. oldalon.]

Amikor hithűek maradunk a próbatételek és 
kísértések közepette, azzal azt mutatjuk, hogy 

jobban szeretjük Istent, mint a világot.

Próbatételeink között vannak a kísértések, melyek révén ki tud-
juk mutatni, mennyire becsüljük a vallásunkat. Ismeritek Jób ta-
pasztalatait e tekintetben. Tudás adatott néki a feltámadásról és a 
Megváltóról, és tudta, hogy bár meg kell halnia, mégis az utolsó 
napon meglátja majd Megváltóját a földön [lásd Jób 19:25–26]. A 
kísértések, melyeknek kitétetett, megmutatták, hogy minden másnál 
többre tartotta ezeket a mennyei tényezőket…

[…] Mivel Isten a Barátunk, nem félünk. Talán továbbra is sok 
kellemetlen körülménynek leszünk kitéve. Általuk meg tudjuk mu-
tatni az angyaloknak, hogy jobban szeretjük Isten dolgait, mint a 
világ dolgait.8 [Lásd a 3. javaslatot a 120. oldalon.]

a megpróbáltatások idején mennyei atyánkhoz 
fordulhatunk vigaszért és erőért
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Amikor hithűek maradunk, az Úr megerősít 
minket, hogy le tudjuk győzni a kísértéseket 

és ki tudjuk állni a próbatételeket.

Sokatoknak súlyos próbatételeik vannak, hogy hitetek töké-
letesebbé válhasson, bizalmatok megerősödhessen, tudásotok a 
mennyei erőkről gyarapodhasson – mindez azelőtt, hogy sor ke-
rülne megváltásotokra. Ha viharfelhő söpör végig a látóhatáron…; 
ha odanyújtják nektek a keserű szenvedés poharát és arra kény-
szerültök, hogy igyatok; ha Sátánt szabadjára engedik közöttetek 
a megtévesztésekre és ravasz fortélyokra való minden csábító ha-
talmával; ha az üldöztetés erős és kérlelhetetlen karját ellenetek 
emelik – akkor, abban az órában, emeljétek fel fejeteket és örven-
dezzetek, hogy méltónak találtattok arra, hogy ekképp szenvedje-
tek Jézussal, a szentekkel és a szent prófétákkal, és tudjátok, hogy 
elközelgett szabadulásotok ideje.

Úgy érzem, fivéreim és nőtestvéreim, hogy szívből jövő szavakkal 
kell intenem benneteket. Örvendezzetek – ne csüggedjetek, mert 
bizonyos, hogy gyorsan eljön a nap, amikor könnyeitek felszárad-
nak, szívetek megvigasztalódik, és meg fogjátok ízlelni munkátok 
gyümölcseit…

Legyetek becsületesek; legyetek erényesek; legyetek tiszteletre-
méltóak; legyetek szelídek és alázatosak, bátrak és határozottak – 
legyetek olyanok, mint az Úr! Ragaszkodjatok az igazsághoz akár 
tűzön vagy kardon, kínzáson vagy halálon keresztül is! 9

Attól az időtől fogva, hogy befogadtuk az evangéliumot, egészen 
mostanáig az Úr időről időre próbatételeket és megpróbáltatásokat 
adott nekünk, ha annak nevezhetjük őket; e próbatételek pedig 
néha olyan természetűek voltak, hogy nagyon nehéz volt zúgo-
lódás és zokszó nélkül elfogadnunk őket. Ilyen időkben azonban 
az Úr megáldott minket és elegendő részt adott Lelkéből, hogy le-
hetővé tegye számunkra a kísértések legyőzését és a próbatételek 
kiállását.10

Az Urat szolgáló minden férfinak és nőnek – legyenek bármily 
hithűek is – megvannak a sötét óráik; ha azonban hithűen éltek, 
világosság támad felettük és segítséget kapnak.11
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Semmi egyéb nem kívántatik meg tőlünk ahhoz, hogy tökélete-
sen biztonságban legyünk a gondok vagy üldöztetés minden körül-
ményei közepette, csak az, hogy tegyük meg Isten akaratát, legyünk 
becsületesek és hithűek, és maradjunk elkötelezettek a kapott tan-
tételek mellett; tegyünk jót egymással; ne sértsük meg senki ember 
jogait; éljünk minden olyan szó szerint, amely Isten szájából előjön; 
és akkor az Ő Szent Lelke segíteni és támogatni fog minket minden 
körülmények közepette, és mindenből úgy fogunk kikerülni, hogy 
bőségesen áldottak leszünk házainkban, családjainkban, nyájaink-
ban, mezőinkben, és minden más módon, ahogyan Isten megáld 
minket. Tudást tudásra, intelligenciát intelligenciára, bölcsességet 
bölcsességre ad majd nekünk.

Adja áldását Isten erre a népre! Legyünk hűek önmagunkhoz, 
hűek minden kapott tantételhez, törekedjünk teljes szívünkkel egy-
más jólétére, és akkor Isten ki fogja árasztani reánk a Lelkét, és 
végül miénk lesz a győzelem! 12 [Lásd a 3. javaslatot a 120. oldalon.]

A nehéz időszakokra visszatekintve látjuk, 
hogy megpróbáltatásaink segítettek 

közelebb kerülnünk Istenhez.

Amikor eltűnődünk azon, mit tett értünk az Úr a múltban, jelen 
körülményeinkben és eljövendő kilátásainkban, mily áldott nép va-
gyunk! Időnként azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb erény, 
mely az utolsó napi szentek birtokában lehet, az a Mennyei Atyánk 
iránti hála mindazért, amit reánk ruházott, illetve azon ösvény iránti 
hála, melyen vezetett minket. Lehetséges, hogy eme ösvényen járni 
nem mindig volt a legkellemesebb, ám később megláttuk, hogy 
azok a körülmények, melyek oly nagyon kellemetlenek voltak, gya-
korta a leginkább előnyösnek bizonyultak számunkra.13

Minden próbatétel, melyen az ember áthalad, amennyiben hithű 
abban a próbatételben és tisztelettel viseltetik Isten és a maga által 
befogadott vallása iránt, akkor az adott próbatétel vagy megpró-
báltatás végeztével az ember közelebb áll Istenhez, közelebb a hit, 
a bölcsesség, a tudás és a hatalom gyarapodásának tekintetében, 
ennélfogva magabiztosabban szólítja az Urat mindazon dolgokat il-
letően, melyekre vágyik. Ismertem olyan egyéneket, akik rettegtek a 
gondolattól, hogy át kell esniük bizonyos próbatételeken, akik aztán 
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a kísértés elmúltával elmondták, hogy nagyobb magabiztossággal 
tudnak közeledni az Úrhoz és mindazon áldásokat kérni Tőle, me-
lyekre csak vágynak…

Minden okunk megvan az örvendezésre és arra, hogy telve le-
gyünk örömmel és megelégedéssel, a minket övező nehézségek el-
lenére	is!	És	milyen	messzire	jutottunk,	mennyi	tudásra	tettünk	szert,	
és mennyivel többet tudunk elviselni most, mint egy, két vagy öt év-
vel ezelőtt, és képesek vagyunk-e többet kiállni most, mint pár éve? 
Az Úr megerősített minket, és gyarapított minket növekedésünkben. 
A kisdedhez hasonlatosan, aki növekedése során nem tudja, hogyan 
tett szert fokozatosan erőre, sem azt, mi módon növekedett termete. 
Nagyobb az idén, mint tavaly volt. Így van ez lelki fejlődésünkkel is. 
Erősebbnek érezzük magunkat ma, mint egy évvel ezelőtt.14

Az áldozatok, melyeket meghoztatok, a nehézségek, melyeket 
kiálltatok, a nélkülözés, melyet elszenvedtetek… jelentéktelenségbe 
fognak süllyedni, ti pedig örvendezni fogtok, hogy szert tettetek a 
belőlük fakadó tapasztalatra. […] Néhány dolgot az által kell meg-
tanulnunk, amit elszenvedünk, és az ily módon biztosított tudás – 
noha megszerzésének folyamata tán fájdalmas – nagy értékkel bír 
majd számunkra a másik életben…

[…] Tudom, hogy életetek nem volt csupa derű és napfény; két-
ségtelenül számtalan próbatételen mentetek keresztül, és talán sok 
szenvedésen is, de további feddhetetlenségetek révén hamarosan 
kiemelkedtek az árnyékból a celesztiális világ tündöklő napfé-
nyére.15 [Lásd a 4. javaslatot a 120. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Gondolkodj el a 111–114. oldalon álló beszámolón! Hogyan 
tudott e beszámolóban szereplő sok szent boldog lenni a szen-
vedéseik ellenére? Mit tehetünk azok bátorítására, akik meg-
próbáltatásokon mennek keresztül?
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 2. Tanulmányozd Snow elnök tanításait arról, hogy miért kell 
próbatételeken átmennünk (114–116. oldal). Mit gondolsz, 
mit jelent „[erőfeszítéseket tenni] az örökkévalóság dolgaiért”? 
 Szerinted miért van az, hogy megpróbáltatások nélkül sokan 
„nem tennének erőfeszítéseket az örökkévalóság dolgaiért”?

 3. Miként reagáljunk a megpróbáltatásokra és kísértésekre? (Né-
hány példát találhatsz a 116--118. oldalon.) Hogyan segít ne-
künk az Úr a megpróbáltatások idején?

	 4.	 Olvasd	el	a	fejezet	utolsó	szakaszát.	Te	miben	gyarapodtál	
mindazon kihívásokból, melyeket eddig megtapasztaltál?

 5. Keress egy-két olyan kijelentést ebben a fejezetben, amelyek 
reményt nyújtanak neked! Mi miatt tetszenek a választott kije-
lentések? Gondolkodj el azon, hogyan oszthatnád meg ezeket 
az igazságokat egy családtaggal vagy baráttal, akinek bátorí-
tásra van szüksége!

Kapcsolódó szentírások: 5 Mózes 4:29–31; Zsoltárok 46:2; János 16:33; 
Rómabeliek 8:35–39; 2 Korinthusbeliek 4:17–18; Móziás 23:21–22; 
24:9–16; T&Sz 58:2–4

Segítség a tanításhoz: Fontold meg, hogy néhány résztvevőt 
előre felkérsz arra, hogy osszon meg néhány élményt a fejezet-
hez kapcsolódóan. Például a fejezet tanítása előtt segítséget je-
lenthet, ha felkérsz pár embert, hogy meséljen arról, mit tanult a 
megpróbáltatásaiból.

Jegyzetek
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1886, 1.
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renzo Snow az 1888. áprilisi általános 
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részletes átiratából.
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 8. Deseret News, Apr. 11, 1888, 200.
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„Vizsgálj meg engem, oh Isten, 
és ismerd meg szívemet!”

Az igazlelkű utolsó napi szentek arra törekszenek, 
„hogy olyan jellemet alakít[s]anak ki Isten előtt, melyre 

a megpróbáltatás órájában támaszkodhatnak”.

Lorenzo Snow életéből

1899. december 15-én Lorenzo Snow elnök, aki akkor az egyház el-
nöke volt, beszédet mondott Franklin D. Richards elnök temetésén, 
aki a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökeként szolgált. Beszéde 
vége felé Snow elnök ezt mondta: „Arra kérem Izráel Urát, hogy 
áldja meg az utolsó napi szenteket, mi pedig legyünk felkészültek 
a közeljövő eseményeire, és szívünk legyen igaz az Úr előtt.”

Annak szükségességét szemléltetve, hogy „szívünk legyen igaz 
az Úr előtt”, Snow elnök elmesélt egy élményt, melyben neki 
és Richards elnöknek közösen volt részük az 1850-es években, 
amikor új apostolok voltak. Akkoriban Brigham Young az egyház 
megújhodását szorgalmazta, mindenfelé arra szólítva az utolsó napi 
szenteket, hogy tartsanak bűnbánatot és újítsák meg az igazlelkű 
élet iránti elkötelezettségüket.

Snow elnök így emlékezett vissza: „Amikor Young elnök készte-
tést érzett, hogy bűnbánatra és megújhodásra szólítsa az embere-
ket, igen erőteljesen beszélt arról, hogy mit kellene tenni néhány 
emberrel – hogy papságukat el kellene venni tőlük, mivel nem ma-
gasztalták fel, ahogyan kellett volna. A férfitestvérek, akik megélték 
azokat a napokat, emlékezhetnek, milyen vehemenciával beszélt e 
kérdésben. Nos, szavai megérintették Franklin testvér szívét, és meg-
érintették az enyémet is, és magunk között átbeszéltük a kérdést. 
Arra jutottunk, hogy odaállunk Young elnök elé és felajánljuk neki 
a papságunkat. Ha az Úr nevében azt érzi, hogy nem magasztaltuk 



122

8 .  f e J e z e t

franklin D. richards elnök
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fel papságunkat, akkor lemondunk róla. Fel is kerestük, és egyedül 
találván elmondtuk neki mindezt. Úgy emlékszem, könnyek szöktek 
a szemébe, amikor így szólt: »Lorenzo testvér, Franklin testvér, az Úr 
számára megfelelően felmagasztaltátok papságotokat. Isten áldjon 
meg benneteket!«” 1

Snow elnök egész élete során arra vágyott, hogy szíve igaz le-
gyen az Úr előtt, és arra biztatta a szenteket is, hogy vizsgálják meg 
saját érdemességüket, beszédeiben „azt tartván szem előtt, hogy ér-
telmünkbe még erőteljesebben vésődjön be” annak szükségessége, 
hogy megalapozzunk „utolsó napi szentekként egy helyes jellemet 
Istenünk és Atyánk előtt”.2 [Lásd az 1. javaslatot a 129. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Ha helyes jellemet alakítottunk ki, akkor magabiztosan 
kérhetjük Istent szívünk megvizsgálására.

A lehető legerősebb benyomásom van arról, hogy a legbecsesebb 
tényező, és ami a legnagyobb hasznunkra lesz, amikor visszatérünk 
a lélekvilágba, az, hogy kialakítottunk egy helyes és jól meghatá-
rozott jellemet hithű és állhatatos utolsó napi szentekként ebben a 
próbatételi állapotban.

Olyan	esetekben,	amikor	egy	ismeretlen	ember	munkára	vagy	bi-
zalmi pozícióra jelentkezik, gyakorta megkívánják, hogy biztosítson 
érdemességét igazoló papírokat megbízható felektől, ajánló- vagy 
bemutató leveleket, melyek a maguk módján rendkívül hasznosak, 
és hozzásegíthetnek olyan előnyök és kiváltságok elnyeréséhez, me-
lyeket másként nehéz lenne biztosítani. Azonban viszonylag könnyű 
szert tenni az írott jellemrajzra, ahogy nevezik, egy olyan jellemre, 
melyet az ember zsebre tehet, és csakugyan, megfigyeléseim szerint 
nem ritka az az eset, hogy az emberek olyan írott jellemrajz birto-
kosai, melyet valódi és igaz jellemük nem igazol.

Vannak közöttünk olyanok, akiket elismernek eme egyház tag-
jaiként, akik hatalmas erőfeszítést tesznek azért, hogy a körülöttük 
lévők kedvező véleménnyel legyenek róluk, ám akiknek valódi 
jellemét, vagy mondhatni valódi énjét lepel borítja és álcázza. […] 
Nos, ez az ima, amelyre [utalok] – „Vizsgálj meg engem, oh Is-
ten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg 
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gondolataimat!	És	lásd	meg,	ha	vane	nálam	a	gonoszságnak	vala-
milyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” [Zsoltárok 
139:23–24] – igen jelentőségteljes. Ez volt az ima, amellyel életének 
első szakaszában Dávid tiszta lelkiismerettel és bizonyos fokú ma-
gabiztossággal fordulhatott az Úrhoz. Azonban voltak időszakok, 
amikor erőt vett rajta a gyengeség ingatag és reszkető érzése, és 
nem tudott felajánlani efféle imát.

Okom	van	úgy	hinni,	hogy	sok	utolsó	napi	szent	élete	nagy	ré-
szében oda tud állni az Úr elé teljes bizonyossággal és felajánlhatja 
ugyanezt az imát – „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg 
szívemet!	Próbálj	meg	engem,	és	ismerd	meg	gondolataimat!	És	lásd	
meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja?”, azonban 
ha mi, ez a nép, képesek lennénk úgy élni, hogy mindenkor meg 
tudjunk hajolni az Úr előtt és ilyen imát tudjunk ajánlani Néki, minő 
eredményeket érnénk el az igazlelkűség és a jócselekedetek terén! 
[…] Azt javasolnám, hogy [minden ember] tegye magáévá Dávid 
ezen imáját, és lássa meg, mennyire tud ezt megközelítően élni a 
birtokában lévő világosságnak megfelelően, hogy teljes őszinteség-
gel Istennek való hódolata részévé tudja tenni. Sokaknak nem sike-
rül eljutni a kiválóság e fokára, mert titokban, ahová halandó szem 
nem képes belátni, olyan dolgokat tesznek, amelyek közvetlenül 
hajlamosak elidegeníteni őket a Mindenhatótól, és megszomorítva 
elűzik Isten Lelkét. Az ilyen emberek nem tudják elmondani ezt az 
imát szobájuk magányában; nem tudják, csak akkor, ha megbánják 
bűneiket, helyrehozzák az esetlegesen elkövetett hibákat, és eltö-
kélik, hogy jobban fognak cselekedni a jövőben, mint a múltban 
tették, valamint azt, hogy olyan jellemet alakítanak ki Isten előtt, 
melyre a megpróbáltatás órájában támaszkodhatnak, és amely al-
kalmassá teszi őket a szent lényekkel és magával az Atyával való 
kapcsolatra, amikor majd átlépnek a lélekvilágba.

[…] Igaz férfiaknak és igaz nőknek kell lennünk; nagymértékben 
kialakult hittel kell rendelkeznünk, és érdemesnek kell lennünk a 
Szentlélek társaságára, hogy segítsen nekünk az igazlelkűség mun-
kájában az egész nap folyamán, illetve hogy képessé tegyen minket 
feláldozni saját akaratunkat az Atya akaratáért, harcba szállni bukott 
természetünkkel, és jót tenni azért, mert szeretünk jót tenni, sze-
münkkel egyedül Isten tiszteletére és dicsőségére tekintve. Ehhez 
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meg kell lennie egy benső érzésnek abban az elmében, amely tu-
datában van, milyen felelősség hárul rá; amely felismeri a tényt, 
hogy Isten rajtunk tartja a szemét, és minden tettünkkel és az azokat 
kiváltó minden indítékkal el kell majd számolnunk, illetve hogy 
állandóan en rapport [vagyis összhangban] kell lennünk az Úr Lel-
kével.3 [Lásd a 2. javaslatot a 129. oldalon.]

Szentírásbeli példák tanítják nekünk, 
miként nemesítsük jellemünket.

Sok minden van, amit csodálok a próféták jellemében, különösen 
pedig Mózesében. Csodálom az iránti eltökéltségét, hogy véghezvi-
gye Isten szavát és akaratát Izráelt illetően, valamint hajlandóságát, 
hogy mindent megtegyen, ami csak embernek hatalmában állhat, a 
Mindenható segedelmével; mindenek felett pedig csodálom fedd-
hetetlenségét és az Úr iránti hűségét…

Isten csodálja azokat a férfiakat és nőket ma, akik az egyenesség 
útján járnak, és akik Sátán minden ellenük felsorakozott hatalma 
ellenére azt tudják mondani: Távozz tőlem, Sátán [lásd Lukács 4:8], 
illetve akik igazlelkű, istenfélő életet élnek. Az ilyen embereknek 
befolyásuk van Istennél, és imáik igen hasznosak [lásd Jakab 5:16]. 
Mózesnek például olyan befolyása volt a Mindenhatónál, hogy egy 
alkalommal meg tudta változtatni [Isten] szándékát. Talán emlékez-
tek, hogy az Úr haragra gerjedt az izráeliták ellen, és kijelentette 
Mózesnek, hogy el fogja pusztítani őket, Mózest viszont nagy néppé 
fogja tenni, reá és utódaira ruházva mindazt, amit korábban Izráel-
nek ígért. E nagyszerű vezető és törvényadó azonban, méltón a belé 
vetett bizalomra, beállt a szakadékba és onnan esedezett az Úrhoz 
népéért. Hatalma által, melyet gyakorolhatott és gyakorolt is, népe 
fenyegető pusztulástól való megmenekítésének eszköze lett. [Lásd 
2 Mózes 32:9–11; Joseph Smith fordítás, 2 Mózes 32:12.] Mily nemes-
nek és dicsőnek láthatta Mózest az Úr szeme, és mily megelégedés 
forrását jelenthette számára annak tudata, hogy választott népének 
– megátalkodott és tudatlan állapotukban – ilyen vezetője van!

Jónásban ismét érdekes jellemvonásra bukkanunk. Amikor a 
tomboló vízen hánykolódtak, a hajósok pedig félelmüket fejezték 
ki, hogy talán nem tudják megmenteni a hajót, Jónás a lelkiisme-
rettől furdalva amiatt, hogy nem ment Ninivébe, ahogy pedig az Úr 
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parancsolta, előlépett és megvallotta, hogy ő az oka a fenyegető 
katasztrófának, és kész volt feláldozni magát a fedélzeten lévők 
épségéért. [Lásd Jónás 1:4–12.] Isten más prófétáinak és férfijainak 
jellemében szintén megmutatkozik valami igazán nagyszerű és bá-
mulatra méltó, noha Jónáshoz hasonlóan néha talán ők is gyenge-
ségeket tanúsítottak.4 [Lásd a 3. javaslatot a 129. oldalon.]

Az igazlelkű jellemvonások fokozatosan 
alakulnak ki bennünk, amikor hitet gyakorolunk 

és megbánjuk helytelen tetteinket.

Azok a jellemvonások, melyeket megmutatkozni látunk a régmúlt 
idők kiválóságaiban, nem véletlen vagy a vakszerencse szülemé-
nyei, se nem lehet szert tenni rájuk egy nap, egy hét, egy hónap 
vagy egy év alatt, hanem fokozatosan alakulnak ki, az Isten és az 
igazság iránti folyamatos hűség eredményeként, függetlenül akár 
az emberek tapsaitól, akár kritikáitól.

noha Jónás „gyengeségeket tanúsíto[tt]”, tanulhatunk 
„nagyszerű és bámulatra méltó” jellemvonásaiból
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[…] Fontos hogy utolsó napi szentekként megértsük és észben 
tartsuk, hogy a szabadulás Isten irgalma révén adatik, valamint azon 
tantételek önmagunkban való kialakításának köszönhetően, melyek 
az imént említett igazlelkű embereket uralták. Az eszme nem az, 
hogy az emberek dicsérete miatt teszünk jót, hanem azért, mert a 
jó cselekvésében isteniséget alakítunk ki magunkban, ami által szö-
vetségesünk lesz az isteni mivolt, mely aztán idővel lényünk részévé 
és alkotóelemévé válik…

Nem teszünk-e időnként olyan dolgokat, melyek megtételét ké-
sőbb megbánjuk? Ez nem baj, feltéve, hogy abbahagyjuk az efféle 
dolgok megtételét, amikor megtudjuk, hogy nem helyesek; amikor 
meglátjuk a gonoszt és megváltozunk, csak ennyit tehetünk, és csak 
ennyit lehet elvárni bárkitől. De kétségtelenül néhányak esetében 
túl gyakori az, hogy jobban törődnek az elkövetett bűn kitudódá-
sával és jobban tartanak tőle, mint magától a bűn elkövetésétől; azt 
mérlegelik, hogy mit fognak az emberek gondolni, amikor meg-
hallják stb. Másrészről pedig néhányakat az indít bizonyos dolgok 
megtételére, hogy elnyerjék barátaik elismerését, és ha tetteik nem 
hoznak dicsérő megjegyzéseket vagy elismerést, akkor úgy érzik, 
munkálkodásuk hiábavaló volt, és ami jót esetleg tettek, teljes ku-
darc volt.

Mármost, ha valóban közel szeretnénk kerülni Istenhez, ha sze-
retnénk összhangba hozni magunkat az örök világok jó lelkeivel, 
ha szeretnénk megalapozni önmagunkban azt a hitet, melyről ol-
vasunk, és mely által az ősi szentek olyan csodálatos tetteket vittek 
véghez, akkor a Szentlélek elnyerése után muszáj odafigyelnünk 
suttogásaira, és eleget kell tennünk javaslatainak, és életünk sem-
milyen tettével sem szabad elűznünk magunk mellől. Igaz, hogy 
gyenge, könnyen hibázó teremtmények vagyunk, akik bármikor 
hajlamosak megszomorítani Isten Lelkét, de mihelyt felismerjük 
önmagunkban a hibát, meg kell bánnunk azt a helytelen csele-
kedetet, és amennyire lehetséges, helyre kell hoznunk vagy jóvá 
kell tennünk az elkövetett rosszat. Ezen az úton járva megerősítjük 
jellemünket, előremozdítjuk saját ügyünket, és megerősítjük magun-
kat a kísértések ellen; és idővel olyan messzire fogunk jutni, hogy 
valóban elámulunk majd azt látva, milyen sokat haladtunk előre az 
önuralom és a fejlődés terén.5 [Lásd a 4. javaslatot a 130. oldalon.]
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Igazlelkű jellemünket megőrizve 
közelebb kerülünk az Úrhoz.

Olyan	evangéliumot	kaptunk,	amely	csodálatosan	működik:	ha	
engedelmeskedünk a követelményeinek, megkaphatjuk a legkülönb 
áldásokat, melyeket embernek valaha ígértek, illetve melyekben az 
emberiségnek a világ bármely korszakában része lehetett. Azonban 
a játékával, játszószerével elfoglalt gyermekhez hasonlatosan mi is 
túl gyakran megelégszünk az idő mulandó dolgaival, megfeled-
kezvén azokról a nekünk adott lehetőségekről, hogy kialakítsuk 
magunkban az élet és az igazság nagyszerű és örökkévaló tantéte-
leit. Az Úr szeretne szorosabb és meghittebb kapcsolatot kialakí-
tani Önmaga és mi közöttünk; szeretne felemelni minket a létezés 
és intelligencia magasabb fokára, ez pedig egyedül az örökkévaló 
evangélium közreműködésével lehetséges, amely kifejezetten e 
célra lett előkészítve. János apostol ezt mondja: „…a kiben megvan 
ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen 
Ő (Krisztus) is tiszta” [1 János 3:3]. Vajon az utolsó napi szentek al-
kalmazzák-e életükben az evangélium tantételeit, ezáltal beteljesítve 
Isten szándékát?

[…] Mit tehetünk adott körülmények között, hogy még maga-
sabbra emeljük magunkat Istenünk igazlelkűségében? Milyen 
előnyöket, áldásokat és kiváltságokat kínál a szabadulás eme rend-
szere, melynek engedelmeskedtünk, és milyen eszközöket kell al-
kalmaznunk, hogy elnyerhessük őket? Ha megköveteltetik bármiféle 
áldozat, az igen alkalmatos lesz mindazok számára, akik vallásukat 
tanulmánnyá kívánják tenni, és akik arra törekszenek, hogy ele-
get tegyenek követelményeinek, úgy, hogy mindennapi életükben 
a szerint élnek, és megmutatják, hogy készek meghajolni Jehova 
akarata előtt, elismervén kezét a csapásokban csakúgy, mint a bol-
dogulás idején.

[…] Jól tennénk, ha megvizsgálnánk magunkat, ha magunkba 
tekintenénk abban a bizonyos belső szobában, hogy megtudjuk, 
hogyan állunk… az Úr előtt, hogy amennyiben szükséges, megú-
jíthassuk szorgalmunkat és hithűségünket, és gyarapíthassuk jótet-
teink számát.
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Az emberek egészéről szólva kétségtelen, hogy nagy mérték-
ben fejlődünk Isten szemében. De noha kétségtelenül ez a helyzet, 
meggyőződésem, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek lelki 
ajándékok adattak, melyeket képesek lennének fejleszteni, és ame-
lyeket – ha úgy döntenének – sokkal nagyobb mértékben tudnának 
gyakorolni, mint ahogy most teszik, és akik sokkal gyorsabban jár-
hatnának a szentség útjain, és sokkal közelebb kerülhetnének az 
Úrhoz. A lélek azonban, mely e világ dolgait kíséri, oly mértékben 
munkálkodik rajtuk, hogy nem gyarapítják e lelki erőket és áldáso-
kat; nem helyezik magukat abba az Úrral való szoros kapcsolatba, 
amely pedig kiváltságukban állna.6

Utolsó napi szentekként jellemünket meg kell őriznünk sérthe-
tetlenül, bármi áron vagy bármi áldozat révén is. Az Istennek tetsző 
jellem érdemes arra, hogy bebiztosítsuk magunknak, még az egész 
életen át tartó következetes önmegtagadás árán is.

Miközben így élünk, előre tekinthetünk…, azzal a teljes bizonyos-
sággal, hogy… megkoronáztatunk majd Isten fiaival és lányaival, és 
birtokolni fogjuk egy celesztiális királyság javait és dicsőségét.7 [Lásd 
az 5. javaslatot a 130. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Miközben áttekinted a 121. és 123. oldalon álló beszámolót, 
mit tanulsz Lorenzo Snow elder és Franklin D. Richards elder 
cselekedeteiből? Gondold át, miként oszthatnád meg ezeket a 
tantételeket családod tagjaival vagy másokkal!

 2. Snow elnök ezt mondta: „Igaz férfiaknak és igaz nőknek kell 
lennünk” (124. oldal). Szerinted mit jelent igaz férfinak vagy 
igaz nőnek lenni?

 3. Gondolkodj el Snow elnök Mózes és Jónás példájával kapcso-
latos szavain (125–126. oldal). Mit látsz e beszámolók minde-
gyikében, ami segíthet nekünk jellemünk jobbá tételében?
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 4. Elmélkedj a 127. oldalon álló utolsó bekezdés jelentésén! Sze-
rinted miért kell tudatában lennünk hibáinknak ahhoz, hogy 
megerősítsük jellemünket? Hogyan láttathatjuk önmagunkkal 
saját hibáinkat anélkül, hogy elcsüggednénk?

 5. Nézd át Snow elnök tanácsát a fejezet utolsó részében (128–
129. oldal)! Vedd fontolóra, hogy időt szakítasz arra, hogy 
megvizsgálod magad és meghatározod, miként állsz az Úr 
előtt!

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 24:3–5; 2 Péter 1:2–11; Móziás 
3:19; Alma 48:11–13, 17; Ether 12:25–28; T&Sz 11:12–14; 88:63–68

Segítség a tanításhoz: Kérd fel a tanulókat, hogy válasszanak ki egy 
részt a fejezetből, és olvassák el magukban! Kérd őket arra, hogy 
alkossanak két-három fős csoportot azokkal, akik ugyanazt a sza-
kaszt olvasták, és beszéljék meg, mit tanultak!

Jegyzetek
 1. Deseret SemiWeekly News, Dec. 19, 

1899, 5.
 2. Deseret News: SemiWeekly, Aug. 15, 

1882, 1.
 3. Deseret News: SemiWeekly, Aug. 15, 

1882, 1.
 4. Deseret News: SemiWeekly, Aug. 15, 

1882, 1.

 5. Deseret News: SemiWeekly, Aug. 15, 
1882, 1.

 6. Deseret News: SemiWeekly, Aug. 15, 
1882, 1.

 7. Deseret News: SemiWeekly, Feb. 9, 
1886, 1.



131

9 .  F E J E Z E T

Szent családi kapcsolatok

„Ha hithűek vagyunk, kapcsolatunk lesz majd 
egymással egy halhatatlan és dicsőséges állapotban. […] 
Az itt kialakított kapcsolatok, melyek a legmaradandóbb 

jellegűek, létezni fognak az örökkévalóságban.”

Lorenzo Snow életéből

70. születésnapja közeledtével Lorenzo Snow meghívta minden 
gyermekét és családjukat, hogy jöjjenek össze a Utah állambeli 
Brigham Cityben „egy nagyszerű találkozóra és évfordulós ünnep-
ségre”. Intézkedett szállásukat, étkezésüket és olyan programokat 
illetően, melyeket mindenki, a kisgyermekek is élvezhetnek. Így írt 
erről: „Minél többet gondolok [a családi találkozó] e tárgyára, annál 
nagyobb sóvárgást és vágyat érzek a családi összejövetelre, hogy 
életemben egyszer láthassalak mindannyiótokat, és atyai áldást ad-
hassak nektek.” Arra biztatta őket, hogy ne hagyják, hogy bármi is 
meggátolja a részvételüket, „kivéve a legsúlyosabb és leküzdhetetlen 
akadályok”.1

A Snow család 1884. május 7. és 9. között gyűlt össze, és részük 
volt zenében, színielőadásokban, beszédekben, költészetben, játé-
kokban, étkezésekben és barátságos beszélgetésben.2 Snow elnök 
nővére, Eliza feljegyezte, hogy az esemény során Snow elnök részt 
vett „a család különféle összejövetelein, és pátriárkai mivoltában… 
áldásokat adott a családtagoknak”, valamint „sok atyai tanácsban, 
utasításban és intésben” részesítette őket. Amikor a találkozó a vé-
géhez közeledett, az egész család egybegyűlt, hogy meghallgassák 
beszédét. Eliza feljegyzése szerint hangot adott „örömének és Isten 
iránti hálájának, hogy része lehetett a boldogságban, hogy népes 
családja kedves és mosolygó arcaiba tekinthetett, és mindannak a 
jónak, melyet e találkozó eredményeként vár”. Családján végigte-
kintve Snow elnök így kiáltott fel: „Szívem csordultig telt a Mennyei 
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a gyermekek „az Úrtól adott becses örökség”
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Atyám iránti hála legforróbb érzéseivel. […] A nyelvnek nincsen 
ereje kifejezni szívem legmélyebb érzéseit ezért a szent lehetőségért 
hetvenedik születésnapom eme ünneplésén, hogy itt állhatok és 
láthatom ezt a ragyogó és mennyeien inspiráló látványt.”

Majd így folytatta: „Ez az utolsó családi találkozó, melyet éssze-
rűen remélhetünk a lélekvilág ezen oldalán. Atyáink Istene segítsen 
nékünk, hogy megtartsuk az Ő törvényeit, tiszteletre méltó életet 
éljünk, erényünket és feddhetetlenségünket sértetlenül megőriz-
zük, hallgassunk a Szent Lélek suttogásaira, és szorgalmasan töre-
kedjünk megtisztítani önmagunkat, hogy e család egyetlen tagja se 
vesszen el azért, mert eltér a szoros és keskeny ösvénytől, hanem 
bizonyuljunk mindannyian érdemesnek arra, hogy előjöjjünk az 
első feltámadás reggelén, dicsőséggel megkoronázva, a halhatat-
lanságban folytatva tovább a családi egységet, és folytassuk a gya-
rapodást az örökkévalóság végtelen időin át.” 3 [Lásd az 1. javaslatot 
a 139. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A családi kapcsolatok szentek, és erősebbé 
válhatnak az örökkévalóság folyamán.

Biztassatok házasságra, …és ültessétek el [mindenkiben] e kap-
csolat szentségét és azt, hogy kötelezettség alatt állnak, hogy betart-
sák azt a nagy parancsolatot, melyet Isten első szüleinknek adott, 
miszerint sokasodjanak és töltsék be a földet [lásd 1 Mózes 1:28]. Ez 
mindegyre fontosabb, tekintetbe véve azt a jelenlegi tendenciát a 
világban, hogy figyelmen kívül hagyják e törvényt, és nem tisztelik 
a házassági szövetséget. Elszomorító megfigyelni a válások gya-
koriságát hazánkban, illetve azt az egyre terjedő hajlamot, hogy a 
gyerekekre teherként tekintenek, nem pedig az Úrtól adott becses 
örökségként.4

[Az Úr] megmutatta nekünk, hogy ha hithűek vagyunk, akkor 
halhatatlan és dicső állapotban is fennmaradnak a kapcsolataink; 
hogy az itt kialakított e kapcsolatok, melyek a legmaradandóbb 
természetűek, fennállnak majd az örökkévalóságban is.5

Az itt kialakított kapcsolatok a [birtokunkban] lesznek majd az 
örök világokban. Az atyák, anyák, nővérek, fivérek – igen, az anyák, 
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akik látják szeretteiket eltávozni mellőlük, tudhatják, hogy szeretteik 
az övéik lesznek a lélekvilágban, és úgy fogják viszontlátni őket, 
ahogyan a [sírba] fektették őket. A feleség, amikor látja haldokló 
férjét, amikor férjéből elillan az élet, tudja, hogy újra az övé lesz 
majd, és meglátja a vigaszt, enyhülést és örömet, melyet a Minden-
ható kinyilatkoztatásai nyújtanak, miszerint az örök világokban férje 
ismét az övé lesz majd. A kapcsolatok ugyanazon formái, melyek itt 
fennállnak, létezni fognak a fátyolon túl is; a kialakított kötelékek 
erősebbé válnak a másik, eljövendő életben. Az utolsó napi szentek 
pedig bizonyosságot fognak érezni, mivel Isten megadta nekik.6 
[Lásd a 2. javaslatot a 139. oldalon.]

A hithű utolsó napi szentek, akik nem tudnak 
megházasodni vagy gyermekeket nevelni ebben az 
életben, el tudják majd nyerni a felmagasztosulás 

összes áldását az eljövendő létben.

A minap egy hölgy látogatott el irodánkba, és magánügyben 
látni kívánt engem. Elmondta, hogy nagyon rosszul érzi magát, 
mert a férjhezmenetel lehetőségei nem voltak kedvezőek számára. 
[…] Szerette volna tudni, milyen lesz a helyzete a másik létben, 
ha ebben az életben nem sikerül férjhez mennie. Úgy vélem, ez 
a kérdés gyakorta felmerül fiataljaink szívében. […] Szeretnék egy 
kis magyarázatot adni az ilyen helyzetben lévő felek vigaszára és 
megnyugtatására. Nincs olyan utolsó napi szent, aki hithű élete 
végén úgy hal meg, hogy bármit is elveszítene majd azért, mert 
nem tett meg bizonyos dolgokat, amikor nem adattak meg neki a 
lehetőségek. Más szavakkal: ha egy fiatal férfinak vagy fiatal nőnek 
nincs lehetősége a házasságkötésre, és haláluk idejéig hithű életet 
élnek, akkor megadatik nekik az összes áldás, felmagasztosulás és 
dicsőség, melyben része lesz bármely olyan férfinak vagy nőnek, 
akinek megadatott ez a lehetőség és élt vele. Ez biztos és valós…

Akiknek nem adatik meg a házasságkötés lehetősége ebben az 
életben, akkor ha az Úrban halnak meg, rendelkezésükre fognak 
állni mindazok az eszközök, melyekkel bebiztosíthatják a házasság-
ban élők számára szükséges összes áldást. Az Úr irgalmas és kegyes, 
és nem igazságtalan. Őbenne nincsen igazságtalanság; ám aligha 
tekinthetnénk igazságosnak, hogy amikor egy férfi vagy nő anélkül 
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hal meg, hogy lehetősége lett volna megházasodni, azt nem lehetne 
valamiképpen orvosolni a következő életben. Ebben igazságtalan-
ság rejlene, és tudjuk, hogy az Úr nem igazságtalan lény. Úgy vélem, 
a nővérem, Eliza R. Snow, épp olyan jó asszony volt, mint bármely 
másik utolsó napi szent asszony, aki valaha is élt, mégis hajadon 
maradt, míg végül már nem volt lehetősége családot alapítani. […] 
Egy pillanatra sem tudom elképzelni, hogy egyetlen dolgot is el fog 
veszíteni emiatt. A másvilágon kárpótolva lesz ezért, és pontosan 
olyan nagyszerű királysága lesz, mint akkor lett volna, ha megada-
tott volna neki ebben az életben, hogy családot alapítson.7

Amikor a férj és feleség egységes érzéseket táplálnak, 
azzal szeretetre és kedvességre biztatnak az otthonban.

Ügyeljetek rá, hogy a családi ügyekben felmerülő apró, jelenték-
telen félreértések ne mérgezzék meg a boldogságotokat! 8

Feleségek, legyetek hűek férjetekhez! Tudom, hogy sok kellemet-
lenséget kell elviselnetek, és férjeiteknek is el kell viselniük néhány 
dolgot. Férjetek minden bizonnyal néha próbára teszi türelmeteket, 
talán tudatlanságából fakadóan, vagy esetlegesen néha a ti tudat-
lanságotok miatt…

[…] Nem mondom, hogy férjeitek rossz emberek – csak annyira 
rosszak, mint ti magatok, néhányuk talán rosszabb, de ne is törőd-
jetek vele: próbáljátok meg elviselni a néha felmerülő kellemet-
lenségeket, és amikor a következő életben találkoztok egymással, 
boldogak lesztek, hogy elviseltétek e dolgokat.

A férjeknek azt mondom: sokatok nem értékeli a feleségét 
annyira, amennyire kellene. […] Legyetek kedvesek hozzájuk! 
Amikor gyűlésre mennek, legalább fele alkalommal vállaljátok ma-
gatokra a kisded gondozását. Ha ringatni kell, és nincsen sok dolgo-
tok, akkor ringassátok. Legyetek kedvesek akkor is, ha néha egy kis 
áldozatot kell hoznotok ezért; mindenesetre érezzetek kedvességet, 
nem számít, mi legyen az áldozat.9

A férfiak legyenek apához illőbbek otthonukban, legyenek bir-
tokukban kifinomultabb érzések feleségüket, gyermekeiket, feleba-
rátaikat és barátaikat illetően, legyenek gyengédebbek és Istenhez 
hasonlatosabbak. Amikor belépek egy családhoz, csodálattal tölt el, 
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amikor azt látom, hogy a családfő Isten embereként szolgálja őket, 
kedvesen és gyengéden, eltelve a Szentlélekkel, valamint a menny 
bölcsességével és ismeretével.10

Ha valaha is létrehoztok egy családi egységet Sionban, ha valaha 
is bebiztosítjátok azt a mennyei egységet, amelynek meg kell lennie 
ott, akkor össze kell kötnötök azt a családot, eggyé, az Úr Lelkének 
pedig jelen kell lennie annak a családnak a fejében, akinek birto-
kolnia kell azt a világosságot és azt az intelligenciát, amely – ha 
megmutatkozik azon egyének mindennapos életében és magavi-
seletében – szabadulást fog jelenteni annak a családnak, mert az ő 
kezében van családja szabadulása.

A családfő munkához lát, és érzéseit és szeretetét összhangba 
állítja az övékével, amennyire csak erejéből telik, és megkísérli biz-
tosítani számukra mindazokat a dolgokat, melyek szükségesek ké-
nyelmükhöz és jólétükhöz; nekik pedig cserébe viszonozniuk kell 
ezt, és ugyanazt az érzést, ugyanazt a kedvességet és ugyanazt a 
beállítottságot kell kinyilvánítaniuk, továbbá képességük legvégső 
határáig kifejezésre kell juttatniuk hálájukat a kapott áldásokért.

Mindez szükséges ahhoz, hogy meglegyen az érzések egysége, 
vagyis az érzelmek egysége és a hozzájuk társuló szeretet, hogy 
egyként össze lehessenek kötve e módon.11

Amikor [a férfiak] letérdelnek feleségük és gyermekeik jelenlété-
ben, akkor a Szentlélek ajándéka és hatalma által sugalmazva kell 
lenniük azt illetően, hogy a férj olyan férfi lehessen, akit a jó feleség 
tisztelni fog, és hogy Isten ajándéka és hatalma folyamatosan rajtuk 
nyugodhasson. Egynek kell lenniük családjukban, hogy a Szentlélek 
rájuk szállhasson, és úgy kell élniük, hogy a feleség az ima által 
megszentelődhessen, hogy megláthassa önmaga megszentelésének 
szükségességét férje jelenlétében és gyermekei jelenlétében, hogy 
egyek lehessenek annak érdekében, hogy a férj és a feleség olyan 
tiszta alkotóelem lehessen, akik megfelelően be tudják tölteni helyü-
ket Isten királyságának megalapozásában és kialakításában, továbbá 
hogy tiszta lelket tudjanak lélegezni, és tiszta tanítást tudjanak adni 
gyermekeiknek és gyermekeik gyermekeinek.12 [Lásd a 3. javaslatot 
a 139. oldalon.]



9 .  f e J e z e t

137

A gyermekek akkor tanulják leginkább az 
evangéliumot, amikor szüleik sugalmazásra 

törekednek és jó példát mutatnak.

Nem a mi munkánk ez, amiben foglalatoskodunk, hanem Is-
ten munkája. Minden mozdulatunkat egy felsőbb intelligencia irá-
nyítja. […] E királyság jövője az utódainkon nyugszik, hatalma és 
végső diadala pedig az ő oktatásukon és megfelelő képzésükön. 
Ha megfelelő hatással kívánunk lenni a családunkra, akkor jó pél-
dát kell mutatnunk nekik, amellett, hogy jó tanításokat biztosítunk 
számukra. A „tegyétek, amit mondok” mellett azt is képesnek kell 
lennünk kimondani, hogy „tegyétek, amit én teszek”.13

Törekedjetek oly módon tanítani gyermekeiteket – mind példá-
tok, mind tanításotok által –, hogy ne habozzanak a nyomdokaitok-
ban járni, és olyan bátran kiállni az igazságért, ahogyan ti tettétek.14

a szülőknek törekedniük kell arra, hogy családjukban 
„egyként össze lehessenek kötve”
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Azoknak a férfiaknak, akik szeretnék megtartani helyzetüket Is-
ten előtt a szent papságban, rendelkezniük kell a jövendölés lelké-
vel, és alkalmasnak kell lenniük életet és szabadulást közvetíteni 
az emberek felé; és [még] ha nem is tudnak így tenni a világ előtt, 
így kell tenniük otthon, a családjukban, az üzletükben és az utcá-
kon, hogy szívüket inspirálhassák az élet szavai kandallóik mellett 
tanítván gyermekeiket és szomszédaikat, épp annyira, mint amikor 
fivéreikhez szólnak erről az emelvényről. Ez, hogy egy kicsit velük 
van a Lélek, amikor az emberek előtt állnak, majd pedig félreteszik, 
nem lesz jó. Vannak olyan férfiak, akik szólnak az emberekhez, 
aztán hazamennek…, és ahelyett, hogy az élet szavai bennük élné-
nek, teljességgel kiszáradnak és elhalnak, ez azonban nem mehet 
így tovább.

Izráel édesapáinak kötelességei szerint való, hogy felébredjenek 
és az emberek szabadítóivá váljanak, hogy a hit azon erejével és 
azzal az eltökélt energiával járhassanak az Úr előtt, amely biztosítani 
fogja számukra a Mindenhatótól jövő sugalmazást, mellyel az élet 
szavait taníthatják családjuknak…

Látni fogjuk ebben az eltökéltség lelkét, amely lehetővé teszi szá-
munkra, hogy eggyé váljunk, hogy megtanuljuk szeretni egymást. 
Imádkozom az Úrhoz, hogy mindannyiunk szívébe beléhelyezze 
azt a szeretetet, melyet beléhelyezett Fiába, Jézusba, valamint hogy 
továbbra is belénk helyezze annak tudását, ami jó.15

Az apa dolga, hogy alkalmas legyen tanítani és oktatni gyerme-
keit, illetve tantételeket helyezni elébük, hogy az általa adott uta-
sításoknak eleget téve a lehető legnagyobb boldogságot érhessék 
el, melyre gyermeki állapotukban természetük képes, miközben 
pedig megtanulják azokat a tantételeket, melyek által elnyerhetik 
a legnagyobb boldogságot és örömet [felnőtt]kori állapotukban.16

Ha szorgalmasan ápoljuk önmagunkban az élet és a szabadulás 
tiszta tantételeit, akkor gyermekeink e dolgok ismeretében fognak 
felnövekedni, és a miénknél nagyobb jártasságra tesznek szert azt 
illetően, hogy előmozdítsák a menny rendjét, valamint boldogságot 
és békességet teremtsenek maguk körül.17 [Lásd a 4. és az 5. javas-
latot a 139. oldalon.]
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Nézd át, milyen érzései voltak Snow elnöknek azzal kapcsolat-
ban, hogy egész családját egybegyűjtse (131,133. oldal). Milyen 
jó eredményei lehetnek annak, ha családunkat összegyűjtjük? 
Hogyan segíthetünk családunknak egységesnek maradni?

 2. Milyen tekintetben helytálló napjainkban a 133. oldalon álló 
második teljes bekezdés? Mit tehetünk, hogy segítsünk az egy-
ház fiataljainak megérteni a házassági szövetség szentségét? 
Mivel segíthetünk nekik várakozással tekinteni a házasságra 
és a szülői mivoltra?

 3. Snow elnök azt mondta, hogy az „apró, jelentéktelen félre-
értések” megmérgezhetik a boldogságunkat (135. oldal). Milyen 
konkrét ötletek segíthetnek elkerülnünk ezt a „mérget”? (Né-
hány példát találhatsz a 135–138. oldalon.)

 4. Tanulmányozd a 137. oldalon kezdődő részt. Véleményed sze-
rint miért szükséges, hogy a szülők a „tegyétek, amit mondok” 
mellett azt is képesek legyenek mondani, hogy „tegyétek, amit 
én teszek”? Milyen módokon tudnak a szülők példa által taní-
tani? Milyen tantételeket tanultál szüleid jó példái által?

 5. Snow elnök aggodalmát fejezte ki azon szülőket illetően, akik 
hatalommal tanítanak az egyházban, otthon viszont nem (137--
138. oldal). Gondolkodj el azon, mit tehetnél, hogy megosszad 
családoddal „az élet szavait”.

Kapcsolódó szentírások: 1 Nefi 8:10–12; Hélamán 5:12; T&Sz 68:25–28; 
93:40–50; 132:19–20

Segítség a tanításhoz: „Óvatosnak kell lenned, hogy ne beszélj a 
szükségesnél többet, vagy hogy ne hangoztasd túl gyakran saját 
véleményedet. Az ilyen cselekedetek elvehetik a tanulók kedvét. 
[…] A legfőbb gondod az legyen, hogy segíts másoknak az evangé-
liumot tanulni, ne pedig az, hogy hatásos előadásokat tarts! Ez azt 
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is jelenti, hogy alkalmat adsz a tanulóknak, hogy egymást tanítsák” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 64.).
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„Jöjjetek a templomokba”

„A kilátások, melyeket Isten feltárt tekintetünk előtt, 
csodálatosak és nagyszerűek; a képzelet fel sem foghatja 
őket. Jöjjetek a templomokba, és megmutatjuk nektek.”

Lorenzo Snow életéből

Keresztelkedése és konfirmálása után Lorenzo Snow hamarosan 
elkezdett járni a Kirtland templomban tartott gyűlésekre, ahol Joseph 
Smith prófétával és más egyházi vezetőkkel együtt nagyszerű lelki 
áldásokat kapott. Naplójában ezt jegyezte fel: „Részünk volt ott a 
jövendölés ajándékában – a nyelvek ajándékában – a nyelvek tol-
mácsolásában – látomásokat és csodás álmokat beszéltek el nekünk 
– hallottuk mennyei kórusok dalát, és tanúi voltunk a gyógyító erő 
csodálatos megnyilvánulásainak az elderek szolgálatai révén. A be-
tegek meggyógyultak – a süketek hallottak – a vakok láttak, a bénák 
jártak, igen sok esetben. Világosan megmutatkozott, hogy szent és 
isteni hatás – lelki atmoszféra járja át azt a szent épületet.” 1

Lorenzo Snow nagyon szerette a Kirtland templomot, tudván, 
hogy „Isten Fia, az Ő dicsőségében, megtisztelte azt királyi jelen-
létével”. Ennélfogva meglehetősen megilletődött, amikor első alka-
lommal állt a szószéknél, hogy tanítson. „Nincs nyelv, mely leírhatná 
akkori érzéseimet – mondta –, amikor első alkalommal ott álltam az 
egyik szószéknél, hogy az egybegyűltekhez szóljak – annál a szó-
széknél, melynek könyöklőjén csupán kis idővel azelőtt ez a szent 
Lény állott – »fején a haj fehér, mint a tiszta hó; szemei olyanok 
 voltak, mint a tűz lángja«	–,	és	ahová	eljött	Mózes	és	Éliás	és	Illés	
is, hogy átadják adományozási korszakaik kulcsát Joseph Smithnek.” 
[Lásd T&Sz 110.] 2

Sok évvel később, 1892. április 6-án Lorenzo Snow elnök egy-
begyűltek egy másik csoportja előtt állt, ez alkalommal a majdnem 
készen álló Salt Lake templomban. Körülbelül 40 000 utolsó napi 
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1892. április 6-án több ezer ember gyűlt össze, hogy tanúja lehessen, 
amint a sisakkő felkerül a salt lake templom legmagasabb tornyára
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szent zsúfolódott a Templom teret övező kerítésen belülre, és kö-
rülbelül további 10 000 „foglalta el a környező házak tetejét és más 
helyeket, ahonnan látni lehetett”.3 A sokaság arra az ünnepségre 
gyűlt össze, mely során a templom legmagasabb tornyára felkerül 
a sisakkő, később a nap folyamán pedig Moróni angyal szobrát rá-
helyezik a sisakkőre. Az Első Elnökség megbízásából Snow elnök 
lett kijelölve, aki akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke volt, 
hogy a szenteket vezesse a hozsanna kiáltásban. Amikor elmagya-
rázta a hozsanna kiáltást a sokaságnak, hangot adott a templomi 
munka iránti szeretetének és lelkesedésének.

Ezt mondta: „A Hozsanna! kiáltás szavait, melyet ma a sisakkő fel-
tételekor vagy az után hallatunk majd, Joseph Smith próféta vezette 
be a Kirtland templomban, ahol egy ünnepélyes összejövetel során 
hallatszott fel, amikor Isten hatalma megnyilvánult, és a Mindenható 
látomása feltárult a fivérek előtt. Ez nem mindennapi dolog, hanem 
– és ezt szeretnénk, ha mindenki világosan megértené – szent kiál-
tás, melyet csupán különleges alkalmakkor teszünk, mint amilyen 
az előttünk álló is. Egyértelműen meg kívánjuk értetni továbbá azt 
is, hogy azt szeretnénk, hogy a fivérek és a nőtestvérek ne csupán 
a szavaknak adjanak hangot, hanem szívük legyen tele hálaadással 
a menny Istene iránt, aki a mi önrendelkezésünk révén elvégezte 
ezt a hatalmas és rendkívüli munkát. Ma harminckilenc esztendeje, 
hogy le lett fektetve e templom alapköve – a szegletköve –, és ha 
visszatekintünk és elgondolkodunk azokon a csodálatos áldásokon, 
melyeket Isten reánk, az Ő népére ruházott e rengeteg év alatt, 
amely attól az időtől fogva eltelt, szeretnénk, ha a szentek éreznék, 
amikor kiadják ezt a kiáltást, hogy az a szívükből szól. Legyen telve 
szívetek hálaadással!” Akkor bemutatta a hozsanna kiáltást, és így 
szólt: „Nos, amikor a templom elé megyünk, és felhangzik ez a 
kiáltás, szeretnénk, ha minden férfi és minden nő torkaszakadtá-
ból kiáltaná e szavakat, hogy a város összes háza beleremegjen, 
a város minden részén lévők hallják, és felhatoljon az örökkévaló 
világokba.” 4

A sisakkő-ünnepségről szóló következő beszámoló jól szemlélteti 
a szentek áhítatát és izgatottságát az esemény során:

„Amint elérkezett a délidő, Wilford Woodruff elnök előlépett az 
emelvényen, hogy jól láthassa az egybegyűlt sokaság, akik között 
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ünnepélyes csend uralkodott. Izgatottság járta át az emberek szívét, 
amikor szólásra emelkedett:

»Figyeljetek, ti, Izráel háza, mind, és a föld minden nemzete! Most 
felhelyezzük Istenünk templomának legfelső kövét, mely templom 
alapját Brigham Young próféta, látnok és kinyilatkoztató fektette le 
és szentelte fel.«

Woodruff elnök ekkor megnyomott egy elektromos kapcsolót, és 
a templom sisakköve biztonságosan a helyére került. Az ezt követő 
jelenetet nem lehet a szavak erejével leírni. A Tizenkettek nagytisz-
teletű elnöke, Lorenzo Snow apostol, előlépett, és negyvenezernyi 
szentet vezényelt, akik teljes összhangban kiáltották:

»Hozsanna! hozsanna! hozsanna! Istennek és a Báránynak! Ámen, 
ámen és ámen!

Hozsanna! hozsanna! hozsanna! Istennek és a Báránynak! Ámen, 
ámen és ámen!

Hozsanna! hozsanna! hozsanna! Istennek és a Báránynak! Ámen, 
ámen és ámen!«

Minden kiáltást zsebkendők lengetése kísért. […] Ezrek szemeit 
áztatták könnyek örömük teljességétől. A föld remegni látszott a 
hang erejétől, amely a környező hegyekig visszhangzott. A törté-
nelem nem jegyzett le nagyszerűbb vagy lenyűgözőbb látványt a 
templom sisakköve felhelyezésének eme ünnepségénél. A hozsan-
nák alig értek véget, amikor a hatalmas gyülekezetből kirobbant a 
ragyogóan sugalmazó himnusz: »Isten Szent Lelke lobogó tűzként 
lángol«.”5

Woodruff elnök pontosan egy évvel később, 1893. április 6-án 
szentelte fel a Salt Lake templomot, miután a szentek 40 éven át 
munkálkodtak felépítésén. Lorenzo Snow elnököt hívták el, hogy 
a templom első elnökeként szolgáljon, mely elhívásnak 1898 szep-
temberéig tett eleget, amikor is az egyház elnöke lett. Snow elnök 
portréja a Salt Lake templomban függ ma, arra emlékeztetve, milyen 
odaadással volt az iránt, amit ő úgy fogalmazott meg: „a nagyszerű 
munka, melyet [az Úr házában] végzünk”.6 [Lásd az 1. javaslatot a 
150. oldalon.]
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Lorenzo Snow tanításai

A templomokban tanulunk Isten azon csodás 
áldásairól, melyeket a hithűek számára készített.

A kilátások, melyeket Isten feltárt tekintetünk előtt, csodálatosak 
és nagyszerűek; a képzelet fel sem foghatja őket. Jöjjetek a templo-
mokba, és megmutatjuk nektek. Feltételezem, hogy sokatok már járt 
ott, és hallottátok azokat a csodás dolgokat, melyeket Isten készített 
azok számára, akik szeretik Őt és hithűen kitartanak mindvégig…

[…] Ő mindent előkészített az utolsó napi szentek számára, amit 
csak kívánhatnak vagy elképzelhetnek annak érdekében, hogy elő-
idézzék teljes boldogságukat a hatalmas örökkévalóságokon át.7 
[Lásd a 2. javaslatot a 150. oldalon.]

A templomi szertartásokon keresztül szent 
kötelékeket alakítunk ki, melyek összeköthetik 

a családokat az időre és az örökkévalóságra.

Gondoljatok azokra az ígéretekre, melyek nektek adattak ama 
gyönyörű és dicsőséges ceremónia során, melyet a házassági szövet-
ség során használnak a templomban. Amikor két utolsó napi szent 
egyesül a házasságban, ígéretek adatnak nékik utódaikat illetően, 
akik az örökkévalóságtól az örökkévalóságig érnek.8

Sok bölcsességet és tudást kaptunk olyan dolgokkal kapcsola-
tosan, melyekről ha beszélünk, ámul a világ. Megtudtuk, hogy a 
templomokban olyan kötelékeket tudunk kialakítani, melyek nem 
bomlanak fel a halállal, hanem az örökkévalóságba nyúlnak; szent 
kötelékeket, melyek összekötik a családokat az időre és az örökké-
valóságra.9 [Lásd a 3. javaslatot a 150. oldalon.]

A templomokban részesülünk a felmagasztosulás 
szertartásaiban elhunyt szeretteink javára.

Isten minden fiának és lányának meg fog adatni a szükséges 
lehetőség a felmagasztosulásra és dicsőségre. […] Csupán egyet-
len módon lehet biztosítani a felmagasztosulást és a dicsőséget: 
meg kell keresztelkednünk a bűnök bocsánatára, és kézrátétel ál-
tal be kell fogadnunk a Szentlelket. Ezek és további szertartások 
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teljességgel szükségesek a felmagasztosuláshoz és a dicsőséghez, 
és ha az emberek akkor éltek, amikor az evangélium nem volt hoz-
záférhető, akkor e dolgokat megtehetik a barátaik. Azért jöttünk 
e világra most, hogy megtegyük mindezt – legalábbis ez eljöve-
telünk egyik fő célja. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni e munka 
fontosságát.10

Nem véletlenszerűen jöttünk erre a világra. Különleges célból jöt-
tünk, és kétségtelen, hogy tétettek bizonyos előkészületek a másik 
életben, ahol korábban éltünk, hogy ebbe az életbe lépjünk. Nos, 
a templomokban nagyszerű munkát végzünk elhunyt szeretteinket 
illetően. Időről időre fontos megnyilvánulásokban van részünk arra 
vonatkozóan, hogy Isten jóváhagyása van ezen a munkán, melyet 
templomainkban végzünk. Meglehetősen különleges megnyilvá-
nulásokat tapasztaltak olyanok, akik elődeikért munkálkodnak. 
Hatalmas munka ez, amit végzünk! Emberek ezrei keresztelkedtek 
már meg halottaikért a templomokban folytatott munkálkodásunk 
során…

Nos, megengedjük, hogy az emberek bejöjjenek a temploma-
inkba, miután visszavezették családfájukat, nem számít, milyen 
messzire, és megkeresztelkedhessenek elhunyt atyjukért, nagyaty-
jukért, dédatyjukért és így tovább, amilyen messze vissza tudják 
vezetni vonalukat. Aztán engedjük, hogy a feleségek a férjekhez 
legyenek pecsételve, a származási vonalon végig, amennyire csak 
vissza tudják vezetni. Vegyük példának egy erényes fiatalember 
esetét, aki azelőtt élt, hogy az evangéliumot megismertették az em-
berek gyermekeivel. […] Feleséget szerzett és családot alapított, 
de soha nem volt része abban a kiváltságban, hogy befogadja az 
evangéliumot, ahogyan ti és én tettük. Családjának azonban meg-
tanította az erkölcsösség tantételeit, és szeretettel és kedvesen bánt 
feleségével és gyermekeivel. Mi mást tehetett volna még? Nem lenne 
szabad elítélni azért, mert nem fogadta be az evangéliumot, hiszen 
nem volt evangélium, amelyet befogadhatott volna. Nem lenne sza-
bad elveszítenie feleségét azért, mert amikor nőül vette, nem tudott 
belépni vele a templomba és magához pecsételtetni az időre és az 
örökkévalóságra. A rendelkezésére álló legjobb tudása szerint cse-
lekedett, és felesége hozzá köttetett az időre, az ország szokása sze-
rint. Tiszteletben tartjuk azt a házasságkötést, mely hazája törvényei 
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a szülők segíthetnek gyermekeiknek felkészülni, hogy igent 
mondjanak arra a meghívásra, hogy jöjjenek a templomba
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szerint lett szentesítve. […] A gyermekeket szüleikhez pecsételjük, 
a feleségeket pedig férjükhöz, végig a vonal mentén.11

A Szabadító ezt mondta egy bizonyos alkalommal: „Bizony, bi-
zony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor 
a halottak hallják az Isten Fiának szavát”. Majd ezzel a figyelemre 
méltó kifejezéssel folytatta: „és a kik hallják, élnek” [ János 5:25].
Hiszem, hogy igen kevesen lesznek, akik nem fogadják be az igaz-
ságot. Meg fogják hallani Isten Fiának hangját; meg fogják hal-
lani Isten Fia papságának hangját, és befogadják az igazságot, és 
élnek. Ezeknek a fivéreknek és nővéreknek, akik oly iparkodva 
munkálkodnak a templomokban, megadatik az a megtiszteltetés, 
hogy úgymond szabadítóivá váljanak rokonaiknak és barátaiknak, 
akik javára elvégzik ezeket a szertartásokat.12 [Lásd a 4. javaslatot a 
150. oldalon.]

Törekednünk kell a templomi és a családtörténeti munka 
végzésére, még akkor is, ha ez áldozatot kíván részünkről.

Nos, legyen a cél minden férfi és nő elméjében az, hogy eljöjjön 
templomainkba és végezze ezt a munkát. Nagyszerű munka ez, és 
egyben fontos is. Amikor visszatérünk a másik életbe, és meglátjuk 
ott élő elhunyt barátainkat, ha nem végeztük el a munkát, amely 
szükséges felmagasztosulásukhoz és dicsőségükhöz, akkor nem 
leszünk nagyon boldogak, találkozásunk pedig nem lesz nagyon 
kellemes.

Ne várjuk mindig, hogy a lehetőségek kellemesek és egyszerűek 
legyenek, hanem törekedjünk arra – még ha ez némi áldozatot is 
kíván tőlünk –, hogy olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy el-
végezhessük ezt a munkát. […] Hőn kívánjuk, hogy a fivérek és nő-
testvérek ne hanyagolják el ezt a fontos munkát. Tudjátok, mi lesz a 
legfőbb munka a pihenés ezer esztendeje során [a millenniumban]? 
Az, aminek elvégzésére jelen korunkban próbáljuk ösztönözni az 
utolsó napi szenteket. Templomok fognak épülni szerte ezen a föl-
dön, a fivérek és nőtestvérek pedig belépnek majd, és talán éjjel-
nappal munkálkodnak majd annak érdekében, hogy felgyorsítsák a 
munkát és elvégezzék a szükséges teendőket, mielőtt az Ember Fia 
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átnyújthatná királyságát az Atyjának. Ezt a munkát el kell végezni, 
mielőtt az Ember Fia eljöhet és átveheti királyságát, hogy felajánlja 
Atyjának.13 [Lásd az 5. javaslatot a 150. oldalon.]

Amikor tiszta szívvel lépünk a templomba, az Úr megáld 
minket azzal, amit Ő a legjobbnak tart számunkra.

Amikor e templomokba lépünk, úgy érezzük, hogy teljesebb 
mértékben élvezzük az Úr Lelkét, mint bármely más helyen. Ezek az 
Úr építményei, és falaikon belül az Ő legfontosabb munkája zajlik…

[…] Megelégedésemre szolgál, hogy amikor az emberek bemen-
nek e templomokba, nem [jönnek el] úgy, hogy jobban ne éreznék 
magukat, és eltökéltek ne lennének elméjükben, hogy egy kicsit 
jobban fognak cselekedni, mint addig tették. Szeretnénk, ha a szen-
tek így éreznének…

[…] Legyetek hithűek, fivérek és nőtestvérek, és legyetek állha-
tatosak! Jöjjetek el a templomba és végezzétek el munkátokat ott, 
és akkor jól fogjátok érezni magatokat, és felkészültebbek lesztek 
ellenállni a világ kellemetlenségeinek! 14

Akik tiszta szívvel és töredelmes lélekkel [lépnek be] a temp-
lomba, nem [fognak] anélkül kijönni, hogy ne kapnának különleges 
áldásokat, habár ezek néhány, vagy talán sok esetben esetleg mások 
lesznek, mint amire számítanak. […] Néhány szent talán szolgáló 
angyalok megjelenését várja… vagy arra számít, hogy meglátja Isten 
orcáját. Talán nem válna javatokra, ha efféle megnyilvánulásokban 
részesülnétek. Az Úr tudja, mi a legjobb minden egyén számára, 
és ajándékait aszerint adja, hogy azzal a legnagyobb jót idézze elő 
azoknak, akik kapják. Biztonsággal elmondható, hogy minden hithű 
szent, aki belép abba a házba, olyan áldásban fog részesülni, amely 
nagy megelégedésére fog szolgálni annak, aki kapja. Mielőtt a temp-
lomba lépők [kijönnének] onnan, valami támad [majd] a szívükben 
és az értelmükben, ami hasznukra [lesz] eljövendő életük során. 
Erre igaz utolsó napi szentekként jogosultak.15 [Lásd a 6. javaslatot 
a 150. oldalon.]
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	el	a	Salt	Lake	templom	sisakkőünnepségéről	szóló	
beszámolót (141--144. oldal). Ha már voltál templomfelszen-
telésen, gondolj vissza arra, milyen érzéseid voltak közben. 
Amikor részt veszünk a hozsanna kiáltásban, mit fejezünk ki 
az Úrnak?

 2. Tekintsd át Snow elnök meghívását, hogy „jöjj[ünk] a templo-
mokba” (145. oldal). Gondolkodj el azon, hogyan tudsz eleget 
tenni ennek a meghívásnak, illetve miként tudod továbbítani 
a meghívást családod tagjainak és barátaidnak.

 3. Miközben a 145. oldalon lévő második részt tanulmányozod, 
elmélkedj azokon az áldásokon, melyek abból fakadhatnak, 
hogy részesülünk a templom szertartásaiban és templomi szö-
vetségeket kötünk. Milyen hatással voltak rád és családodra 
ezek az áldások?

	 4.	 Olvasd	el	a	145. oldal	alján	kezdődő	részt.	Milyen	módokon	
válunk „szabadítóivá… rokonai[n]knak és barátai[n]knak”, ami-
kor e munkát végezzük? Milyen forrásokat biztosít az egyház, 
hogy segítsen nekünk ebben?

 5. Mit tehetünk, hogy annyi figyelmet és időt szenteljünk a temp-
lomi és családtörténeti munkának, amennyit megérdemelne? 
(Nézd át a 148. oldalon oldal tetején kezdődő részt.)

 6. Milyen személyes lelki áldásokban részesülhetünk, amikor 
részt veszünk a templomi munkában? (Néhány példát talál-
hatsz a 149. oldalon.)

Kapcsolódó szentírások: T&Sz 97:15–17; 109:1–23; 128:15–18; 
132:19; 138:57–59

Segítség a tanításhoz: „Segíthetsz a tanulóidnak jobban bízni ké-
pességükben, hogy részt tudnak venni az órán, ha pozitívan re-
agálsz minden őszinte hozzászólásra. Például mondhatod, hogy 
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»Köszönöm a válaszodat. Elgondolkodtató volt«… vagy »Ez egy jó 
példa« vagy »Nagyra értékelek mindent, amit ma mondtatok«” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 64.).
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a gecsemáné kertjében a szabadító ezt mondta: „ne az én 
akaratom, hanem a tiéd legyen!” (lukács 22:42)
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1 1 .  F E J E Z E T

„Nem a magam akaratát 
keresem, hanem… az Atyáét”

„Akaratunkat alá kell rendelnünk az Atya akaratának, 
és fel kell tennünk a kérdést: mi Atyánk akarata, 

akinek a szolgálatára itt vagyunk a világon? Akkor 
minden tett, amit végrehajtunk, sikeres lesz.”

Lorenzo Snow életéből

1899. március 31-én Lorenzo Snow elnök elutazott a Brigham Young 
Akadémiára (a mai Brigham Young Egyetem), ahol utolsó napi szentek 
hatalmas csoportja jött össze, hogy megemlékezzenek 85. születésnap-
járól. A délelőtti áhítaton beszédet mondott a gyülekezet férfitagjaihoz, 
miközben a nőknek hasonló gyűlésük volt, melyet az Első Elnökség 
és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjainak feleségei vezettek. Délután 
mindannyian egybegyűltek.

A délutáni gyűlés részeként 23 gyermek „ment ki az emelvényre, 
és Snow elnökkel szemben megállva elénekeltek két dalt…, minek-
utána minden gyermek átnyújtott az Elnöknek egy csokor virágot”. 
Snow elnök háláját fejezte ki a gyermekeknek, és áldást hagyott 
rajtuk. Ezt követően a Brigham Young Akadémia nyolc hallgatója 
jött ki egyesével az emelvényre. Mindegyikük az iskola egy-egy 
szervezetének képviseletében átadta gondosan előkészített tisztel-
gését prófétájuknak. Szeretettel és csodálattal teli szavaikra felelve 
Snow elnök ezt mondta:

„Nos, fivéreim és nőtestvéreim, nem tudom, mit is mondhatnék 
minderre. Szeretnék hazamenni és elgondolkodni ezen, de úgy vé-
lem, vártok némi feleletet, és úgy gondolom, mondanom kellene 
valamit, de nem is igen tudom, mit mondhatnék. Egy dolgot azon-
ban elmondok. Nagyon világosan megértem, hogy ez a tisztelettétel 
nem a személyemnek, Lorenzo Snow-nak szól, hanem az ügynek, 
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melyet képviselek, fivéreimmel, tanácsosaimmal és a Tizenkettek 
Kvórumának tagjaival együtt. […] Úgy érzem, hogy bármit értem is 
el, azt nem Lorenzo Snow érte el; mindazon dolgokat pedig, me-
lyek erre a tisztre juttattak, az egyház elnökévé, nem Lorenzo Snow 
tette, hanem az Úr. Amikor Jézus a földön élt, tett egy figyelemre 
méltó kijelentést. Sokszor felidézem, és folytonosan előttem lebeg 
minden	munkám	során:	»Én	semmit	sem	cselekedhetem	magamtól;	
a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos«. Nos, miért 
mondta, hogy ítélete igazságos? Azt mondja, azért, »mert nem a 
magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött en-
gem, az Atyáét«. [Lásd János 5:30.] Ez az a tantétel, kedves fivéreim 
és nőtestvéreim, mely szerint cselekedni próbáltam egészen azóta, 
hogy ki lett nyilatkoztatva számomra, hogy létezik az én Atyám 
a mennyben, és a ti Atyátok a mennyben. Mindig is törekedtem 
megtenni az akaratát…

Az Urat tisztelitek, amikor tiszteltek engem és a tanácsosaimat és 
a Tizenkettek Kvórumát. Mi már rég felismertük, mindannyian, hogy 
saját magunktól semmit nem tudnánk megtenni. Csak amennyiben 
követtük azt a tantételt, melyet Jézus követett, amikor Maga is e 
világon élt, csak akkor követte siker az erőfeszítéseinket – és ez így 
lesz veletek is.” 1

Lorenzo Snow tanításai

Amikor Isten akaratát keressük, olyan úton 
járunk, melyen nem érhet kudarc.

Létezik egy olyan út, melyen a férfiak és a nők járhatnak, ame-
lyen nem érheti őket kudarc. Bármilyen csalódások támadnak is, 
vagy bármilyen látszólagos kudarcok következnek is be, a való-
ságban nem lesz kudarc, általánosságban véve. […] Voltak olyan 
időszakok, amikor úgy tűnt, mintha visszafelé haladnánk; legalábbis 
úgy tűnt azok számára, akik nem voltak teljességgel megvilágo-
sodva Isten szándékát és akaratát illetően. Az egyház áthaladt már 
igen különös tapasztalatokon, az emberek pedig nagy áldozatokat 
hoztak. […] De átvészeltük ezeket az áldozatokat, és népként nem 
vallottunk kudarcot. Miért nem jártunk kudarccal? Mert az emberek 
– összességében véve – elméjüket az élet igaz tantételeire szegezték, 
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és eleget tettek kötelességüknek. […] Az emberek általában rendel-
keztek az Úr Lelkével, és követték őt. Ezért nem jártunk kudarccal. 
Így van ez az egyénekkel is. Létezik egy olyan út, melyen minden 
ember járhat, amelyen nem lesz kudarcuk. Ez vonatkozik mind fi-
zikai, mind lelki kérdésekre. Az Úr megadta nekünk a kulcsszót 
ezekben a versekben, melyeket a Tan és a szövetségek könyvéből 
olvastam:

„És	ha	szemetek	egyedül	az	én	dicsőségemre	tekint,	akkor	egész	
testetek eltelik világossággal, és nem lesz bennetek sötétség; és az a 
test, amely világossággal van eltelve, minden dolgot felfog. Szentel-
jétek meg hát magatokat, hogy elmétek egyedül Istenre tekintsen” 
[T&Sz 88:67–68].

Ez az a kulcs, mely által az ember mindig sikeres lehet. Pál ezt 
mondja:

„…czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét 
felülről való elhívása jutalmára” [Filippibeliek 3:14].

Nagyszerű célkitűzés, melyet minden utolsó napi [szentnek] állan-
dóan szeme előtt kellene tartania. Mi ez a jutalom? […] „[M]egadatik 
neki mindaz, amivel Atyám rendelkezik” [T&Sz 84:38].

A Szabadító egy alkalommal rendkívüli kijelentést tett, mely Szent 
János 5. fejezetében áll, és így hangzik:

„Én	semmit	sem	cselekedhetem	magamtól”	[ János	5:30].

Figyelemre méltó, hogy az Isten, aki a világokat alkotta, aki le-
jött ide, testet öltve magára, aki hatalmas csodákat vitt végbe, majd 
életét áldozta a Kálvária hegyén az emberiség családjának szaba-
dításáért	–	hogy	Ő	ezt	mondja:	„Én	semmit	sem	cselekedhetem	
magamtól”! Aztán pedig így folytatja:

„[A] mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem 
a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött 
engem, az Atyáét” [ János 5:30].

Ez egy csodálatos mondás, és igen sok minden rejlik benne. Nos, 
amire vágyunk, az, hogy velünk legyen ez a lélek életünk minden 
tettében, minden vállalkozásunkban, legyen akár fizikai, akár lelki, 
és ne gondoljunk magunkra. Meg kell próbálnunk megtudni, ho-
gyan költsük el a pénzt és a tudást, amelyet Isten megadott nekünk. 
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A válasz egyszerű: Isten dicsőségére. Szemünknek egyedül Isten 
dicsőségére kell tekintenie. Ezért hagytuk el az előző életet és [jöt-
tünk] ebbe. Törekednünk kell előremozdítani a Magasságos Isten 
ügyét,	és	úgy	kell	éreznünk,	ahogyan	Jézus	érzett:	„Én	semmit	sem	
cselekedhetem magamtól”. Amennyiben ma és holnap, e héten és 
jövő héten Isten érdekében cselekszünk, és szemünk egyedül az 
Ő dicsőségére tekint, akkor nem vallhatunk kudarcot.2 [Lásd az 1. 
javaslatot a 160. oldalon.]

Amikor engedelmeskedünk Isten akaratának, Ő erőt ad 
nekünk, hogy sikerrel járjunk munkája végzése során.

Mi magunktól semmit sem tudunk megtenni. Ahogyan Jézus 
mondta: „Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet 
önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az 
cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi” [ János 
5:19]. Azért jött ebbe az életbe, hogy Atyja akaratát cselekedje, nem 
pedig a sajátját. Hasonlónak kell lennie a mi vágyunknak és eltö-
kéltségünknek is. Amikor olyan dolgok történnek, melyek erőfeszí-
tést kívánnak részünkről, akkor akaratunkat alá kell rendelnünk az 
Atya akaratának, és fel kell tennünk a kérdést: mi Atyánk akarata, 
akinek a szolgálatára itt vagyunk a világon? Akkor minden tett, amit 
végrehajtunk, sikeres lesz. Lehet, hogy ma vagy holnap nem látjuk 
meg a sikerét, de siker fogja koronázni.3

„Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy el-
menjek	a	Faraóhoz	és	kihozzam	az	Izráel	fiait	Égyiptomból?”	[2 Mó-
zes 3:11]. […]

„És	monda	Mózes	az	Úrnak:	Kérlek,	Uram,	nem	vagyok	én	éke-
senszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy 
szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű va-
gyok” [2 Mózes 4:10]. […]

Azt láthatjuk ezekben a szakaszokban, amelyeket felolvastam, 
hogy Isten elszólította Mózest egy bizonyos feladat elvégzésére; Mó-
zes alkalmatlannak és hozzá nem értőnek érezte magát azt illetően, 
amit elvártak tőle. A munka túl nagy volt. Túlságosan mély volt ter-
mészetében és jellegében, és olyasvalamit kívánt, amiről Mózes úgy 
érezte,	nincs	meg	benne,	ami	az	erőt	és	a	képességet	illeti.	Érezte	
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gyengeségét, és arra kérte Istent, keressen mást. […] Ellenkezett az 
érzéseiben, így e szavakkal szólt az Úrhoz: Ki vagyok én, hogy én 
küldessek e hatalmas munka elvégzésére – hiszen lehetetlen, hogy 
az én képességeimmel el lehessen végezni azt…

Ilyen érzései és gondolatai voltak Mózesnek, és szerette volna, 
ha Isten is látja. Így volt ez kezdettől fogva: amikor az Úr elhívott 
egyéneket, ők érezték az alkalmatlanságukat. Így van ez akkor is, 
amikor eldereket kérnek fel, hogy hozzátok szóljanak. Így van ez 
azokkal az elderekkel, akik elhívatnak, hogy menjenek el a föld 
nemzeteihez	az	evangélium	szolgáiként.	Érzik	alkalmatlanságukat.	
Érzik	hiányosságaikat…

Nos, amikor Jeremiást elhívták, ugyanúgy érzett, mint Mózes. Azt 
mondta, hogy az Úr elhívta, hogy próféta legyen, nem csupán Izráel 
házának, hanem az összes környező nemzetnek is. Csupán gyermek 
volt még, mint Joseph Smith, amikor Isten először megjelent neki. 
Joseph csak 14 esztendős volt – mondhatni, hogy gyermek még –, 
tudatlan, ami a világ bölcsességét és tudományát illeti – így volt ez 
Jeremiással is, amikor Isten először elhívta – így szólt: „Még csak 
gyermek vagyok. Hogyan tudnám elvégezni ezt a hatalmas munkát, 
amelyet kezemtől megkívánsz? Hogyan tudnék eleget tenni ezeknek 
a hatalmas felelősségeknek, melyeket a vállamra tervezel helyezni?” 
Szívét és érzéseit átadta e nagyszerű munka elvégzésének. De Isten 
vigaszképpen azt mondta neki…: „Ismertelek, mielőtt megalkotta-
lak a méhben.” Elmondta, hogy ismerte már a [halandóság előtti] 
lélekvilágban, és tudta, hogy el fogja végezni, amit az Úr megkíván 
a kezétől: „mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófé-
tának rendeltelek a népek közé” [lásd Jeremiás 1:5–6]. Jeremiás el 
is ment, és a Mindenható ereje által elvégezte, amit az Úr megkívánt 
a kezétől…

Nos, az Úr igencsak másképp cselekszik, mint az emberek tettei. 
Másképp munkálkodik. Pál apostol mondta ezt, aki így szólt: „El 
vagytok hívva. Nem a bölcseket hívják el, hanem Isten a bolondokat 
hívta el, hogy megszégyenítse azokat, akik bölcsek.” [Lásd 1 Korint-
husbeliek 1:25–27.] [Az] apostolok pedig, akiket Isten elhívott, akiket 
Jézus, Isten Fia elhívott, és kezét rájuk vetette és megadta nékik a 
papságát és a felhatalmazását munkája elvégzésére – nem voltak ők 
iskolázottak; nem értették a tudományokat; nem töltöttek be magas 
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tisztségeket Júdeában – szegények és írástudatlanok voltak, szerény 
életpályákon jártak. […] Nos hát, az Úr más. Másképp intézi elhí-
vásait, mint az emberek. Az emberek pedig nagyon is hajlamosak 
[összezavarodni] Istennek az elhívásaiban való ténykedését illetően 
– a legjobb emberek, a legbölcsebb emberek is gyakorta [össze van-
nak zavarodva]. Mózes [össze volt zavarodva] annak kapcsán, hogy 
az Úr miként teszi majd képessé őt annak elvégzésére, amit kíván, 
de később megmondatott néki. Az Úr csodálatos módon segített 
neki, hogy meggyőzze fivéreit, Izráelt, amikor a nagy Jehova látta 
őt. Mózes tanácskozott velük, elmondta nekik küldetését, ők pedig 
végül jóváhagyásukkal illették. Elfogadták és megfogadták tanácsait 
és vezetését, ő pedig kihozta őket a fogság földjéről, Egyiptom-
ból. Mózes sikeres volt – nem saját bölcsességének köszönhetően, 
hanem minden sikerét a Mindenható Istennek tulajdonította, aki 
elhívta őt. Mi is így teszünk…

„mózes... minden sikerét a mindenható istennek 
tulajdonította, aki elhívta őt. mi is így teszünk.”
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Nos, elegendő lehet kijelenteni, hogy Isten elhívott minket. Nem 
prédikálunk, [kivéve] ahogyan Isten megkívánja. Alig találhatunk 
olyan férfit Izráel elderei között, akinek ne szorult volna össze a 
szíve, amikor elhívták, hogy az evangéliumot prédikálja és eleget 
tegyen a rá háruló feladatoknak és kötelességeknek. Megfigyeltem, 
hogy néhányan a legjobb szónokok közül, akik valaha is beszédet 
mondtak ezen az emelvényen, amikor elhívást kaptak, féltek, és 
úgy érezték, a gyülekezet hitét és támogatását kell kérniük. Aztán 
pedig kiálltak Jehova erejével, és kijelentették akaratát félelemmel 
és reszketve, de nem saját erejük és bölcsességük révén szólottak 
így az utolsó napi szentekhez. Noha talán soha nem élvezhették a 
felsőoktatás előnyeit, mégis kiálltak, nem a saját erejükre támasz-
kodva, hanem az evangélium erejében és hatalmában megállva.4

Nem tudjuk mindig megtenni, amit szeretnénk, de meglesz az 
erőnk megtenni azt, amit kell. Az Úr megadja nekünk az erőt eh-
hez.5 [Lásd a 2. javaslatot a 161. oldalon.]

Arra lettünk elhívva, hogy Isten nevében cselekedjünk, és 
elismerjük az Ő kezét mindabban a jóban, amit teszünk.

Amit teszünk, Izráel Úristenének nevében végezzük, és készek 
vagyunk elismerni a Mindenható kezét mindenben, amit cselek-
szünk. Amikor Mózes előállt mint Izráel gyermekeinek egyiptomi 
fogságból való kiszabadítója, nem közönséges szabadító módjára 
mutatkozott be, hanem Izráel Úristenének nevében ment, miután 
parancsot kapott kiszabadításuk elvégzésére azzal az erővel és fel-
hatalmazással,	melyet	Istentől	kapott.	És	attól	a	pillanattól	fogva,	
hogy megjelent előttük e mivoltában, egészen addig, hogy elvégezte 
munkáját, az Úr nevében és az Úr neve által cselekedett, nem saját 
bölcsessége vagy elméssége által, és nem is azért, mert felsőbb-
rendű intelligenciával bírt volna, mint az emberiség többi része. Az 
Úr megjelent neki az égő bokorban, és megparancsolta neki, hogy 
menjen és végezzen el egy bizonyos munkát, amely egy nagy nép 
békességét, boldogságát és szabadulását illette, és amelynek sikere 
és kedvező kimenetele azon múlott, hogy elvégezze a dolgok azon 
rendjét, melyet a Menny Istene kinyilatkoztatott neki. Az ő sikerét 
és kedvező kimenetelét tökéletesen bebiztosította az a tény, hogy a 
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munka, mely feladatul adatott néki, nem saját képzeletének műve 
volt, hanem Jehovától eredt…

Így van ez velünk kapcsolatosan is. A nagyszerű munka, melyet 
most végzünk – emberek összegyűjtése a föld nemzetei közül –, 
nem valamely ember vagy embercsoport elméjének szüleménye, 
hanem a Mindenható Úrtól ered.6

Istentől függünk; és minden tettünkben és munkánkban, vala-
mint minden sikerben, mely munkálkodásunkat kíséri, érezzük, 
hogy Isten az, aki elérte azt.7

Nagyszerű célból jöttünk a világra, csakúgy, mint Jézus, az idő-
sebb fivérünk: hogy megtegyük Atyánk akaratát és tetteit. Békesség, 
öröm és boldogság, egyre gyarapodó bölcsesség, tudás és Isten ha-
talma rejlik ebben; ezenkívül nem léteznek ígért áldások. Így aztán 
szenteljük magunkat az igazlelkűségnek. Segítsünk mindenkinek 
jobbnak és boldogabbnak lenni. Tegyünk jót mindenkivel és ne 
tegyünk rosszat senkivel. Tiszteljük Istent és engedelmeskedjünk 
papságának. Alakítsunk ki megvilágosodott lelkiismeretet, őrizzük 
azt meg, és kövessük a Szent Lelket. Ne lankadjunk. Kapaszkodjunk 
erősen abba, ami jó. Tartsunk ki mindvégig, és akkor poharunk tele 
lesz, még túl is csordul, mert nagy lesz a jutalmatok a megpróbál-
tatásaitokért és szenvedéseitekért a kísértések során, a tüzes pró-
bákban, szívetek vágyódásaiban és könnyeitekben; igen, Istenünk 
soha nem halványuló ragyogású koronát fog adni nektek.8 [Lásd a 
3. javaslatot a 161. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Tanulmányozd a 154. oldalon kezdődő részt. Honnan tudha-
tod, hogy szemed egyedül Isten dicsőségére tekint-e? A vi-
lágban lévő oly sok figyelemelterelő tényező mellett hogyan 
segíthetnek a szülők a gyermekeiknek abban, hogy szemük 
mindig egyedül Isten dicsőségére tekintsen?
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 2. Nézd át Snow elnök Mózessel és Jeremiással kapcsolatos sza-
vait (156--158. oldal). Miként segíthetnek e beszámolók azon 
erőfeszítéseinkben, hogy papsági kvórumainkban, a Segítő-
egyletben és más egyházi szervezetekben szolgáljunk?

 3. Snow elnök azt tanította, hogy „az Úr nevében” kell szolgál-
nunk (159. oldal). Hogyan jellemeznéd azt az embert, aki az 
Úr nevében cselekszik? Gondold át, milyen lehetőségeid van-
nak az Úr nevében szolgálni.

 4. E fejezetben Snow elnök számos alkalommal használja a siker 
és sikeres szavakat. Miben tér el Isten sikerről adott meghatáro-
zása a világ definíciójától? Miért lehetünk biztosak a sikerben, 
amikor Isten akaratát követjük?

Kapcsolódó szentírások: Filippibeliek 4:13; 2 Nefi 10:24; Móziás 3:19; 
Hélamán 3:35; 10:4–5; 3 Nefi 11:10–11; 13:19–24; T&Sz 20:77, 79; 
Mózes 4:2

Segítség a tanításhoz: „Ne félj a csendtől! Az embereknek gyakran 
időre van szükségük, hogy elgondolkozzanak és megválaszoljanak 
egy kérdést, vagy kifejezzék, mit éreznek. Szünetet tarthatsz egy 
kérdés feltevése után, egy éppen megosztott [lelki] élmény után, 
vagy amikor valakinek nehéz kifejeznie önmagát” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás. 67.).
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a st. george tabernákulum. lorenzo snow elnök ebben az épületben mondta 
el első prédikációját a tized törvényéről, melyet sok további prédikáció követett
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Tized: törvény a védelmünk 
és a fejlődésünk érdekében

„A tized törvénye az egyik legfontosabb, amelyet 
valaha is kinyilatkoztattak az embernek. […] Az e 
törvénynek való engedelmesség által megadatnak 

a szenteknek a jólét és a boldogulás áldásai.”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow elnök 1899 májusának elején késztetést érzett arra, 
hogy ellátogasson St. George városába és más dél-utahi telepü-
lésekre. Gyorsan elkezdett összegyűjteni egy csoportot – köztük 
általános felhatalmazottakat –, hogy elkísérjék hosszú útjára.

Amikor Snow elnök előkészületeket tett az utazásra, senkinek 
sem mondta el látogatásuk okát – valójában ő maga sem tudta. 
Később ezt mondta: „Amikor elhagytuk Salt Lake-et, nem tudtuk, 
pontosan miért is látogatjuk meg ezeket a déli településeket.” 1 Má-
jus 17-én azonban, nem sokkal azt követően, hogy az utazók meg-
érkeztek St. George-ba, az Úr akarata „világosan megnyilvánult” 
prófétája előtt.2 Egy 1899. május 18-án tartott gyűlésen Snow elnök 
ezt a kijelentést tette:

„Az az Úr szava hozzátok, fivéreim és nőtestvéreim, hogy tegye-
tek eleget annak, amit megkívánnak tőletek olyan népként, akiknek 
megadattak	a	felmagasztosulás	és	dicsőség	e	ragyogó	kilátásai.	És	
mi ez a kívánalom? Nos, olyasvalami, amit időről időre a fületekbe 
dörgedeztek, míg talán már bele is fáradtatok, hogy folyton ezt 
halljátok. […] Az Úr hozzátok intézett szava nem újdonság; egysze-
rűen ez: ELJÖTT AZ IDŐ MINDEN UTOLSÓ	NAPI	SZENT SZÁMÁRA, AKI ARRA 

SZÁMÍT,	HOGY	FELKÉSZÜLT	LESZ	A	JÖVŐRE	ÉS	LÁBÁVAL	ERŐSEN	MEGÁLL	A	

HELYES	ALAPON,	HOGY	MEGTEGYE	AZ	ÚR	AKARATÁT,	ÉS	TELJES	MÉRTÉKBEN	

MEGFIZESSE	TIZEDÉT. Ez az Úr hozzátok szóló szava, és ez lesz az Úr 
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szava minden település számára szerte Sion földjén. Miután elme-
gyek tőletek és ti belegondoltok ebbe, ti magatok is látni fogjátok, 
hogy eljött az idő, amikor minden embernek fel kell állnia, és teljes 
mértékben meg kell fizetnie tizedét. Az Úr megáldott minket és 
irgalommal volt irántunk a múltban; de olyan idők jönnek, amikor 
az Úr azt kívánja tőlünk, hogy felálljunk és megtegyük, amit pa-
rancsolt, és ne hanyagoljuk el tovább. Amit nektek mondok Sion 
e cövekében, el fogom mondani Sion minden cövekének, amelyet 
mindezidáig megszerveztek. Nincs olyan férfi vagy nő, aki most 
hallja, amit mondok, aki elégedettséget érezne, ha elmulasztana 
teljes tizedet fizetni.” 3

Az apostolként töltött addigi 50 esztendő során Snow elnök rit-
kán említette a tized törvényét prédikálásaiban. A kapott kinyilat-
koztatás miatt mindez megváltozott a utahi St. George-ban. Később 
ezt mondta: „Soha nem volt részem tökéletesebb kinyilatkoztatás-
ban, mint abban [a kinyilatkoztatásban], melyet a tized e tárgyát 
illetően kaptam.” 4 St. George-ból útitársaival együtt városról városra 
jártak Dél-Utahban és hazafelé, Salt Lake Citybe vivő útjuk során; 
24 gyűlést tartottak. Snow elnök 26 prédikációt tartott. Minden al-
kalommal, amikor beszélt, azt tanácsolta a szenteknek, hogy enge-
delmeskedjenek a tized törvényének.

A csoport május 27-én tért vissza Salt Lake Citybe. Egy újságíró 
ezt a megfigyelést tette: „Az Elnök erősebbnek és tevékenyebbnek 
látszik, mint azon a napon, hogy elindult Salt Lake-ből.” Arra a meg-
jegyzésre reagálva, hogy „szerfelett jól bírta az utazást”, a 85 eszten-
dős próféta ezt felelte: „Igen, mindenki ezt mondja. […] Az utazás 
jót	tett.	Életemben	soha	nem	éreztem	magam	ilyen	jól.	Érzem,	hogy	
az Úr támogat engem, a szentek imáira válaszolva.” 5

Amellett, hogy reagált a saját jólétére vonatkozó megjegyzésekre, 
megosztotta érzéseit a dél-utahi szentek hitéről és igazlelkűségéről 
is. Elmondta, hogy őt és társait „az öröm és nagyrabecsülés leghőbb 
megnyilvánulásaival” fogadták.6 Elmondta, hogy amikor azt taná-
csolta a szenteknek, hogy engedelmeskedjenek a tized törvényének, 
„az Úr Lelke leszállott az emberekre, ők pedig felettébb örvendez-
tek, és szívükben megfogadták, hogy megtartják ezt a tantételt az 
utolsó betűig, a megfelelő lélekben.” 7 Az emberek általános hely-
zetéről érdeklődő kérdésekre így felelt: „Kényelmes otthonokban 
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élnek, különösen jól öltözöttek, és úgy tűnik, bőségesen megvan-
nak nekik a föld enni- és innivaló javai. A St. George cövekben az 
emberek súlyos szárazságtól szenvednek, a legsúlyosabbtól, mely 
valaha is tarolt a vidéken, de hiszik, hogy hamarosan csapadékot 
kapnak.” 8

Május 29-én és 30-án Snow elnök két prédikációt tartott a tized 
törvényéről; az elsőt az Ifjú Hölgyek Kölcsönös Fejlődési Társasága 
tisztségviselőinek, a másodikat pedig a Fiatal Férfiak Kölcsönös Fej-
lődési Társasága tisztségviselőinek.9 A második beszéd végeztével 
B. H. Roberts elder a Hetvenektől a következő határozatot tette 
közzé, melyet a jelenlévők egyhangúlag támogattak: „Határozat: 
Miszerint az Úr ránk vonatkozó jelen szavaként és akarataként el-
fogadjuk a tized tanát – amint azt Snow elnök az imént elénk tárta 
–, mégpedig teljes szívünkkel. Mi magunk be fogjuk tartani, és min-
dent meg fogunk tenni, ami csak hatalmunkban áll, hogy az utolsó 
napi szenteknél elérjük, hogy ők is hasonlóképp tegyenek.” 10 Július 
2-án az összes általános felhatalmazott, valamint az egyház minden 
cövekének és egyházközségének képviselője ünnepélyes össze-
jövetelen vett részt a Salt Lake templomban, miután a találkozót 
megelőzően böjtöltek és imádkoztak, hogy felkészültek legyenek. 
A gyűlésen egyhangúlag elfogadták ugyanezt a határozatot.11 Snow 
elnök maga is hű volt ehhez a határozathoz, és sok cövekben taní-
totta a tized törvényét, felügyelve más egyházi vezetők ugyanezen 
erőfeszítését.

A Snow elnök dél-utahi utazását követő hónapok során hírt ka-
pott az utolsó napi szentek megújult elkötelezettségéről, hogy enge-
delmeskedjenek a tized törvényének. Ez a hír „a legnagyobb örömet 
és megelégedést” nyújtotta neki,12 mert tudta, hogy az e törvény 
iránti további engedelmesség révén „a Mindenható áldásai ki fognak 
áradni erre a népre, az egyház pedig olyan erővel és iramban fog 
előrehaladni, amilyet eddig még soha nem tapasztaltunk”.13

Snow elnök újra és újra biztosította a szenteket afelől, hogy 
egyénileg is áldottak lesznek, mind fizikailag, mind lelkileg, ami-
kor engedelmeskednek a tized törvényének.14 Ez az ígéret részben 
beteljesedett 1899 augusztusában, amikor a St. George-ban élők 
átmeneti enyhülést kaptak a szárazságban; hitüket körülbelül 7,5 
centiméternyi eső jutalmazta, ami több volt, mint amennyi az elmúlt 
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13 hónap során összesen esett.15 Snow elnök azt is megígérte, hogy 
a tized törvényének való engedelmesség az egyház egészére is áldá-
sokat hoz majd. Bizonyosan érezte, hogy a hithűek tizedei lehetővé 
fogják tenni az egyház számára, hogy megszabaduljon adósságától, 
melybe javarészt az üldöztetés miatt került.16 Ez az ígéret 1906-ban 
teljesedett be, öt évvel halála után. Az 1907. áprilisi általános kon-
ferencián Joseph F. Smith elnök ezt a bejelentést tette:

„Úgy hiszem, még sohasem volt olyan időszak az egyház törté-
nelme során, amikor a tized törvényét általánosabban és becsüle-
tesebben megtartották volna, mint ahogyan mostanában az utolsó 
napi szentek teszik. Az 1906-os esztendő során a nép tizede meg-
haladta bármely másik év tizedét. Ez jól mutatja, hogy az utolsó 
napi szentek eleget tesznek kötelességüknek, hisznek az evangéli-
umban, hajlandóak betartani Isten parancsolatait és talán még hű-
ségesebben küzdenek, mint azelőtt bármikor. Egy másik dolgot is 
szeretnék elmondani nektek, miközben gratulációmat fejezem ki 
azért, hogy az Úr áldásával és a szentek tizedfizetésben tanúsított 
hűségének köszönhetően képesek voltunk kifizetni adósságainkat. 
Most Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza nem tar-
tozik egyetlen olyan dollárral sem, amit ne tudna egyszerre kifizetni. 
[Végre] abban a helyzetben vagyunk, hogy képesek vagyunk rögtön 
fizetni. Nem kell többet kölcsönvennünk, és nem is fogunk, ha az 
utolsó napi szentek továbbra is vallásuk szerint élnek és megtartják 
a tized [eme] törvényét.” 17 [Lásd az 1. javaslatot a 171. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A tized törvénye könnyen érthető, és 
mindenki be tudja tartani.

Könyörgök nektek az Úr nevében, és imádkozom azért, hogy 
minden férfi, nő és gyermek… fizesse be tizedként bevételének 
egytizedét.18

[A tized] nem bonyolult törvény. […] Ha valaki kap tíz dollárt, 
akkor tizede egy dollár; ha százat kap, akkor tizede tíz dollár. […] 
Nagyon könnyen meg lehet érteni.19
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[Az ember felteheti magának a kérdést:] Mennyit adjak oda eb-
ből a tizedből? Nem tarthatnám meg egy részét magamnak? Az Úr 
nagyon gazdag, és kétlem, hogy egy cseppet is aggódna amiatt, ha 
egy kicsit visszatartanék magamnak – így aztán az ember visszatart 
magának egy keveset. De az a visszatartott csekély rész aggasztani 
fogja azt az embert, ha lelkiismerete olyan, mint a legtöbb utolsó 
napi szent lelkiismerete. Többé-kevésbé aggasztani fogja nappal, és 
akkor is, amikor éjjelente eszébe jut. Nincs meg az a boldogsága, 
melyet kiváltsága lenne élvezni – elillant tőle.20

A részleges tized egyáltalán nem tized, csakúgy, mint ahogy az 
ember testének félig alámerítése sem jelent keresztelkedést.21

Nem létezik egyetlen olyan férfi vagy nő sem, aki ne tudná befi-
zetni az egytizedét annak, amit kap.22

Fivérek és nőtestvérek, szeretnénk, ha ima tárgyává tennétek e 
kérdést. […] Ahelyett, hogy lealacsonyító elképzeléseink lennének 
a pénzt illetően, mint néhányaknak, fizetnünk kell a tizedünket. 
[…] Az Úr azt kívánja tőlünk, hogy fizessük meg tizedünket most. 
És	elvárja,	hogy	a	jövőben	is	minden	ember	fizesse	meg	tizedét.	
Tudjuk, mi az egytized, fizessük hát meg az Úrnak! Akkor aztán 

snow elnök azt tanácsolta a szülőknek és a tanítóknak, 
hogy tanítsák meg a gyermekeket a tizedfizetésre
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nyílt tekintettel mehetünk a püspökhöz, arra kérve, hogy állítsa ki 
ajánlásunkat a templomba való belépéshez.23

Azt mondom nektek Izráel Úristenének nevében, hogy ha mos-
tantól fizetni fogjátok a tizedet, az Úr meg fog bocsátani nektek 
minden múltbéli [mulasztást a tizedfizetésben], és a Mindenható 
áldásai ki fognak áradni erre a népre.24

Szeretném annyira a szívünkbe vésni ezt a tantételt, hogy soha 
ne feledjük el. Ahogy már többször is mondtam: tudom, hogy az Úr 
meg fogja bocsátani az utolsó napi szenteknek a tizedfizetés terén 
tanúsított múltbéli mulasztásukat, ha most bűnbánatot gyakorolnak 
és mostantól fogva lelkiismeretes tizedet fognak fizetni.25 [Lásd a 2. 
javaslatot a 171. oldalon.]

Amikor tizedet fizetünk, hozzájárulunk 
az egyház munkájához.

Ez az egyház nem tudna fennmaradni, ha nem lenne bevétele, 
Isten pedig gondoskodott e bevételről [a tized törvényén keresz-
tül]. Templomaink, ahol a legmagasztosabb áldásokban részesülünk, 
melyeket halandó emberre valaha is ráruháztak, e bevételből épül-
nek fel. Nem tudnánk elküldeni… az eldereket a világba, hogy hir-
dessék az evangéliumot, ahogy most elküldjük őket, ha nem lenne 
rá anyagi fedezet. […] Ezernyi más dolog történik folyamatosan, 
amelyekhez anyagi forrásokra van szükség. […]

Ha néhány utolsó napi szent nem fizetett volna tizedet, négy 
templomunk itt [1899-ben] soha nem épült volna fel, és soha nem 
tudtuk volna betartani Istennek a felmagasztosulással és dicsőséggel 
kapcsolatos ítéleteit és előírásait. Az utolsó napi szentek számára 
a cselekvés első tantétele az, hogy megszenteljék a földet a tized e 
törvényének betartása által, valamint azzal, hogy olyan helyzetbe 
hozzák magukat, ahol elnyerhetik a halottaink felmagasztosulását és 
dicsőségét illető szertartásokat.26 [Lásd a 3. javaslatot a 171. oldalon.]
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Az Úr meg fog minket áldani fizikailag és lelkileg, 
amikor engedelmeskedünk a tized törvényének.

A tized törvénye az egyik legfontosabb, amelyet valaha is kinyi-
latkoztattak az embernek. […] Az e törvénynek való engedelmesség 
által megadatnak a szenteknek a jólét és a boldogulás áldásai.27

Ha betartjuk ezt a törvényt…, a föld megszentelődik, mi pedig 
érdemesnek találtatunk arra, hogy elnyerjük az Úr áldásait, valamint 
hogy megtartassunk és támaszt kapjunk anyagi ügyeinkben és min-
denben, amit teszünk, lelkileg és fizikailag egyaránt.28

Ezen egyház fizikai szabadulása… az e törvénynek való enge-
delmességtől függ.29

A szegénység létezik az utolsó napi szentek között, és mindig 
is létezni fog, amíg legalább mi nem engedelmeskedünk a tized 
törvényének.30

a tizedalapokat többek között a templomok 
építésére és fenntartására fordítják
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Igazán hiszem, hogy ha az utolsó napi szentek eleget tesznek 
ennek a törvénynek, akkor szabadulást remélhetünk minden go-
nosztól, amely minket sújthat.31

Itt van egy törvény, mely kimondottan védelmünkre és bizton-
ságunkra lett kinyilatkoztatva, valamint azért, hogy előre tudjunk 
haladni az igazlelkűség és a szentség ösvényén; olyan törvény ez, 
mely által a föld, ahol élünk, megszentelődhet; olyan törvény, mely 
által Sion felépülhet és újra megalapíttathatik, hogy soha többé 
ne döntsék le vagy mozdítsák el helyéről gonosz és istentelen 
emberek.32

Vannak templomaink, és vannak hozzájuk kapcsolódó áldásaink, 
méghozzá a legmagasztosabb szertartások, melyeket valaha is ki-
szolgáltak az embernek a földön – mindez pedig az e törvény iránti 
engedelmességünknek köszönhető.33

Soha nem lehetünk felkészültek arra, hogy meglássuk Isten orcá-
ját, amíg lelkiismeretessé nem válunk a tizedek fizetésében és más 
kötelezettségekben.34

Világosan szóltam, és azt mondom: az Úrtól jő mindaz, amit el-
mondtam nektek a tizeddel kapcsolatosan. Most cselekedjetek az Úr 
Lelke szerint, és szemeitek meg fognak nyílani.35 [Lásd a 4. javaslatot 
a 171. oldalon.]

A szülőknek és tanítóknak felelőssége, hogy 
fizessék tizedüket, majd pedig ugyanennek a 
megtételét megtanítsák a gyermekeknek is.

Tanítsátok meg [a gyerekeknek], hogy fizessék tizedüket, míg 
még fiatalok. Ti, anyák, tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy ami-
kor bármilyen pénzt kapnak, annak egytizedét be kell fizetniük az 
Úrnak,	bármily	kevés	legyen	is	az.	Oktassátok	őket	arra,	hogy	teljes	
mértékben fizessék meg tizedüket.36

Helyes és helyénvaló, hogy… [az egyház] tisztségviselői és tanítói 
befogadják szívükbe és lelkük mélyére e törvény lelkületét, hogy 
teljes mértékben képesek legyenek továbbadni azt, illetőleg elmé-
lyíteni a felnövekvő nemzedékben ennek fontosságát és szentségét. 
Nem csupán az kívántatik meg tőletek, fivéreim és nőtestvéreim, 
hogy ti magatok engedelmeskedjetek a törvénynek, hanem az is, 
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hogy megtanítsátok azt másoknak is, méghozzá a felnövekvő nem-
zedéknek…, és amilyen mértékben képesek vagytok befogadni an-
nak lelkületét, olyan mértékben lesztek képesek átadni és tanítani 
is…

[…] Megkívánom kezetektől nemcsak azt, hogy betartsátok, ha-
nem hogy meg is tanítsátok az utolsó napi szentek gyermekeinek, 
és emlékezetük tábláira véssétek azt, hogy amikor felnövekednek és 
elérik az érett kort, el lehessen mondani, hogy tanítva lettek rá, és 
ifjú koruktól fogva engedelmeskedtek neki.37 [Lásd az 5. javaslatot 
a 172. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V--VIII. oldalakat!

 1. Nézd át Snow elnök beszámolóját a tizedről szóló kinyilatkoz-
tatás elnyeréséről (163–166.oldal)! Gondolj bele abba, milyen 
készségesen utazott St. George-ba, az emberek pedig milyen 
készségesen engedelmeskedtek a tized törvényének! Mit ta-
nulhatunk ebből a beszámolóból?

 2. Milyen tekintetben „nem bonyolult törvény” a tized? (Néhány 
példát találhatsz a 166–167. oldalon.) Miért gondolhatják úgy 
néhányan, hogy nehéz engedelmeskedni a tized törvényének? 
Hogyan segíthetnek Snow elnök tanításai bizonyságot kapni a 
tizedfizetésről?

 3. Tanulmányozd a 168. oldalon kezdődő részt! Milyen áldások-
ban volt részed neked és szeretteidnek az egyház által finan-
szírozott épületeknek és programoknak köszönhetően? Miért 
kiváltság a tizedfizetés?

 4. Snow elnök bizonyságát tette, hogy áldottak leszünk, amikor 
engedelmeskedünk a tized törvényének (169--170. oldal). So-
rolj fel néhány olyan áldást, amelyet a tized törvénye hozott 
az életedbe, illetve családtagjaid és barátaid életébe!
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 5. Gondolkodj el Snow elnök szülőkhöz és tanítókhoz szóló ta-
nácsán (170–171. oldal)! Szerinted miért fontos, hogy a gyere-
kek befizessék tizedüket, „bármily kevés legyen is az”? Milyen 
módokon tudjuk megtanítani a gyerekeknek a tized és a fela-
jánlások fizetését?

Kapcsolódó szentírások: Malakiás 3:8–10; T&Sz 64:23; 119:1–7

Segítség a tanításhoz: „[Ügyelj arra], hogy ne fejezd be túl hamar a 
jó beszélgetéseket annak érdekében, hogy leadd az egész anyagot, 
amiből felkészültél! Bár fontos, hogy az egész anyagot átvedd, sok-
kal fontosabb, hogy segíts a tanulóknak megérezni a [Lélek] befo-
lyását, megoldani a kérdéseiket, növelni evangéliumi tudásukat, és 
elmélyíteni elkötelezettségüket, hogy betartsák a parancsolatokat” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 64.).
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az egyház kezdeti napjaitól fogva a segítőegyleti nőtestvérek együtt 
munkálkodtak, és megerősítették egymást mind fizikailag, mind lelkileg
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Segítőegylet: valódi 
jószívűség és tiszta vallás

„Nincs intézmény, mely ennél nemesebb 
célkitűzéssel jött volna létre. Alapja a valódi 

jószívűség, mely Krisztus tiszta szeretete.”

Lorenzo Snow életéből

1901 nyarán a Segítőegylet általános elnöksége egész napos prog-
ramot szervezett a Sóstó-völgyben élő segítőegyleti nőtestvérek 
számára. Lorenzo Snow elnök elfogadta a meghívást, hogy részt 
vegyen a programon, és beszédet intézzen az egybegyűltekhez. 
Ezzel kezdte beszédét: „Nagyra becsülöm a kiváltságot, hogy egy-
két órát a társaságotokban tölthetek e délutánon, és bízom benne, 
hogy mindannyian jól érzitek magatokat itt. A helyénvaló kikapcso-
lódás és szórakozás jó dolog, és örömmel látlak titeket, nőtestvérek, 
amint belefeledkeztek némi pihenésbe és kikapcsolódásba, hiszen 
ti, akik oly keményen dolgoztok nap mint nap az otthonotokban és 
a Segítőegyletben, igazán megérdemeltek minden élvezetet, amiben 
csak részetek lehet.”

Snow elnök, akinek a nővére, Eliza R. Snow szolgált a Segítő-
egylet második általános elnökeként, háláját fejezte ki a Segítőegy-
let munkájáért. Az egyház asszonyairól szólva ezt mondta: „Nehéz 
elképzelni, mit tettünk volna, vagy milyen előrelépést tett volna 
az Úr munkája nélkülük.” Egy példát idézve utalt az egyház ak-
kori misszionáriusi programjára, amelyben gyakorta hívtak el teljes 
idejű misszionáriusi szolgálatra házas férfiakat: „Amikor mi távol 
voltunk az idegen missziókon, az ő missziójuk otthon általában 
semmivel sem volt kevésbé fáradságos, mint a miénk külhonban; és 
a megpróbáltatások és nélkülözés közepette [a nők] olyan türelmet, 
erőt és öngondoskodást tanúsítottak, amely igazán inspiráló volt. 
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Köszönet Istennek eme egyház asszonyaiért! Ezekkel az érzésekkel 
csatlakozom ma ehhez az összejövetelhez.” 1 [Lásd az 1. javaslatot 
a 179. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A Segítőegylet tagjai a valódi jószívűség 
és a tiszta vallás példái.

A Segítőegyletet… Joseph Smith próféta szervezte meg, az Úr 
sugalmazása alatt. […] Ma az egyik leghatásosabb jóravaló erőként 
ismerjük el az egyházban…

A Segítőegylet küldetése az, hogy segítséget nyújtson a szükséget 
szenvedőknek, szolgálja a betegeket és gyengéket, táplálja a szegé-
nyeket, felruházza a mezíteleneket, és megáldja Isten minden fiát 
és lányát. Nincs intézmény, mely ennél nemesebb célkitűzéssel jött 
volna létre. Alapja a valódi jószívűség, mely Krisztus tiszta szeretete 
[lásd Moróni 7:47], és ez a lélek megnyilvánul az egylet minden 
szolgálatában az emberek között. Jakab apostol azt mondta, hogy 
„tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt 
ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, 
és szeplő nélkül megtartani magát e világtól” [ Jakab 1:27]. Ha ezt 
igaznak fogadjuk el, akkor a Segítőegylet tagjai minden bizonnyal 
példázzák életükben a tiszta és szeplő nélkül való vallást, hiszen 
szolgáltak a szenvedőknek, szerető karjukat az apátlanok és az öz-
vegyek köré fonták, és szeplőtelennek tartották magukat a világtól. 
Tanúságomat tudom tenni arról, hogy nincsenek tisztább és Isten-
félőbb nők az egész világon, mint akiket a Segítőegylet soraiban 
találunk.2 [Lásd a 2. javaslatot a 180. oldalon.]

A segítőegyleti nőtestvérek a papságviselőkkel 
munkálkodnak Isten királysága érdekeinek előrevitelén.

Mindig nagy öröm forrását jelentette számomra az, amikor azt 
láttam, mily hűen álltok ti, segítőegyleti nőtestvérek, az Úr szolgái 
oldalán minden körülmények közepette. Mindig ott álltok a papság 
oldalán, készen arra, hogy megerősítsétek kezeiket és megtegyétek 
a részeteket Isten királysága érdekeinek előrevitelét segítve; és aho-
gyan osztoztatok ezekben a feladatokban, kétségtelenül ugyanúgy 
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fogtok osztozni a munka diadalában és abban a felmagasztosulás-
ban és dicsőségben, melyet az Úr megad majd hithű gyermekeinek.

[…] Egyetlen bölcs püspök sem fogja elmulasztani, hogy értékelje 
a Segítőegylet munkálkodásait egyházközségében. Mit tud a püspök 
tenni a Segítőegylet nélkül? Azt mondanám az egyház összes püs-
pökének: biztassátok a Segítőegylet nőtestvéreit és támogassátok 
őket jószívű és nagylelkű cselekedeteikben, és akkor ők áldásnak 
fognak bizonyulni számotokra és a nép számára.3 [Lásd a 3. javas-
latot a 180. oldalon.]

Jó, ha minden otthonban jelen van a Segítőegylet hatása.

Azt tanácsolnám a férfitestvéreknek, hogy biztassák feleségüket 
az egyletben való [részvételre]…; mert jó lenne, ha minden ott-
honban jelen lenne a Segítőegylet hatása. Arra kérlek benneteket, 
nőtestvéreim, hogy az utolsó napi szentek otthonainak látogatása 
során vigyétek magatokkal ezt a hatást, bárhová is mentek. Az Úr 
tisztán megmutatta nektek a Vele való kapcsolatotok természetét, 
ahogyan azt is, hogy mit vár el tőletek feleségként és anyaként. 
Tanítsátok meg ezeket a dolgokat azoknak, akiket látogattok, külö-
nösen az ifjú hölgyeknek…

Ti, nőtestvéreim, a Segítőegylet tagjaiként és édesanyákként Izrá-
elben, vessétek latba minden befolyásotokat… a tiszta anyaság és 
a házassági szövetség iránti hűség érdekében.4 [Lásd a 4. javaslatot 
a 180. oldalon.]

Az egyház növekedésével a segítőegyleti nőtestvéreknek 
egyre nagyobb lehetőségei lesznek a szolgálatra.

Nem szükséges részleteznem, mi mindent tett a Segítőegylet a 
múltban; pompás munkásságát ismerik szerte Sionban és a világ 
számos részén. Legyen elegendő annyit mondanom, hogy hű volt 
küldetéséhez, és teljesítményét nem múlja felül – ha egyáltalán meg-
közelíti – egyetlen más jótékony szervezeté sem. Az utolsó napi 
szentek büszkék rá és sikereire, és hálásak Mennyei Atyánknak, 
hogy egy ilyen intézmény megalapítására sugalmazza szolgáját, a 
Prófétát. Az egylet jövője nagyon ígéretes. Az egyház növekedésé-
vel az [egylet] haszna egyre inkább kiterjed más területekre is, és 
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a jövőben még több jóra lesz képes, mint a múltban. Ha az összes 
nőtestvér felvonul az egylet támogatására, akkor az hatalmas mun-
kát fog véghezvinni, és folyamatos áldás lesz az egyház számára. 
Jóleső érzés lenne azt látni, hogy a középkorúakat is annyira érdekli 
ez az intézmény, mint az időseket, és ha ez megtörténik, akkor látni 
fogják, hogy ez megerősíti a hitüket, kitágítja az életről és a feladata-
ikról való elképzeléseiket, illetőleg nagymértékben elő fogja segíteni 
előrehaladásukat a fejlődés és tökéletesedés ösvényén.5

Munkájuk kezdete óta megadattak Isten áldásai [az egyház asszo-
nyainak], én pedig nagy örömmel, megelégedéssel és mély érdeklő-
déssel kísértem figyelemmel fejlődésüket. […] Bámulatos sikereket 
értek el, és csodálatos, hogy Isten mennyire megáldotta őket és 
kiárasztotta rájuk a Lelkét. Talán helyénvaló lenne akár azt is mon-
danom, hogy olyanokká lettek ők, mint a világon élők között álló 
angyalok.6 [Lásd az 5. javaslatot a 180. oldalon.]

„a segítőegylet tagjai minden bizonnyal példázzák 
életükben a tiszta és szeplő nélkül való vallást.”
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A segítőegyleti nőtestvérek, akik bíznak 
Istenben és szolgálják Őt, áldottak lesznek 

ebben az életben és az örökkévalóságokban.

Ez az, amit el szeretnénk ültetni a nőtestvérek szívében: hogy 
legyenek hasznosak saját környezetükben, és ne csüggedjenek az út 
során elébük kerülő nehézségek láttán, hanem bízzanak Istenben, 
Őrá tekintsenek, és akkor ígérhetem, hogy az Ő csodálatos áldásai 
ki fognak áradni rájuk. Ezt meg fogjátok tapasztalni. […] Hadd ismé-
teljem el még egyszer: ne csüggedjetek, hanem menjetek tovább és 
tegyetek jót, gyakoroljatok hitet, és törekedjetek a javatokra fordítani 
minden lehetőséget, amely elétek tárul. Szeretnénk, ha gyakorol-
nátok	minden	tehetséget,	mellyen	Isten	felruházott	benneteket.	És	
ebben rejlik sikeretek lehetősége. Amikor az ember olyan ösvényen 
indul útnak, amelyet az Úr jelölt ki, és amelyen az Ő célja a jó 
véghezvitele, akkor az az ember biztosan sikerrel fog járni. Akkor 
pontosan ott van, ahol Isten szeretné, hogy legyen, és az az a hely, 
ahol a legnagyobb illendőséggel kérhetitek Istentől az áldását.7

Úgy érzem, így kell szólnom: Isten áldja meg a Segítőegylet tiszt-
ségviselőit és tagjait! Nagyszerű küldetést végeztek, és arra buzdí-
talak benneteket, hogy ne fáradjatok bele a jó megtételébe [lásd 
T&Sz 64:33]. Mindannyian a celesztiális dicsőséget célozzuk meg, az 
előttünk álló lehetőségek nagyszerűségét pedig képtelenség emberi 
nyelven kifejezni. Ha hittel folytatjátok a munkát, amelyben foglala-
toskodtok, akkor el fogtok érni e dicsőségre, és örökre örvendezni 
fogtok	Isten	és	a	Bárány	jelenlétében.	Érdemes	erre	törekedni,	ér-
demes áldozatot hozni ezért, és áldott az a férfi vagy nő, aki hittel 
kitart és elnyeri ezt! Isten áldjon meg mindnyájatokat! 8 [Lásd a 6. 
javaslatot a [00]173. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Snow elnök kijelentette, hogy nehéz lenne elképzelni az 
Úr munkájának előrehaladását az egyház asszonyai nélkül 
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(175. oldal). Milyen módokon járulnak hozzá a nők ma az Úr 
munkájához?

 2. Elmélkedj Snow elnöknek a Segítőegylet küldetésével kapcso-
latos szavain (176. oldal). Gondolj egy olyan alkalomra, amikor 
a segítőegyleti nőtestvérek eleget tettek e küldetésnek azzal, 
hogy segítettek neked vagy a családodnak. Milyen hatással 
voltak életedre ezek a tettek?

 3. Tekintsd át a 176. oldal alján kezdődő részt. Milyen módokon 
segítik a segítőegyleti nőtestvérek „Isten királysága érdekeinek 
előrevitelét”? Te milyen példáknak voltál tanúja, amikor a se-
gítőegyleti nőtestvérek és a papságviselők együtt dolgoztak?

 4. Gondolkodj el Snow elnök azon kérésén, hogy a segítőegy-
leti nőtestvérek vessék latba a befolyásukat „a tiszta anyaság 
és a házassági szövetség iránti hűség érdekében” (177. oldal). 
Miért van szükség e befolyásra a mai világban? Miként tudnak 
segíteni a Segítőegylet nőtestvérei a fiatal nőknek felkészülni 
a templomi házasságkötésre és az anyaságra?

 5. Snow elnök ezt mondta: „Az egyház növekedésével [a Segí-
tőegylet] haszna egyre inkább kiterjed más területekre is, és 
a jövőben még több jóra lesz képes, mint a múltban” (177–
178. oldal). Mit tehetnek a segítőegyleti nőtestvérek a mai vi-
lágban, hogy növeljék a jóra indító hatásukat?

 6. Tanulmányozd a 179. oldalon kezdődő részt. Gondolkodj 
el azon, hogy te miként lettél elvezetve oda, „ahol Isten 
szeretné, hogy legy[él]”. Hogyan segített neked Isten ezen 
erőfeszítéseidben?

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás	1:17;	Máté	25:34–40;	Móziás	4:26–27;	
Alma 1:29–30; Moróni 7:44–48

Segítség a tanításhoz: „Miközben a tanításra készülsz, győződj meg 
róla, hogy egy sor tanítási módszert használsz óráról órára! Ez je-
lentheti valami olyan egyszerű dolog használatát az egyik órán, mint 
egy színes poszter vagy fali ábra, és egy kérdéslistát a táblán egy 
másik órán” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 89.).



1 3 .  f e J e z e t

181

Jegyzetek
 1. In “Prest. Snow to Relief Societies,” 

 Deseret Evening News, July 9, 1901, 1.
 2. In “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
 3. In “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
 4. In “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.

 5. In “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
 6. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 

577–78.
 7. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 

578.
 8. In “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.



182

mielőtt a szabadító meggyógyított egy világtalan embert, ezt mondta: 
„nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem” ( János 9:4)
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„Istennél minden lehetséges”

„A velünk szemben támasztott követelmények 
természete olyan, hogy senki sem képes eleget tenni 

nekik, hacsak nem a Mindenható segítségével… 
Ő pedig megígérte ezt a segítséget.”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow elnök dolgos ember volt, követve saját gyakorta 
elismételt tanácsát: „Erőfeszítést kell tennünk. […] Semmi haszna, 
ha tétlenek maradunk és nem lépünk a tettek mezejére.” 1 Elismerte 
azonban azt is, hogy az Isten királysága felépítésére való vágya 
során saját erőfeszítései soha nem lettek volna elegendőek Isten 
kegyelme nélkül, vagyis „természetfeletti segítség” 2 nélkül, ahogy 
gyakorta utalt erre. Ezért aztán miközben arra biztatta az egyházta-
gokat, hogy munkálkodjanak keményen „az [igazlelkű] tantételek 
kialakításán”, azt is kijelentette, hogy „utolsó napi szentekként meg 
kell értenünk és észben kell tartanunk, hogy a szabadítás Isten ke-
gyelme által adatik”.3 Tanúságát tette, hogy Isten ki fogja egészíteni 
erőfeszítéseinket az Ő erejével: „Ahová az Úr elültet minket, nekünk 
ott kell megállanunk; amikor azt kívánja tőlünk, hogy tegyünk erő-
feszítéseket e szent tantételek támogatására, akkor azt kell tennünk; 
csupán ennyi, ami miatt aggódnunk kell – a többiről majd Mennyei 
Atyánk gondoskodik.” 4

Snow elnök nővére, Eliza elmondta, hogy fivére e tanításhoz 
hűen	élt.	Olyan	férfiként	jellemezte	Lorenzót,	akinek	„rendíthetet-
len bizodalma volt [Isten] segítő hatalmában és kegyelmében”. Azt 
mondta, hogy „tudta, kiben bízik”, ezért aztán képes volt elviselni 
„minden nehézséget, minden ellenkezést” és „legyőzni minden 
akadályt”.5
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Lorenzo Snow megmutatta Isten segítő hatalmába vetett bizodal-
mát, amikor 1840-ben Angliába utazott, hogy missziót teljesítsen. Az 
Atlanti-óceánt átszelő 42 napos út során társaival három nagy vihart 
szenvedtek el. Később azt mondta, hogy ezek „szörnyű viharok vol-
tak – olyan viharok, melyeket még az óceánhoz szokott emberek is 
igen veszélyesnek tartottak”. Megfigyelte, hogy ő másképp reagált 
a viharokra, mint néhány útitársa: „Számos alkalommal az elénk 
táruló látvány enyhén szólva félelmetesen borzasztó volt. Nem vol-
tam meglepve, hogy az olyan férfiak, nők és gyermekek, akik nem 
tanultak meg Istenben bízni, rettegő gyötrelemben tördelték kezü-
ket és zokogtak. Az én bizodalmam Őbenne volt, aki a tengereket 
teremtette és megszabta határaikat. Az Ő küldetésében jártam – 
tudtam, hogy olyan felhatalmazás által küldettem erre a misszióra, 
melyet Ő elismer, és bár az elemek tomboltak, a hajó pedig ingott 
és remegett a dagadó hullámok közepette, az Úr ott állt a kormány-
nál, és életem biztonságban volt az Ő óvó gondoskodása alatt.” 6

Sok évvel később, amikor Lorenzo Snow az egyház elnöke lett, 
ismét vigaszt lelt abban a tudásában, hogy az Úr áll a kormányrúd-
nál. Egy 1898. szeptember 13-án tartott gyűlésen a Tizenkét Apostol 
Kvóruma egyöntetűen hangot adott annak az elkötelezettségüknek, 
hogy támogatják őt az egyház elnökeként. A gyűlésről készült fel-
jegyzés szerint ekkor felállt és azt mondta, hogy „semmi értelme 
mentségeket hoznia alkalmatlanságára stb., hogy magára vegye az 
e tiszttel járó hatalmas felelősségeket. […] Úgy érezte, hogy az ő 
feladata az, hogy megtegyen minden tőle telhetőt, és az Úrra tá-
maszkodjon.” 7 [Lásd az 1. javaslatot a 189. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Isten segítségével képesek vagyunk megtenni 
bármit, ami megkívántatik tőlünk.

Oly	módon	kívánok	szólni,	amely	okulásunkra	és	kölcsönös	fej-
lődésünkre lesz a szabadulásunkkal kapcsolatos dolgokat illetően. 
Ezért vágyom mindazok hitére és imáira, akik hisznek abban, hogy 
az Úrra kell tekintenünk oktatásért és intelligenciáért.

Fel kell ismernünk, milyen kapcsolatot tartunk fenn Urunkkal, Is-
tenünkkel, és hogy milyen különleges helyzetben vagyunk. Ahhoz, 



1 4 .  f e J e z e t

185

hogy megfelelőképp el tudjuk végezni a ránk háruló kötelességeket, 
természetfeletti segítségre van szükségünk…

[…] Jézus azt mondta egy ifjúnak, aki eljött Hozzá, és tudni 
kívánta, mit tegyen, hogy örök életet nyerhessen: „tartsd meg a 
parancsolatokat”. A fiatalember azt felelte, hogy ifjúságától fogva 
betartotta az említett parancsolatokat. A Szabadító rá tekintve látta, 
hogy még mindig hiányzik valami. Az ifjú betartotta az erkölcsi tör-
vényt, a törvényt, amely Mózesnek adatott, és Jézus szerette őt ezért, 
de látta, hogy egy dologban még fogyatkozása van. Gazdag ember 
volt, és kiemelkedő vagyona következtében befolyásos ember volt 
a világban. Jézus tudta, hogy mielőtt felemelhetné őt vagy bármely 
más embert a celesztiális világba, szükséges, hogy minden dologban 
alázatossá váljék, és a celesztiális törvénynek való engedelmességet 
tekintse a legfontosabbnak. Jézus tudta, mi követeltetik meg minden 
embertől ahhoz, hogy celesztiális koronát nyerjen: az, hogy semmi 
se legyen kedvesebb számára, mint a menny kívánalmainak való 
engedelmesség. A Szabadító látott ebben az ifjúban egy olyasvala-
mihez való ragaszkodást, amely nem állt összhangban a celesztiális 
királyság törvényével. Talán látta, hogy hajlamos érzéseit olyasva-
lami felé fordítani, ami káros a számára, és ami kellemetlenné vagy 
lehetetlenné tenné az evangélium követelményei iránti engedel-
mességet, ezért aztán ezt mondta neki: „eredj, add el vagyonodat, 
és oszd ki a szegényeknek; …és jer és kövess engem”.

Ez a parancsolat elkeserítette és elszomorította a fiatalembert. 
Az élet nagy céljaként tekintette a javakat, olyasvalamiként, ami 
befolyást hozott neki a világban és minden olyan dolgot megadott 
neki, ami kívánatos – olyasvalamiként, ami biztosította számára az 
élet áldásait és élvezeteit, és eszközként szolgált arra, hogy magas 
társadalmi pozícióba emelje őt. Fel nem foghatta azt az elgondolást, 
hogy ez ember a vagyonától függetlenül biztosíthatja magának az 
élet áldásait, élvezeteit és kiváltságait, és mindazt, amire természete 
vágyakozik. De az evangélium olyan természetű volt, hogy biztosí-
tott mindent, ami szükséges az ember kívánságainak és elvárásainak 
beteljesítéséhez és boldoggá tételéhez. A vagyonnak nem ez a célja, 
és az Úr azt kívánta tőle, hogy hagyjon fel ezekkel az elképzelé-
sekkel, zárja ki őket elméjéből és érzéseiből, hogy szolgájaként 
tudhassa őt maga mellett minden dologban. Azt kívánta, hogy ez a 
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férfi teljes mértékben az Ő szolgálatának szentelje magát, és szíve 
minden szándékával lépjen be az Ő munkájába; kövesse a Szent 
Lélek útmutatását, és készítse fel magát a celesztiális dicsőségre. 
Ez az ifjú azonban nem volt hajlandó erre – az áldozat túl nagynak 
bizonyult. A Szabadító pedig így szólt ekkor: „Bizony mondom nék-
tek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. […] 
Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az 
Isten országába bejutni.”

A tanítványok „felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda 
üdvözülhet tehát?”. Úgy vélték, senki nem nyerhet szabadulást Isten 
királyságában, ha vagyonos. Ezt értették a Szabadító szavaiból. Jézus 
azonban így felelt: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél nem: mert 
Istennél minden lehetséges.” [Lásd Máté 19:16–26; lásd még Joseph 
Smith fordítását az angol nyelvű Biblia e verseinek lábjegyzeteiben: 
Matthew 19:26, a lábjegyzet, valamint Mark 10:27, a lábjegyzet.] 8 
[Lásd a 2. javaslatot a 189. oldalon.]

Isten megígérte, hogy segítséget fog 
nyújtani az evangélium szerinti életre 
törekvő személyes erőfeszítéseinkben.

Egyedül és önmagunktól lehetetlen, hogy eleget tegyünk mind-
azon parancsolatoknak, melyeket Isten megadott nekünk. Maga 
Jézus sem tudta volna elvégezni munkáját az Atyjától jövő isteni 
segítség	nélkül.	Egy	alkalommal	ezt	mondta:	„Én	semmit	sem	cse-
lekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem 
igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak aka-
ratát, a ki elküldött engem, az Atyáét” [ János 5:30]. Ha pedig Neki, 
a mi Urunknak szüksége volt isteni segítségre, nekünk annyival 
fontosabbnak	fog	bizonyulni,	hogy	elnyerjük	az	Ő	segítségét.	És	
minden körülményben és helyzetben, amely körülveszi az utolsó 
napi szenteket, míg kötelességeiket végzik, jogosultak a Szent Lé-
lektől eredő természetfeletti segítségre, hogy segítséget kapjanak 
az őket körülvevő különféle körülmények közepette, és mindazon 
kötelességekben, melyek elvégzése megkívántatik tőlük.

[…] Nem tudok elképzelni semmit, ami oly hatalmas jelentőség-
gel bír, mint az, hogy az ember munkálkodik saját felmagasztosu-
lásáért és megdicsőüléséért, és el is nyeri azt. Kétségtelenül ez az 
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egyik nagy cél, amelyért a világra jövünk. […] Egyetlen férfi vagy 
nő se csüggedjen, amikor úgy érzi, nem tudja elvégezni mindazt, 
amit szeretne, hanem mindannyian tegyünk meg mindent, amit csak 
tehetünk annak érdekében, hogy véghezvigyük azt a hatalmas mun-
kát, amiért itt vagyunk.9

Az általunk befogadott vallás jellegzetessége megkíván egy bizo-
nyos viselkedésmódot, melyet egyetlen másik általunk ismert vallás 
sem kíván meg a követőitől; e velünk szemben támasztott kívánal-
mak természete pedig olyan, hogy egyetlen ember se képes ele-
get tenni nekik, hacsak nem a Mindenható segítségével. Szükséges 
megértenünk – legalább részben – azokat a nagy és fontos áldá-
sokat, melyeket idővel elnyerhetünk, ha eleget teszünk ama vallás 
vagy evangélium követelményeinek, amelyet befogadtunk. A tőlünk 
megkívánt áldozatok olyan természetűek, hogy egyetlen férfi vagy 
nő sem tudná meghozni őket, hacsak nem egy természetfeletti erő 
segítségével; az Úrnak pedig, amikor e feltételeket szabta, soha nem 
is állt szándékában, hogy népétől valaha is természetfeletti segítség 
igénybe vétele nélkül kívánja meg ezeket, olyan segítséget értve 

„ez a munka, amelyben ti és én foglalatoskodunk, csak 
akkor tud virágozni és előrehaladni, ha isten áldásai 

nyugszanak hű és becsületes erőfeszítéseinken…”
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ezalatt, melyet vallásos emberek egyetlen csoportja sem mondhat 
magáénak. Ő pedig megígérte ezt a segítséget…

Ezeket a követelményeket… megkívánták minden korban és kor-
szakban, amikor Isten elhívott egy népet a szolgálatára és törvényei 
befogadására. Megkívántattak Izráel napjaiban, ama nép kezdetekor. 
Megkívántattak Ábrahámtól, Izsáktól és Jákóbtól. Megkívántattak 
Mózestől és attól a néptől, amelyet kivezetett az egyiptomi fogság-
ból. Megkívántattak minden prófétától, akik Ádám napjaitól egészen 
e mai korszakig léteztek. Megkívántattak azoktól az apostoloktól, 
akik Jézus Krisztus, az élő Isten Fia kézrátétele által kapták meg-
bízásukat, ahogyan a követőitől is annak a vallásnak, amelyet az 
apostolok hirdettek és tanítottak az embereknek a napjaikban, és 
Ádám napjától a jelen korig nem volt egyetlen ember vagy ember-
csoport sem, aki és amely eleget tudott volna tenni ezeknek a kö-
vetelményeknek, csakis Isten népe, akik felruházattak hatalommal 
a magasságból, amely csupán az Úrtól, a mi Istenünktől eredhet.10 
[Lásd a 3. javaslatot a 189. oldalon.]

Amikor részt veszünk Isten munkájában, 
szükségünk van Isten segítségére.

Bármit is tennétek Sion érdekeinek előremozdításáért, az Úrra 
kell támaszkodnotok, hogy sikerrel járjatok.11

Az ember elméjének egyedül Isten dicsőségére kell tekintenie 
mindenben, amit elkezd véghezvinni. Figyelembe kell vennünk, 
hogy magunktól semmit nem tudunk megtenni. Isten gyermekei 
vagyunk. Sötétségben vagyunk, [hacsak] Isten meg nem világosítja 
értelmünket. Erőtlenek vagyunk, [hacsak] Isten nem segít nekünk. 
A munka, melynek elvégzésére itt vagyunk, olyan természetű, hogy 
nem tudjuk megtenni, hacsak nem áll mellettünk a Mindenható se-
gítsége. […] Ez a nagy probléma a világi emberekkel, és sok esetben 
még Izráel eldereivel is: elfeledkezünk arról, hogy Istenért munkál-
kodunk; elfeledjük, hogy azért vagyunk itt, hogy véghezvigyünk 
bizonyos célokat, melyek elvégzésére ígéretet tettünk az Úrnak. 
Dicsőséges munka ez, amelyben foglalatoskodunk. A Mindenható 
munkája, és Ő választotta ki a férfiakat és a nőket, akikről múltbéli 
tapasztalatai alapján tudja, hogy véghez is fogják vinni az Ő céljait.12
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Ez a munka, amelyben ti és én foglalatoskodunk, csak akkor 
tud virágozni és előrehaladni, ha Isten áldásai nyugszanak hű és 
becsületes erőfeszítéseinken és az iránti eltökéltségünkön, hogy el-
végezzük azokat a feladatokat, melyekért idejöttünk ebbe a létbe. 
Amikor visszatekintünk azokra a tapasztalatokra, melyeken áthalad-
tunk már, akkor könnyen megérthetjük, hogy boldogulásunk attól 
függött, hogy becsületesen megkíséreltük elvégezni Isten munkáját, 
az emberek érdekében dolgozni, és amennyire csak lehetséges, 
levetkőzni	az	önzést.	És	ha	ez	így	volt	a	múltban,	akkor	joggal	
hihetjük, hogy jövőbeli haladásunk szintén azon eltökéltségünk-
től fog függeni, hogy minden körülmények közepette megtegyük 
Isten akaratát, illetőleg attól a segítségtől, melyet Ő megad majd 
számunkra.13 [Lásd a 4. javaslatot alább.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	át	újra	a	183–184. oldalon	álló	beszámolót!	Szerinted	
miért reagálnak a megpróbáltatásokra olyan különbözően 
azok, akik bíznak Istenben és azok, akik nem?

 2. Gondolkodj el a Szabadító és a gazdag ifjú történetén (184–
186. oldal)! Mondj néhány dolgot, amelyre az emberek 
szívüket fordítják, ami oda vezethet, hogy „el[menjenek] meg-
szomorodva”! Miért kell kizárnunk életünkből az efféle dolgo-
kat, mielőtt el tudnánk nyerni az Úr legnagyobb áldásait?

 3. Snow elnök azt tanította, hogy még a Szabadítónak is szük-
sége volt „isteni segítség[re]”, hogy el tudja végezni a munkáját 
(186. oldal). Hogyan tudnál segíteni Snow elnök e szavaival 
valakinek, aki alkalmatlannak érzi magát az evangélium sze-
rinti élet követelményeinek teljesítésére?

 4. Tanulmányozd a fejezet utolsó részét (188–189. oldal). Mit gon-
dolsz, néha miért nem kérünk segítséget Istentől? Gondolkodj 
el azon, te mit tudnál tenni, hogy nagyobb mértékben részesülj 
az Úr segítségéből az életedben!
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Kapcsolódó szentírások: Filippibeliek 4:13; 2 Nefi 10:23–24; 25:23; 
Jákób 4:6–7; Móziás 24:8–22; Hittételek 1:3

Segítség a tanításhoz: „Jelölj ki néhány résztvevőt arra, hogy felol-
vassák a kiválasztott kérdéseket a fejezet végén (akár egyénileg, 
akár kisebb csoportokban)! Kérd meg őket, hogy keressék meg a 
fejezetben a kérdéshez kapcsolódó tanításokat! Aztán szólítsd fel 
őket, hogy osszák meg gondolataikat és meglátásaikat a csoport 
többi tagjával.” (Lásd e könyv VII. oldalát.)

Jegyzetek
 1. Deseret News, Jan. 28, 1857, 371.
 2. Deseret News, Jan. 14, 1880, 786.
 3. Deseret News: SemiWeekly, Aug. 15, 

1882, 1.
 4. Deseret News,	Oct.	28,	1857,	270.
 5. Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
116–17.

 6. In Biography and Family Record of Lo
renzo Snow, 49.

 7. In Journal History, Sept. 13, 1898, 4.
 8. Deseret News, Jan. 14, 1880, 786.
 9. In Conference Report, Apr. 1898, 12.
 10. Deseret News, Jan. 14, 1880, 786.
 11. Improvement Era, July 1899, 708.
 12. Deseret Weekly, May 12, 1894, 638.
 13. In Conference Report, Apr. 1901, 1.



191

1 5 .  F E J E Z E T

Lendületes és hű szolgálat 
Isten királyságában

„Ha tudjuk, hogy vallásunk igaz, akkor az egész 
földkerekségen nekünk kell a legelkötelezettebb népnek 

lennünk azon ügy mellett, amelyet befogadtunk.”

Lorenzo Snow életéből

Az Első Elnökség 1851 vége felé kiadott egy levelet, amelyben azt 
kérték, hogy a Tizenkét Apostol Kvórumának minden tagja „gondos-
kodjon adott missziója ügyeiről” és 1853 áprilisára térjen vissza Salt 
Lake Citybe.1 Ennek megfelelően Lorenzo Snow elder itáliai misszi-
ója a végéhez közeledett. 1852 februárjában az ottani munkát John 
Daniel Malan testvér, egy új megtért vezetésére bízta, majd Jabez 
Woodard elderrel Málta szigetországába utazott. Remélte, hogy on-
nan áthajózhat Indiába. India első misszionáriusai az ő felügyelete 
alatt munkálkodtak, és nagy vágyat érzett arra, hogy csatlakozzon 
hozzájuk. Azt tervezte, hogy onnan aztán „bevégzi a földgolyó kö-
rülhajózását” és a Csendes-óceánon át tér vissza az Egyesült Álla-
mok nyugati partjaihoz.2

Snow elder tervei azonban módosultak, amikor Woodard elderrel 
megérkeztek Máltára. Tudomására jutott, hogy több hétig vesztegel-
niük kell a szigeten, mert egy gőzhajó lerobbant a Vörös-tengeren. 
Ahelyett, hogy panaszkodott volna a késlekedés miatt, inkább úgy 
határozott, hogy munkához lát. Egy 1852. március 10-én kelt levél-
ben ezt írta: „Úgy érzem, sok jó származik majd abból, ahogyan 
az Úr az ily módon most rendelkezésemre álló idő felhasználását 
sugallja, mivel érdekes nép vesz körül ezen az igen fontos me-
zőn, ahol nagy munka kerül majd elvégzésre, mely kiterjed majd 
a szomszédos nemzetekre is.” Elmondta, hogy elküldött Thomas 
Obray	elderért,	egy	Itáliában	szolgáló	misszionáriusért,	„hogy	jöjjön	
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lorenzo snow elder
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azonnal, és hozzon magával megfelelő ellátmányt brosúrákból és 
könyvekből”. Noha Snow elder nem tudta pontosan, hogy ő és 
társai mit fognak tenni Máltán, kifejezte arra irányuló vágyát, hogy 
megalapítsa az egyház egy gyülekezetét ott. Elmondása szerint ez 
a tett „meglazítja majd sok nemzet lelki béklyóit, hiszen a máltaiak 
– üzleti kapcsolataik révén – behálózzák Európa, Ázsia és Afrika 
partjait”.3

1852. május 1-jén Snow elder levelet küldött, melyben beszá-
molt a Máltán végzett munka haladásáról. Ezt írta: „Az emberek 
szüntelen ellátogatnak hozzánk, hogy tudakozzanak erről a »külö-
nös vallásról«; néhány estével ez után egy alkalommal nyolc külön-
böző nemzetből érkezett férfiakat fogadtunk a magánszállásunkon, 
akik a város különböző pontjairól érkeztek, hogy beszélgessünk 
tanainkról; közöttük voltak a Lengyelországból és Görögországból 
érkezettek, akik mostanra különös érdeklődéssel olvassák kiadvá-
nyainkat. Két intelligens és tettre kész fiatalember, az e szigeten 
végzett szolgálatunk első zsengéi rátermetten fognak segédkezni 
az ügy előmozdítása érdekében, amelyben foglalatoskodunk. Egyi-
küket elderré rendeltük; ő számos nyelven beszél folyékonyan.” 4

Snow eldernek soha nem vált valóra az álma, hogy Indiában 
szolgáljon és körbehajózza a földgolyót. Ehelyett szorgalmasan kö-
vette az Úr akaratát máltai váratlan késlekedése során is, megfelelő 
alapot hozva létre a misszionáriusi munkának ott. Amikor 1852 má-
jusában végre hajóra tudott szállni, kelet helyett nyugatnak indult, 
követve vezetői azon utasítását, hogy térjen vissza Salt Lake Citybe. 
Körülbelül	két	hónappal	ezután	Woodard	és	Obray	elderek	meg-
szervezték az egyház első máltai gyülekezetét.5 [Lásd az 1. javaslatot 
a 201. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Mivel megkaptuk az evangélium teljességét, 
Krisztus követeiként szolgálunk.

Tanúságunkat tesszük az egész világnak, hogy isteni kinyilat-
koztatás, méghozzá a Szentlélek megnyilvánulásai révén tudjuk, 
hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia, és hogy Ő kinyilatkoztatta 
magát Joseph Smithnek, épp oly személyesen, ahogyan azt ősi 
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apostolainak tette, miután kiszállott a sírból, továbbá hogy feltárta 
előtte az emberiség megszabadulásához nélkülözhetetlen mennyei 
igazságokat. Ezzel… igen fontos és felelősségteljes helyzetbe ke-
rültünk, tudván, ahogy tudjuk, hogy Isten felelősségre fog vonni 
minket azért, hogy miként használtuk ezt a szent megbízást, amelyet 
Ő nekünk adott.

Ahogyan az apostolok a világ elé léptek, miután megkapták meg-
bízatásukat a feltámadt Megváltótól arra, hogy hirdessék a királyság 
evangéliumát minden nemzetnek, megígérve mindenkinek, aki csak 
hitt a szavuknak, hogy elnyerik a Szentlélek ajándékát kézrátétel 
által – így lépünk mi is a világ elé. Ahogyan megbízatásuk erejénél 
fogva az üldöztetés és ellenállás közepette is teljes bizonyossággal 
jelentették ki az evangéliumot mint Isten hatalmát mindazok meg-
szabadítására, akik hisznek és engedelmeskednek, úgy jelentjük 
ki mi is. Ahogyan a szabaduláshoz elengedhetetlennek hirdették a 
hitet az Úr Jézus Krisztusban, a keresztelést a bűnök bocsánatára, 
valamint a Szentlélek befogadását olyan személyek kézrátétele ál-
tal, akik megfelelőképp fel lettek hatalmazva, úgy hirdetjük mi is. 
Ahogyan ők a Szentlélek ereje által tanúi lettek az Úr Jézus Krisz-
tusnak, valamint az Ő evangéliumának hű továbbítóivá váltak az 
egész nemzsidó világon, úgy ugyanezen Szentlélek által és révén mi 
is az Úr tanúivá váltunk, és mivel elhívattunk ugyanezen isteni és 
szent elhívás által, ennélfogva mi is ugyanezt a pozíciót töltjük be.

Majd pedig betöltvén ezt a pozíciót magunkra vesszük Krisztus 
követeinek minden felelősségét, és felelőssé válunk minden szemé-
lyes tettért és azért, amilyen módon használjuk azokat a tehetsége-
inket és képességeinket, amelyeket az Úr megadott nekünk.6 [Lásd 
a 2. javaslatot a 201. oldalon.]

Az egyházban való tagság felhívást jelent arra, hogy 
segítsünk másoknak elnyerni a szabadulást.

Amikor az Úr kihív a világból egy egyént vagy embercsoportot, 
azt nem mindig azzal a céllal teszi, hogy annak a bizonyos egyén-
nek vagy egyéneknek a javára szolgáljon. Az Úrnak nem pusztán 
néhány, utolsó napi szenteknek nevezett ember szabadulása lebeg a 
szeme előtt…, hanem minden ember szabadulása, az élőké és a hol-
také egyaránt. Amikor az Úr elhívta Ábrahámot, bizonyos ígéreteket 
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tett neki a reá és utódaira váró dicsőséget illetően, és ezen ígéretek 
között találjuk ezt a figyelemre méltó kijelentést, hogy benne és 
magjában a föld minden nemzete áldott lesz [lásd 1 Mózes 22:15–18; 
Ábrahám 2:9–11]. […] Az Úr szándéka nem az volt, hogy csupán őt 
és utódait áldja meg, hanem a föld minden családját.

[…] Amikor Jézus eljött, akkor nem pusztán Izráel, vagyis Áb-
rahám, Izsák és Jákób leszármazottai érdekében való áldozatként 
jött el, hanem az egész emberi család érdekében, hogy Őbenne 
minden ember megáldathassék és hogy Őbenne minden ember 
megszabadulhasson; küldetése pedig az volt, hogy előkészítse azt 
az utat, mely által az egész emberi család elnyerheti az örökkévaló 
evangélium áldásait, nem csupán – mint említettem – egyedül Iz-
ráel, hanem az egész emberi faj, és nem csupán azok, akik a földön 
lakoznak, hanem azok is, akik a lélekvilágban vannak.

[…] Megvan ugyanaz a papságunk, amely Jézusnak megvolt, és 
úgy kell cselekednünk, ahogyan Ő cselekedett, fel kell áldoznunk 
saját vágyainkat és érzéseinket, ahogyan Ő tette; talán nem kell 
mártírhalált halnunk, mint Neki, de áldozatokat kell hoznunk an-
nak érdekében, hogy véghezvigyük Isten céljait, máskülönben nem 
leszünk érdemesek erre a szent papságra és arra, hogy szabadítói 
legyünk a világnak. Isten nemcsak a most e földön élő sokaságok 
számára szándékozik minket szabadítókká tenni, hanem a lélek-
világban élő sokaságok számára is: nemcsak olyan helyzetbe állít 
minket, hogy megszabadíthassuk saját magunkat, hanem alkalmassá 
tesz arra, hogy a Mindenható számos utódjának megváltását előse-
gítsük.7 [Lásd a 3. javaslatot a 202. oldalon.]

Minden elhívás és felelősség fontos az Úr munkájában.

Nos, a kérdés az, átérezzük-e helyzetünket? Teljes mértékben 
megértjük-e a munka természetét, amelynek kiteljesítését magunkra 
vállaltuk? Néha azt kell hinnem, hogy néhány fivérünk, Izráel né-
hány eldere túlságosan is kész és hajlandó kivonni magát azon 
felelősségek alól, melyeket szövetségeik által magukra vettek; olybá 
tűnik, mintha a hit, mely egykoron birtokukban volt, szinte teljes-
séggel kimerült volna, és úgy látszik, hogy szépen megmaradnak a 
pusztán névleges egyháztagságot kísérő csendes megelégedésben.
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Vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy mivel nevük nem 
ismert széles körben, mivel talán… szűk körben mozognak, így nem 
is igen számít, milyen szokásokat alakítanak ki, vagy milyen példát 
mutatnak fivéreiknek. Akkor viszont, ha felelős pozícióban állnának, 
mint például az egyház elnöksége, vagy egy tanácsosság, vagy ha a 
Tizenkettek Kvórumához tartoznának, vagy a főtanács, a főpapok 
vagy a Hetvenek elnöke lennének, nos, akkor fontosnak tartanák, 
hogyan viselik magukat. E tekintetben nagy gyengeséget, illetve 
nagyfokú tudatlanságot tanúsítanak; lámpásuk vagy kihunyófélben 
van, vagy soha nem érezték át igazából azt, hogy milyen pozícióba 
kerültek, amikor magukra vették az evangélium felelősségeit.

A Szabadító egyik példázatában az áll, hogy a menny királysága 
olyan, mint a gazda, aki átadta javait a szolgáinak, amikor távoli or-
szágba készült utazni. Egyiküknek öt tálentumot adott, a másiknak 

„…ha a kötelességedet végzed, akkor olyasvalami van a birtokodban, 
amit a világ se meg nem adhat, se el nem vehet…”
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kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Az, aki öt tálentumot kapott, 
kereskedni kezdett, és további öt tálentumot keresett, megkettőzvén 
a reá bízott részt. Aki két tálentumot kapott, szintén további kettőt 
nyert mellé. Az azonban, aki egy tálentumot kapott, elment, elásta a 
földbe, és elrejtette a gazdája pénzét. Kétségtelenül úgy vélte, hogy 
olyan kevés felelősséget kapott, hogy nem sokat tud vele kezdeni, 
így aztán inkább nem is foglalkozik egy ilyen alsórendű tálentum-
mal. [Lásd Máté 25:14–30.] Nem vonatkoztatható-e ez közvetlenül 
néhány	elderünk	helyzetére?	Egyikük	ezt	mondja	talán:	„Én	csak	
egy ács vagyok, vagy szabó, vagy netán csak egy habarcshordó [kő-
művessegéd], így aztán nem sokat számíthat, hogyan viselkedek, és 
hogy becsülettel elvégzem-e kötelességeimet szerény hatásköröm-
ben. Akkor azonban nagyon is más lenne a helyzet, ha valamiféle 
felelősségteljesebb és előkelőbb tisztben szolgálnék.”

Megállj, testvérem! Ne hagyd magad becsapni efféle csábító el-
gondolások által! Talán igaz, hogy csupán habarcshordó vagy, de 
ne feledd: Izráel eldere is vagy, az Úr Jézus Krisztus követe, és ha a 
kötelességedet végzed, akkor olyasvalami van a birtokodban, amit 
a világ se meg nem adhat, se el nem vehet; és Isten előtt felelős 
vagy azért, hogy becsülettel használd a tálentumot, mely felett az 
Úr sáfárrá tett téged, legyen az akár nagy, akár kicsiny.

Ismét mondom: bizonyos fokú befolyása mindenkinek van, és 
akármilyen kicsi is, mégis hatással van valakire vagy valakikre, és 
az általatok kifejtett hatásért többé-kevésbé felelősek vagytok. Ezért 
aztán, akár elismeritek, akár nem, olyan jelentőséggel bírtok Isten 
és ember előtt, mely fölött nem lehet elsiklani, és mely alól nem 
kaptok felmentést, ha támogatni kívánjátok a nevet, melyet viseltek.

És	mi	van	az	ilyen	ember	kilátásaival?	Azt	mondom,	hogy	ha	
tiszteletben tartja elhívását, és hithűnek találtatik a belé vetett biza-
lomra, akkor a szabadulásra és az Isten királyságában való felma-
gasztosulásra való kilátásai épp olyan jók, mint bárki másnak. Ha 
átérzi pozícióját és annak megfelelően él, akkor kilátásai épp oly 
jók, mint bárki másé, aki Ádám atyánk napjaitól jelen korunkig élt; 
és épp olyan fontos, hogy megfelelően viselje magát az általa be-
töltött hatáskörben, ahogyan bárki másnak is tennie kell, akit talán 
magasabb tisztségbe hívtak el, vagy más szavakkal, akit talán több 
tálentum felett tettek sáfárrá.
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[…] Az Úr nem kíván meg annyit egy olyan embertől, akinek 
csupán egy tálentuma van, mint attól, akinek több adatott; ám az 
általa birtokoltaknak megfelelően lesz számon kérve tőle. Ezért az-
tán bizakodjék mindenki, és törekedjék kihasználni a tálentumokat, 
melyeket egyenként birtokol. Az, akinek egyetlen tálentuma van, 
használja azt és ne rejtse el a földben – más szavakkal az, akinek 
talán kevés képesség adatott, fejlessze magát, és ne panaszkodjon 
azért, mert a természet talán nem bánt vele olyan bőkezűen, mint 
egy szerencsésebb testvérével. Legyünk mindannyian elégedettek 
az életünk osztályrészével, és ha talán nem olyan kívánatos, mint 
szeretnénk, akkor megfelelő szorgalommal törekedjünk jobbá tenni, 
mindig hálát érezve földi létezésünkért, és még inkább Isten Lelké-
ért, melyet az evangélium iránti engedelmesség révén kaptunk. […]

Emlékszem, egyszer olvastam egy anekdotát… egy férfiről, aki 
bölcsességének és hazaszeretetének köszönhetően nagy ismertségre 
tett szert, de akit irigységtől vezérelve olyan pozícióba állítottak, 
melyet igen lealacsonyítónak tartottak. Amikor megkezdte felada-
tai elvégzését, azt mondják, ezt a jelentőségteljes kijelentést tette: 
„Ha a hivatal nem is tisztel engem, én tisztelni fogom a hivatalt.” 
Sok nehézséget el tudnánk kerülni, állapotunk és helyzetünk pedig 
sokkal biztatóbb lenne, ha mi mind tisztelnénk a hivatalt, amelybe 
elhívtak bennünket. Azt olvashatjuk, hogy maga az Úr készítette 
első szüleink ruházatát, vagyis más szavakkal ez alkalommal sza-
bóként szolgált; azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus ács volt. Nos, a 
Szabadító bizonyosan tiszteletre méltó és becsületes ács volt, más-
különben soha nem lett volna érdemes arra a pozícióra, melyet ké-
sőbb betöltött. Ha el tudnánk érni, hogy fivéreink és nőtestvéreink 
meglássák, milyen fontos becsületesen és hithűen cselekedni adott 
elhívásaikban, akkor megszűnne a most tapasztalt bosszúságok 
és gondok java, és Isten munkája megkettőzött iramban gördülne 
előre, és minden célja gyorsabban és sebesebben teljesedne be; 
emellett népünk a mostaninál sokkal felkészültebb lenne akaratá-
nak teljesítésére. […]

Isten áldjon meg benneteket, fivéreim és nőtestvéreim, és tegyen 
képessé titeket arra, hogy mindig bölcs sáfárként munkálkodjatok 
mindazon dolgokban, amelyeket reátok bíztak! 8 [Lásd a 4. javaslatot 
a 202. oldalon.]
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Amikor hittel, erővel telve és örömmel szolgáljuk Istent, 
Ő megerősít minket és segít, hogy sikerrel járjunk.

Azt mondom: az ember hithűen és energiával telve szolgálja Is-
tent, és örvendezzen! […] Vannak olyan időszakok, amikor az em-
berek olyan helyzetekbe kerülnek, hogy igen nehéz – ha egyáltalán 
lehetséges – vidám hozzáállást tanúsítani. De ilyen időszak ritkán 
adódik.9

Ha tudjuk, hogy vallásunk igaz, akkor az egész földkerekségen 
nekünk kell a legelkötelezettebb népnek lennünk azon ügy iránt, 
amelyet befogadtunk. Tudván, ahogy mi tudjuk, vagy ahogy tud-
nunk kellene, hogy az evangélium, amelyet megkaptunk, ígéretet 
tesz mindarra, amit szívünk kívánhat vagy amire vágyhat, amennyi-
ben hithűek vagyunk, akkor nagyon hithűnek, odaadónak, erővel 
teltnek és céltudatosnak kell lennünk az Úr szándékainak és kí-
vánságainak végrehajtásában, amint Ő időről időre feltárja azokat a 
szolgái által. Nem szabad langymelegnek vagy hanyagnak lennünk 
kötelességeink teljesítésében, hanem teljes lelkünkkel és erőnkkel, 
egész lényünkkel törekednünk kell megérteni elhívásunk lelkületét 
és ama munka természetét, amelyben foglalatoskodunk.

Amikor Jézus a földön járt, megparancsolta tanítványainak, hogy 
menjenek és hirdessék az evangéliumot, nem vivén magukkal se 
táskát, se erszényt, nem gondolván előre arra, hogy mit egyenek, 
mit igyanak, mit öltsenek magukra, hanem egyszerűen csak menje-
nek és tegyenek tanúságot azon dolgokról, amelyek kinyilváníttat-
tak nekik. Ezt téve biztosították maguknak a Mindenható áldásait, és 
minden törekvésüket siker kísérte. Sikerre voltak ítélve, úgymond; 
semmilyen hatalom nem állhatott útjukba, hogy megakadályozza 
őket a legderűlátóbb siker learatásában, hiszen a Mindenható ere-
jével indultak útnak, hogy az Ő akaratát cselekedjék, Neki pedig 
kötelessége volt fenntartani és támogatni őket, és rendelkezésükre 
bocsátani minden eszközt a sikerhez. Az Úr parancsai iránti en-
gedelmesség által biztosították maguknak egy olyan élet áldásait, 
amelyben kiváltságukban áll előjönni az első feltámadás hajnalán, 
továbbá megadatott nekik a bizonyosság, hogy munkálkodásaikban 
semmiféle földi erő nem tudja sikerrel meggátolni őket. Ilyen kilátá-
sokat szerettem volna kapni én is, ha az ő helyükben lettem volna, 
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vagy bármilyen más pozícióban, hiszen a megfontolt elmének na-
gyon is kedvére van a végső siker gondolata, bármilyen törekvésről 
legyen is szó.

Na már most, ha az apostolok ahelyett, hogy úgy tettek volna, 
amint megparancsolták nekik, azt képzelték volna, hogy valami más 
megtétele által ugyanazt a célt szolgálják, akkor nem jártak volna 
olyan sikerrel a ténykedésük során, és nem lett volna birtokukban 
ugyanaz a bizonyosság a sikert illetően, mely minden megpróbál-
tatásuk és üldöztetésük ellenére kétségtelenül az öröm és a mege-
légedés folytonos forrását jelentette számukra.

[…] Ha a Jézus napjaiban élő apostolok vagy hetvenesek úgy 
vélekedtek volna, hogy eleget tehetnek a nekik adott megbízások-
nak azzal, hogy építenek egy bárkát, ahogyan Noé tette, vagy mag-
tárakat emelnek és gabonát raktároznak, mint József, akkor nagy 
tévedésben éltek volna.

Józsefnek Egyiptom földjén egy sor olyan kötelességet kellett 
elvégeznie, amellyel megbízták. Nem arra lett elhívva, hogy táska 
vagy erszény nélkül hirdesse az evangéliumot, hanem hogy mag-
tárakat építsen, és minden befolyását latba vetve rávegye a királyt, 
valamint Egyiptom előkelőségeit és népét, hogy raktározzon el ga-
bonát az éhínség napjaira. […] Nos, tegyük fel, hogy József munká-
hoz is látott volna, és épített volna egy bárkát – az Úr nem fogadta 
volna el, és nem is tudta volna megmenteni sem Egyiptom népét, 
se atyja háznépét. Amikor Noé azt a parancsolatot kapta, hogy épít-
sen bárkát, tegyük fel, hogy magtárakat emelt volna – akkor sem ő, 
sem háznépe nem szabadulhatott volna meg. Így van ez velünk is, 
amikor bizonyos feladatokat kívánnak tőlünk, …bármit kívánjanak 
is tőlünk a Mindenható királyságának hatáskörén belül, akkor e 
követelmények lelkületében kell járnunk, és el kell végeznünk őket, 
ha szeretnénk erőre és befolyásra szert tenni Istenünknél.10 [Lásd az 
5. javaslatot a 202. oldalon.]

Az Úr munkája néha nehéz, de nagy örömet nyújt.

Sok olyan dologgal találkozunk e munka kapcsán, ami nem kel-
lemes, de mégis oly nagy örömmel jár ez a munka! Amikor vissza-
tekintünk az iránti eltökéltségünkre, hogy az igazság ügyének 
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szenteljük magunkat és megtartsuk szövetségeinket, akkor nagy 
örömben van részünk, mert elhívásaink lelke erőteljesen meg-
pihen rajtunk, mely lélek nélkül nem tudunk lépést tartani Isten 
királyságával.11

Meg kell újítanunk szövetségeinket Isten és a szent angyalok 
előtt, hogy Isten segedelmével még nagyobb hűséggel tudjuk szol-
gálni Őt az eljövendő esztendőben, mint a múltban, és hogy közé-
letünk és magánéletünk, tetteink és az általunk sugárzott lelkület és 
befolyás összhangban állhasson ezzel a mottóval: „Isten királysága 
vagy semmi”. Bízom abban…, hogy képesek leszünk magunkat 
teljességgel Istenünk szolgálatának szentelni Sionja megalapítása 
során a földön, buzgón munkálkodva az igazság és az igazlelkűség 
érdekében a földön, mígnem örömünkre fog szolgálni, hogy így 
teszünk, és természetessé válik számunkra Isten szolgálata, paran-
csolatainak betartása és a celesztiális törvény megtartása, valamint 
hogy képesek leszünk oly mértékben élvezni szívünkben a Szent 
Lelket, hogy le tudjuk győzni a világot és meg tudjuk alapozni a 
celesztiális törvényt az elménkben és a tetteinkben is, továbbá hogy 
képesek leszünk oly mértékben megérteni önmagunkat és kivált-
ságainkat, hogy ebben az életben biztosítsuk magunknak a celesz-
tiális törvényhez kapcsolódó áldások jelentős részét, melyeket a 
celesztiális dicsőségben fogunk majd élvezni.12 [Lásd a 6. javaslatot 
a 202. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	át	újra	a	191,	193. oldalon	álló	beszámolót!	Milyen	sza-
vakkal tudnád jellemezni Lorenzo Snow az Úr szolgálata iránt 
tanúsított hozzáállását? Gondolkodj el azon, miként tudnád 
követni a példáját!

 2. Gondolkodj el a 193. oldalon kezdődő részen! Szerinted miért 
jár olyan nagy felelősséggel az egyházban való tagság? Mit 
jelent számodra Krisztus követének lenni?
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 3. Snow elnök azt tanította, hogy az egyházban kapott elhívása-
ink lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy elősegítsük Isten gyer-
mekeinek megváltását (lásd 194–195. oldal). Ennek megértése 
milyen hatással lehet az egyházban végzett szolgálatunkra?

 4. Snow elnök azt mondta, hogy szorgalmasan kell szolgálnunk, 
nem számít, milyen csekélynek is tűnik a feladatunk (lásd 195–
198. oldal). Milyen példát tudsz mondani valakire, aki felma-
gasztalt egy látszólag jelentéktelen elhívást vagy megbízatást?

	 5.	 Olvasd	el	a	199. oldalon	kezdődő	részt!	Milyen	hatással	van	
szolgálatunkra a hit, a lendületesség és a vidámság?

	 6.	 Olvasd	el	a	fejezet	utolsó	részét	(200–201. oldal)!	Te	mikor	
tapasztaltad már meg az Úr királyságában végzett szolgálat 
örömét? Hogyan találhatunk örömre a szolgálatunkban még 
akkor is, ha feladataink nem kellemesek? Mit tehetünk azért, 
hogy segítsünk a gyermekeknek és a fiataloknak hithűen szol-
gálni az Urat?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 100:2; 1 Korinthusbeliek 12:12–31; 
Jákób 1:6–7; 2:3; Móziás 4:26–27; T&Sz 64:33–34; 72:3; 76:5–6; 
107:99–100; 121:34–36

Segítség a tanításhoz: „Tégy meg minden erőfeszítést, hogy odafi-
gyelj a tanulók hozzászólásaira! Példád arra fogja őket bátorítani, 
hogy gondosan odafigyeljenek egymásra. Ha valaki hozzászólását 
nem érted, tegyél fel egy kérdést! Mondhatod, hogy »Nem vagyok 
benne biztos, hogy értem. Elmagyaráznád még egyszer?« vagy »Tud-
nál példát mondani arra, amire gondolsz?«” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás. 64.).
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mielőtt a szentek maguk mögött hagyták nauvoot, a papsági 
vezetők szövetségben fogadták, hogy segítenek minden 
szentnek, aki csatlakozni szeretne a kivándorláshoz
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„Hogy mi egyek lehessünk”

„A Mindenható hangja kiszólított minket a 
zűrzavarból…, hogy alkossunk egységet és 
drága testvériséget, melyben úgy szeretjük 
egymást, ahogyan önmagunkat szeretjük.”

Lorenzo Snow életéből

Mielőtt a szenteket kiűzték Nauvooból, az egyház vezető férfi-
testvérei összegyűltek a templomban. Szövetségben fogadták, hogy 
„soha nem hagynak fel erőfeszítés[eik]kel, a rendelkezés[ük] re álló 
minden eszköz és befolyás segítségével, míg minden szent, akit 
 Nauvoo elhagyására köteleznek, el nem jut a szentek valamely gyüle-
kező helyére”.1 Brigham Young elnök, akinek eltökélt szándékában 
állt e szövetség megtartása, 1849-ben létrehozta az Állandó Kiván-
dorlási Alapot. E program keretein belül az egyház pénzt kölcsön-
zött a kivándorló szenteknek, azzal a feltétellel, hogy visszafizetik 
a kölcsönt, amint Utahba érkeznek és munkát találnak.

Young elnök elhívta Lorenzo Snow eldert és másokat is, hogy 
pénzt gyűjtsenek erre a programra. Snow elder számára nehéz volt 
adományokat kérni a szentektől, akik maguk is szegények voltak, 
miután egyik helyről a másikra űzték őket, mire végül leteleped-
tek a Sóstó-völgyben. Ezt írta naplójában: „Annak a küldetésnek 
a teljesítése során, melyben anyagi hozzájárulást kellett kérnem a 
szentektől, akik miután fosztogatásnak és kizsákmányolásnak estek 
áldozatul, több mint ezer mérföldes [1600 kilométeres] utat tettek 
meg, és épp hogy csak letelepedtek a nagy »amerikai sivatag« aszá-
lyos, sivár vidékén, úgy éreztem, nagy fába vágtam a fejszémet. 
Igen kevés kivétellel az embereknek alig valamijük vagy semmijük 
sem volt, amit adhattak volna.” Ám Snow elder bárhová ment is, az 
emberek mindenüket odaadták, amit csak tudtak. Így számolt be er-
ről: „A mindenütt megmutatkozó erőfeszítések és hajlandóság arra, 
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hogy csekély javaikból összeadjanak valamennyit – a nagylelkűség 
és a lelki nagyság érzete, amivel a szegénység közepette mindenütt 
találkoztam, a melegszívű üdvözletek, melyekben részesültem még 
ott is, ahol viszonylagos ínség uralkodott, ezek mind rendkívüli 
örömmel töltötték el szívemet. Volt egy férfi, aki ragaszkodott hozzá, 
hogy vigyem el az egyetlen tehenét, mondván, hogy az Úr megsza-
badította őt, és megáldotta, hogy maga mögött hagyva az óhazát a 
békesség földjére jöhetett, és ha odaadja egyetlen tehenét, úgy érzi, 
csupán azt teszi, amit a kötelesség diktál, és amit fordított esetben 
másoktól is elvárna.”

Miután Snow elder adományokat gyűjtött Utah állam északi ré-
szében, ezt a megfigyelést tette: „A szentek nyíltszívűek voltak, és 
körülményeikhez képest bőkezűen és bőségesen adakoztak, azt pe-
dig már mondanom sem kell, hogy mindezt vidám szívvel tették.” 2

Noha az emberek egyénenként csak keveset tudtak adni, egyesí-
tett erőfeszítéseik számtalan életet áldottak meg. Az Állandó Kiván-
dorlási Alap túlnőtt eredeti célján, és nem csupán az egyház azon 
tagjainak nyújtott segítséget, akik Nauvooból vándoroltak ki – 38 
éven át állt fenn, mely idő alatt sok országból érkező megtértek tíz-
ezreinek segített a többi szenthez csatlakozni. [Lásd az 1. javaslatot 
a 213. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Amikor egységesek vagyunk az evangéliumban, az 
Úr általunk feltárja a világnak az Ő valódi jellemét.

Jézus imádkozott Atyjához, hogy azok, akik Néki adattak a világ-
ból, egyek lehessenek, miként Ő és az Atya egyek, majd így foly-
tatta: imádkozom azért, hogy add meg nekik ugyanazt a szeretetet, 
mellyel irántam vagy, hogy én bennük lehessek, Te pedig énben-
nem, hogy mindnyájan egyek lehessünk. Nagyon fontos dolog rejlik 
ebben, és nekünk magunknak egészen addig kell gyakorolnunk, 
míg olyanná nem válunk, mint az Atya és a Fiú, vagyis eggyé min-
den dologban.3

Azokból a versekből, melyeket olvastam [ János 17:19–21], 
megmutatkozik, milyen fontos és szükséges volt, hogy az apos-
tolok egységesek legyenek annak érdekében, hogy az Úr céljai 
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kiteljesedhessenek a világon. Hiszen ha az apostolok és azok, akik 
hittek bennük, nem lettek volna egységesek, akkor a világ nem tu-
dott volna hinni a Szabadító küldetésében és céljaiban. Ezért imád-
kozott hát Jézus az Atyához, hogy mindazok, akiket az Atya Néki 
adott, egyek lehessenek, miként Ő és az Atya egyek, hogy a világ 
elhiggye, hogy az Atya küldte Őt. Valójában ezt szándékozta az Úr 
véghezvinni Izráelben, amikor kihozta őket az egyiptomi fogság-
ból – szerette volna egységes néppé tenni őket, különleges néppé, 
olyan néppé, akit Isten tisztelhet és becsülhet azért, hogy a világ 
higgyen, és hogy elnyerhessék azokat az áldásokat, melyeket Isten 
rájuk kíván ruházni, mivel az emberiség tagjai mind Isten leszárma-
zottai, és ha Izráel eleget tett volna az Úr követelményeinek, akkor 
az kétségtelenül a világ javára vált volna, Isten céljai pedig teljesebb 
mértékben valósultak volna meg. Az Úr szerette volna megmutatni 
jellemét és a mennyek jellemét, és szerette volna kiárasztani szere-
tetét és áldásait Izráelen keresztül az egész emberi családra, Izráel 
azonban engedetlen volt és nem hallgatott Isten szavára…

Ha megosztottság van közöttünk, ha akár lelkileg, akár fizikai-
lag elkülönülünk, akkor soha nem válhatunk azzá a néppé, mellyé 
Isten szándékai szerint válnunk kellene, és soha nem válhatunk 
eszközökké a kezében arra, hogy a világ elhiggye: a szent papság 
visszaállíttatott, és nekünk birtokunkban van az örökkévaló evangé-
lium. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk Isten céljait, úgy kell tennünk, 
ahogyan Jézus tett: saját egyéni akaratunkat összhangba kell hoz-
nunk Isten akaratával, nem csupán egy dologban, hanem minden 
dologban, és úgy kell élnünk, hogy Isten akarata lényünk részévé 
váljon.4 [Lásd a 2. javaslatot a 213. oldalon.]

Az egység elengedhetetlenül fontos az 
egyházban és a családunkban.

Nagyobb egységnek kellene lennie közöttünk, mint azt manap-
ság látjuk. Tökéletes egység áll fenn a Tizenkettek Kvórumában. 
Tán nem kellene tökéletes egységnek uralkodnia e kvórumban? 
Kétségtelenül mindenki azt mondaná: Igen, tökéletes egység kell a 
Tizenkét Apostol Kvórumában. […] Tökéletes egység van továbbá 
az Első Elnökségben is, és nem így kellene tán lennie? Mindenki azt 
mondaná:	de,	igen,	bizonyos,	hogy	így	kell	lennie.	És	nem	kellene	
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talán tökéletes egységnek lennie a Hetvenek hét elnöke között? A 
leghatározottabban bizonyos, hogy igen – mindannyian igent felel-
nénk. Nem kellene tán tökéletes egységnek lennie a főtanácsokban 
Sion különböző cövekjeiben? Minden bizonnyal így kell lennie, és 
meg	is	van	a	módja	ezen	egység	kialakításának.	És	ugyanígy	van	ez	
a különféle további szervezet és kvórum esetében is. Nem kellene 
tán tökéletes egységnek lennie a cövekek elnökségeiben? De igen, 
bizonyosan, és ha én egy cövek elnöke lennék, nem lenne nyugtom 
se nappal, se éjjel, míg egységbe nem kerülök a tanácsosaimmal. 
Nem kellene tán egységnek lennie a püspök és tanácsosai között? 
De, igen, minden bizonnyal.

Nos, mi fontosabb? Nem kellene tán egységnek lennie a család-
ban?	[…]	De,	igen,	minden	bizonnyal.	És	miért	lenne	elégedett	bár-
mely férfi, miért dőlne hátra kényelmesen bármely férj és apa, amíg 
elő nem idézi a tökéletes egységet, olyan mértékben, amennyire 
csak lehetséges tökéletes egységet előidézni? Ebben a kérdésben 
pedig az apának épp oly tökéletes emberré kellene tennie magát, 
amennyire csak ember tökéletessé válhat családja előtt ebben az 
életben. A feleségnek pedig szintén épp oly tökéletes asszonnyá 
kellene tennie magát, amennyire csak asszony tökéletessé válhat 
ebben az életben. Akkor pedig készen állnak arra, hogy gyerme-
keiket is épp oly tökéletessé tegyék, amennyire csak engedik és 
lehetséges. Az apának és az anyának nagyon körültekintőnek kell 
lennie. A feleség soha ne szóljon tiszteletlenül a férjéről a gyermekei 
jelenlétében. Ha úgy is véli, hogy férje hibázott (ami előfordulhat), 
soha ne tegye szóvá a gyermekek jelenlétében. Vigye ki a gyerekek 
köréből, és négyszemközt, kedvesen mondja el neki hibáit, de soha 
ne beszéljen tiszteletlenül az apáról a gyermekek előtt. Ugyanez 
vonatkozik az apára is. Nincs joga tiszteletlenül szólni feleségéről 
a	gyermekei	előtt.	Én	pedig	imádkozom	Istenhez,	hogy	adja	meg	a	
férjnek és a feleségnek az ahhoz szükséges lelkületet és megértést, 
hogy kiigazítsák magukat az ilyen kérdésekben. Tudom, hogy a 
most szembeszökő nehézségek java, és a papsággal szembeni tisz-
teletlenség, melyet a fiatalok körében tapasztalunk, e tényből fakad, 
hogy nehézségek támadtak a családi körben, és kifejezésre jutott 
a tiszteletlenség a fülük hallatára, akár az apáról szólt így az anya, 
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akár az anyáról az apa. Nos, tudom, hogy mindez így van.5 [Lásd a 
3. javaslatot a 213. oldalon.]

Egységessé válunk, amikor segítünk egymásnak 
elérni a békességet és a boldogságot.

Sokat beszélünk arról a tantételről, hogy úgy kell szeretnünk 
felebarátainkat, mint önmagunkat; beszélünk róla, néha elgondol-
kodunk rajta, de valójában mennyire mélyülünk el e dolgok lelküle-
tében, és mennyire vesszük észre, hogy az akadály bennünk rejlik? 
Meg kell értenünk, hogy bizonyos tantételek szerint kell cseleked-
nünk, amelyek által népként összeköthetjük magunkat, és érzéseink 
egybefonódhatnak, hogy eggyé váljunk; ez pedig soha nem valósul-
hat meg, hacsak nem kerül sor bizonyos dolgokra, olyan dolgokra, 
melyek erőfeszítést kívánnak részünkről.

Hogyan látunk hát hozzá ahhoz, hogy összekössük magun-
kat? Hogyan lát hozzá az ember ahhoz, hogy egységet alakítson 

„nem kellene tán egységnek lennie a családban? 
[…] De, igen, minden bizonnyal.”
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ki felebarátjával? Ha két olyan ember találkozna, aki azelőtt nem 
ismerte egymást, hogyan látnának hozzá egymás barátságának el-
nyeréséhez, hogyan alakítanának ki ragaszkodást és szeretetet egy-
más iránt? Nos hát, valamit tenni kellene, és nem is csak az egyik 
félnek, hanem az egyiknek éppúgy, mint a másiknak. Nem lenne 
helyénvaló, ha az egyik egyedül akarná megtenni ezt; nem lenne 
helyénvaló, ha az egyik maga akarná kialakítani ezeket az érzéseket 
és minden ezzel járó feladatot maga végezne csupán, hanem ahhoz, 
hogy eggyé váljanak elgondolásaikban és érzéseikben, mindkette-
jüknek cselekednie kell…

Valamit meg kell tennie [mindkét] félnek ahhoz, hogy biztosít-
hassák egymás barátságát, és közösségünket eggyé kovácsolják.

[…] Táguljon ki elmétek, hogy megérthessétek és kielégíthessétek 
a körülöttetek lévő barátaitok igényeit. Ha hatalmatokban áll, hogy 
előnyöket biztosítotok barátaitok számára, akkor tegyétek meg. 
Ha így tesztek, azt fogjátok tapasztalni, hogy mindazon dolgok, 
amelyekre szükségetek van, hamarabb megadatnak nektek, mintha 
teljességgel csak azon munkálkodnátok, hogy biztosítsátok azokat 
saját magatok számára, barátaitok érdekeit figyelmen kívül hagyva. 
Tudom, hogy ez egy jó és fontos tantétel.

[…] Tudnunk kell, hogy kötelességünk megtanulni elősegíteni 
a minket körülvevő emberek békességét és boldogságát, és soha 
nem szabad olyan útra tévednünk, hogy lábunk alá tapossuk fele-
barátaink érzéseit és jogait. Ha egy ember mégis lába alá tiporja egy 
testvérének jogait, vajon mennyi időbe telne, míg lerombolná azt 
a bizalmat, amely azelőtt fennállt közöttük? Amikor pedig romba 
dőlne, vajon mennyi időbe telne újra kialakítani azt az érzést, amely 
egykoron megvolt közöttük? Hosszú időbe telne. Erre kell tehát 
tekintenünk, én úgy érzem: minden gondolatunkban, minden tet-
tünkben és minden titkos elmélkedésünkben elménknek minden 
körülöttünk lévő ember javát kellene tekintenie, és figyelembe kel-
lene vennünk, hogy nekik ugyanolyan jogaik és kiváltságaik van-
nak, mint magunknak. Ezt szilárdan be kell vésnünk az elménkbe.

Nos, vegyünk például egy embert, aki állandóan a körülötte lévő 
emberek javát tekinti; ha ez az ember áldást kíván hozni bármire és 
mindenre, ami a fivéreié, akkor e módon meg fogja alapozni saját 
maga és a körülötte lévők boldogságát. Ha az ember az ellenkező 
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úton indul el, és ahelyett, hogy mások megáldására törekedne és 
mások javára munkálkodna, inkább hibát talál és lehúz, vajon ő is 
ugyanilyen haladást fog elérni? Bizonyos, hogy nem.

[…] Ha úgy érezzük, hogy kötelességünk az eddiginél céltuda-
tosabban munkálkodni a bizalom elnyerésén, akkor előrelépést fo-
gunk tapasztalni, ha hatalmunkban áll fizikai áldásokat és előnyöket 
nyújtani a körülöttünk lévők barátságának elnyeréséért. Ily módon 
és csakis ily módon fonódhatunk össze és tanúsíthatjuk, hogy szí-
vélyes, testvéri érzéseink vannak. Ezt az érzést tükröznie kell tette-
inknek is …ahelyett, hogy kezet rázunk valakivel, és azt mondjuk 
neki: Isten áldjon meg, barátom, másnap pedig semmibe vesszük, 
amit előtte mondtunk, és sárba tapossuk legbensőbb érzéseit.6

Amikor az ember nem hajlandó áldozatot hozni testvérei ja-
vára, és amikor tudatában van, hogy belegázol testvérei érzése-
ibe, …akkor az az ember nem igaz az Úr szemében, és hol van 
ennek az egyénnek a testvérei iránti szeretete?

Amikor az egyik fivér nem hajlandó szenvedni a fivéréért, akkor 
hogyan állna hatalmában megmutatni, hogy szeretet lakozik benne 
fivére iránt? Azt mondom nektek, hogy balgaságunk és gyengesé-
günk miatt nem tudunk elnézően viselkedni testvéreinkkel, és ha 
megsértik jogainkat, mi azon nyomban visszavágunk, és ha rálép-
nek a lábunkra, mi azon nyomban ráugrunk az övékre. […] Ami-
kor olyan fivért látok, aki ellen vétkeztek, mire ő megfordul és 
a tettesnek ugrik, akkor azt mondom: mily messze jár ez a fivér 
a	kötelesség	ösvényétől!	És	azt	mondom	neki:	meg	kell	tanulnod	
uralkodni magadon, máskülönben soha nem leszel megszabadítva 
Isten királyságában.7

Felolvasok néhány bekezdést a Tan és a szövetségek könyvéből:

„Tanítványaim a régi napokban alkalmat kerestek egymás ellen, 
és szívükben nem bocsátottak meg egymásnak; és ezen gonoszság 
miatt sanyargattattak és súlyos fenyítést kaptak.

Azt mondom tehát nektek, hogy meg kell bocsátanotok egymás-
nak; mert aki nem bocsátja meg testvérének a vétkeit, az kárhoz-
tatva van az Úr előtt; mert őbenne marad ott a nagyobb bűn” [T&Sz 
64:8–9]. […]
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Ahogy itt olvasom, volt egy dolog, amit a Szabadító tanítványai 
nem értek el: nem sikerült megalapozniuk a lélek és az érzés ama 
egységét, amelyet kellett volna, az Úr pedig megfenyítette őket 
e- miatt. Az Úr megkívánja, hogy az emberek megbocsássanak 
egymásnak,	akár	hetvenhétszer	is.	És	ha	a	másik	fél	nem	is	kér	
bocsánatot, nekünk akkor is meg kell bocsátanunk. […] Aki nem 
bocsát meg testvérének – ahogy olvastuk –, abban marad a nagyobb 
bűn; más szavakkal: bűnösebb ő, mint az, aki vétett neki. Az Úr 
megkívánja, hogy szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat. Ez 
elég nehéz kérés sok esetben, de el kell érnünk a tökéletesség azon 
fokára, és el is fogunk érni oda.8 [Lásd a 4. javaslatot a 213. oldalon.]

Amikor egységessé válunk az evangéliumban, gyarapodni 
fogunk világosságban és intelligenciában, és fel fogunk 

készülni arra, hogy Isten jelenlétében lakozzunk.

Egybe kell fonódnunk és úgy kell tennünk, mint Dávidnak és 
Jonatánnak, akiknek a lelke egybeforrt [lásd 1 Sámuel 18:1]. Inkább 
kell hagynunk, hogy karunkat elválasszák testünktől, semmint hogy 
ártsunk egymásnak. Mily hatalmas nép lennénk, ha ilyen állapotban 
lennénk!	És	el	kell	jutnunk	oda,	bármily	csekély	baráti	érzéseink	le-
gyenek is a gyakorlatban jelenleg. Azt tudom mondani nektek, hogy 
el fog jönni a nap, amikor eggyé kell válnunk ily módon, ha valaha 
is szeretnénk Isten színe elé járulni. Meg kell tanulnunk szeretni a 
felebarátainkat, mint önmagunkat. El kell jutnunk ide, bármily távol 
is legyünk ettől jelenleg, nem számít. Meg kell tanulnunk ezeket a 
tantételeket és meg kell alapoznunk őket a keblünkben. Nos, én 
mindezt tisztán látom, és ez az oka annak, hogy ilyen hangnemben 
beszélek ezekről a dolgokról, mert szeretném elültetni ezeket a 
szentek elméjében, és szeretném, ha mindennapos érzéseik közé 
jutnának.9

A Mindenható hangja kiszólított minket a zűrzavarból, amely Ba-
bilon, hogy alkossunk egységet és drága testvériséget, melyben úgy 
szeretjük egymást, ahogyan önmagunkat szeretjük. Amikor eltérünk 
ettől a céltól, akkor Isten Lelke az eltérés mértékének megfelelően 
visszahúzódik tőlünk. Ha azonban tovább haladunk azon szövetsé-
gekben, amelyeket akkor kötöttünk, amikor befogadtuk az evangé-
liumot, akkor annak megfelelően fogunk gyarapodni világosságban 
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és intelligenciában, és jól felkészülhetünk arra, ami eljövendő. Ezen-
felül hithűségünk és a megkötött szövetségek betartása révén az 
alap, amelyen állunk, olyanná válik, mint a menny oszlopai: ren-
díthetetlenné.10 [Lásd az 5. javaslatot a 213. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Tekintsd át Lorenzo Snow tapasztalatát az Állandó Kivándorlási 
Alappal (205--206. oldal)! Napjainkban milyen lehetőségeink 
vannak az egyházban, hogy pénzt vagy javakat ajánljuk fel 
mások megsegítésére? Miként segíthetik elő egységünket ezek 
az erőfeszítések?

 2. Gondolkodj el Snow elnök azzal kapcsolatos tanításain, hogy 
miért szeretné az Úr, hogy egyek legyünk (206--207. oldal)! Mit 
gondolsz, miért valószínűbb, hogy mások bizonyságot kapnak 
az Úrról és visszaállított egyházáról, amikor azt látják, hogy 
egységesek vagyunk? Hogyan változhatnak meg érzéseik, ha 
azt látják, hogy széthúzás van köztünk?

 3. Tanulmányozd át a 207. oldal alján kezdődő részt! Miként 
vonatkozik ez a tanács az otthonunkra? Gondolkodj el azon, 
te mit tehetnél, hogy nagyobb egységre buzdíts a családi 
kapcsolataidban!

 4. Hogyan lehetséges egységet éreznünk Segítőegyletünkben 
vagy papsági kvórumunkban akkor is, ha esetleg eltérő ér-
deklődésünk és elgondolásaink vannak? (Néhány példát ta-
lálhatsz a 209--212. oldalon.) Milyen előnyöket tapasztaltál az 
egységből a családodban? Az egyházban? A közösségben?

 5. Szerinted miért tehet minket „hatalmas nép[pé]” az egymás 
iránti szeretet? Milyen hatással van életmódunkra a mások 
iránti szeretet? Nézd át a fejezet utolsó két bekezdését (212--
213. oldal), miközben átgondolod vagy megbeszélitek ezeket 
a kérdéseket!
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Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 133; János 13:34–35; Rómabeliek 
12:5; Móziás 18:21; 4 Nefi 1:15–17; T&Sz 51:9; Mózes 7:18

Segítség a tanításhoz: „Az evangélium tanításának [megkoronázó], 
meggyőző, térítő ereje akkor nyilvánul meg…, amikor egy inspirált 
tanító ezt mondja: »A Szentlélek ereje, a Szent [Lélek] lelkemnek 
tett kinyilatkoztatása által tudom, hogy a tanok, melyeket tanítot-
tam, igazak«” (Bruce R. McConkie, idézve: Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás. 43.).
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 1. Idézve: Brigham Young, Heber C. Kim-
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A papság „az emberi család 
szabadulására” adatott

„A papság, amelyet viselünk, az emberi család 
szabadulására került kinyilatkoztatásra. 
Ennek élénken kell élnie az elménkben.”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow eldert 1849. február 12-én rendelték apostollá. 
Nyolc hónappal később elhívták, hogy hozzon létre egy missziót 
Olaszországban.	Más	elhívott	férfitestvérekkel	együtt	1849.	október	
19-én indult el ebbe a missziójába. Társaival gyalog, lóháton és 
hajón tették meg a hosszú utat.

Amikor	1850	júniusában	megérkeztek	Olaszországba,	társaival	
együtt úgy találták, hogy a főbb itáliai városokban élő emberek még 
nem állnak készen az evangélium befogadására. A valdenseknek 
nevezett népcsoport azonban felkeltette Snow elder érdeklődését, 
és sugalmazást érzett arra, hogy közöttük munkálkodjon. A val-
densek évszázadokon át az eldugott piedmonti térségben éltek, 
egy olyan völgyvidéken, amely közvetlenül az olasz-svájci határtól 
délre, az olasz-francia határtól pedig keletre fekszik. Mivel közös-
ségüket azért hozták létre, mert vallási reformra vágytak, e csoport 
elkötelezett volt a Biblia tanulmányozása és a Szabadító apostolai 
példájának követése iránt.

Snow elder azt mondta, hogy amikor azt fontolgatta, hogy a val-
densek között prédikálja az evangéliumot, „olyan volt, mintha egy 
fényáradat tört volna be az elmémbe”.1 Mindezen bizonyosságok 
ellenére azonban úgy érezte, nem lenne bölcs dolog azon nyomban 
tevékeny misszionáriusi munkálkodásba kezdeni, mert az egyház 
ellenségei különféle kiadványokat osztottak szét az emberek között, 
hazugságokat terjesztve az egyházról.2 Snow elder így számolt be 
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mai látkép olaszország Piedmont nevű tartományáról, ahol 
lorenzo snow elder missziót szolgált az 1850-es évek elején
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erről: „Mivel úgy éreztem, hogy a Lélek akarata az, hogy eleinte 
lassú és óvatos lépésekben haladjunk, alávetettem magam a menny 
akaratának.” 3

Noha a misszionáriusok nem kezdtek azonnal prédikálni, Snow 
elder felügyelte az egyházi füzetek kiadását olasz és francia nyel-
ven. Ezenfelül társaival együtt barátságokat kötöttek a körülöttük 
élőkkel. Ezt mondta: „Megkíséreltük lefektetni a jövőbeli hasznosság 
alapjait azzal, hogy csendesen felkészítettük az emberek elméjét az 
evangélium befogadására azáltal, hogy barátságos érzéseket ültet-
tünk el mindazok kebelében, akik körülöttünk éltek. Ennek ellenére 
meglehetősen különösnek találtam, és nem kevéssé türelempróbá-
lónak, hogy heteket és hónapokat töltök egy érdekes népcsoport 
között anélkül, hogy tevékenyen és nyilvánosan foglalatoskodnék 
azon nagyszerű tantételek átadásával, amelyek terjesztésére ide 
jöttem.” 4

A valdenseknek az egyház iránti érzései rohamosan megváltoz-
tak, miután Snow elder papsági áldást adott egy fiúnak, aki sú-
lyosan megbetegedett. Snow elder a következőket jegyezte fel a 
naplójában:

„Szept. 6. – Ma reggel figyelmem Joseph Guy felé fordult. Joseph 
hároméves kisfiú, házigazdánk legifjabb gyermeke. Sok barátunk 
tett már látogatást a gyermeknél, mivel minden látszat szerint kö-
zeledett már számára a vég. Jómagam délután látogattam meg. A 
halál romba döntötte testét; korábbi egészséges alakja mostanra 
csontvázzá fogyott, és csak alapos megfigyeléssel tudtuk eldönteni, 
hogy él-e még.”

Snow eldert nyugtalanította az evangélium hirdetésével szem-
beni ellenállás, de aggódott a kis Joseph Guy miatt, így aznap este 
segítségért fordult az Úrhoz. Később így emlékezett vissza: „Mielőtt 
nyugovóra tértem volna, jó néhány órán keresztül az Úrhoz fohász-
kodtam, hogy segítsen nekünk ebben az időben. Az ez alkalommal 
támadt érzéseim nem egykönnyen törlődnek ki az emlékezetemből.

Szept. 7. – Ma reggel azt javasoltam…, hogy böjtöljünk, vo-
nuljunk el a hegyekbe és imádkozzunk. Mielőtt útnak indultunk, 
benéztünk a gyermekhez. Szemei felfelé fordultak, szemhéja le-
csukódott; arcocskája és füle vékonyka volt, és abban a halovány 
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márványszínben játszott, amely a közelgő halált jelzi. A halál hideg 
verejtéke borította testét, és az élet már majdnem elillant belőle. 
Madame Guy más nőkkel együtt zokogott, miközben Monsieur Guy 
lehorgasztott fejjel ült.” Monsieur Guy odasúgta Snow eldernek és 
a többi misszionáriusnak: „Meghal! Meghal!”

Snow elder így folytatta: „Miután egy kicsit megpihentünk a he-
gyen, és úgy láttuk, hogy valószínűleg semmi sem fog megzavarni, 
az Urat szólítottuk ünnepélyes imában, hogy kímélje meg a gyer-
mek életét. Miközben eltűnődtem azon, hogy milyen utat kívánunk 
megtenni, és milyen állításokkal állunk hamarosan a világ elé, fe-
lettébb jelentősnek ítéltem a jelen körülményt. Nem tudok olyan 
általam meghozható áldozatra gondolni, amelyet ne lettem volna 
kész felajánlani azért, hogy az Úr megadja kérésünket.”

Amikor aznap délután visszatértek a Guy családhoz, Snow elder 
papsági áldást adott Josephnek. Néhány óra múltán ismét benéztek 
a családhoz, és Joseph édesapja „hálatelt mosollyal” közölte velük, 
hogy a fiúcska sokkal jobban van.

„Szept. 8. – A gyermek olyan jól van, hogy a szülők megenged-
hettek maguknak némi pihenést, amire az elmúlt időszakban nem 
nagyon volt lehetőségük. Ma már magára tudták hagyni, hogy elvé-
gezzék teendőiket.” Amikor Joseph édesanyja örömét fejezte ki a fiú 
felépülése miatt, Snow elder így felelt: „A menny Istene cselekedte 
ezt önökért.”

„Attól az órától fogva gyógyulásnak indult – idézte fel Snow elder 
–, és a Mennyei Atyánk iránti hálával telt szívvel boldogan mondha-
tom, hogy pár nap múltán felkelhetett ágyából, és csatlakozhatott 
kis pajtásaihoz.” 5

Ez után az élmény után Snow elder úgy érezte, hogy a körülmé-
nyek „olyan kedvezőek, ahogy azt remélni lehetett”, és az Úr mun-
kája most már előrehaladhat az emberek között. 1850. szeptember 
19-én, pontosan 11 hónappal azt követően, hogy útnak indult itáliai 
szolgálatára, azt mondta társainak, hogy „kezd[jék] meg nyilvános 
ténykedés[ük]et”. Ismét felmentek egy hegyre, ahol Snow elder fel-
szentelte az országot a visszaállított evangélium hirdetésére.6

Snow elder Madame Guy-hoz intézett szavai – „a menny Istene 
cselekedte ezt önökért” – jól tükrözték a papságról szóló tanításait 
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egész életén át. Emlékeztette a szenteket, hogy a papságviselők 
munkálkodásán keresztül „Isten dicsősége és hatalma nyilvánul 
meg” mások javára.7 [Lásd az 1. javaslatot a 224. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

A papságviselők a Mindenható hírnökei, akik 
felhatalmazást kaptak a mennyből, hogy 

szent szertartásokban szolgáljanak.

Mi, utolsó napi szentek, azt valljuk, hogy megkaptuk Istentől az 
örökkévaló evangélium teljességét; azt valljuk, hogy birtokunkban 
van a szent papság – Istennek az emberre ruházott felhatalmazása, 
melynek erejénél fogva az Úr számára elfogadott módon szolgálunk 
annak szertartásaiban.8

Bárki, aki megalázkodik Isten előtt, és bűnbánat után alámerít-
kezik a vízben bűnei bocsánatára, el fogja nyerni kézrátétel által 
a Szentlélek ajándékát. Vajon én át tudom adni ezt neki? Nem, én 
egyszerűen a Mindenható hírnökeként, akinek felhatalmazás ada-
tott, kiszolgálom az alámerítést a bűnök bocsánatára; én egyszerűen 
csak alámerítem őt a vízben, mivel felhatalmazásom van így tenni. 
Én	egyszerűen	csak	reá	helyezem	a	kezeimet	a	Szentlélek	befoga-
dására, és akkor Isten az Ő jelenlétéből elismeri felhatalmazásomat, 
elismeri, hogy én az Ő hírnöke vagyok, és Ő ruházza rá a Szentlel-
ket az adott egyénre.9

Amikor megkeresztel[tem] embereket és kiszolgál[tam] e szent 
papság szertartásait, Isten szentesítette ezeket a szolgálatokat Szent-
lelke kiáradásával, tudást adva azoknak az egyéneknek, akiknek 
szolgáltam, meggyőzvén őket arról, hogy a felhatalmazás a menny-
ből	adatott.	És	minden	elder,	aki	elment	eme	örökkévaló	evan-
géliumot hirdetni, és elhívása lelkületében cselekedett, ugyanezt 
a bizonyságot tudja tenni, hogy az e szent szertartásokban való 
szolgálataik által Isten dicsősége és hatalma meggyőzésre indítva 
megnyilvánult mindazok fején, akiknek a szolgálatot végezték. Ez a 
mi bizonyságunk; és ez volt a bizonysága [1830-ban] egy bizonyos 
embernek, aki előállt és kijelentette, hogy Isten felhatalmazta őt 
arra, hogy megkeresztelje az embereket a bűnök bocsánatára, és 
kezeit reájuk vesse a Szentlélek befogadására, amely majd tudást fog 
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az egyház minden hithű tagját megáldják a 
papsági szertartások és szövetségek

adni nekik az örökkévaló világokból azt illetően, hogy ő rendelke-
zik ezzel a felhatalmazással. Ez az ember Joseph Smith volt; ő pedig 
ezt a felhatalmazást, mely szent angyalok által adatott meg néki, 
másokra is ráruházta, akik elküldettek, hogy bizonyságot tegyenek 
a világnak, hogy azok, akik részesülnek ezekben a szent szertartá-
sokban, bizonyságot kapjanak a Mindenhatótól, hogy ők ekképpen 
fel	lettek	hatalmazva	erre	a	szolgálatra.	És	ez	a	mi	bizonyságunk,	és	
ez az én bizonyságom e nép előtt és a világ előtt.10

Hol találhatna az ember a világon még egy olyan lelkészcsopor-
tot, akik olyan kijelentést mernek tenni, mint a mi eldereink? Hol 
található az az ember vagy embercsoport, aki úgy merészelne kiállni 
a világ elé, hogy azt mondja: őt Isten hatalmazta fel arra, hogy bi-
zonyos szertartásokat szolgáljon ki az embereknek, melyek által ők 
kinyilatkoztatást kaphatnak Istentől? Bárkiről, aki efféle tant hirdet, 
hamarosan kiderülne, hogy csaló-e – igen veszélyes helyzetbe hozná 
magát, és hamarosan kitudódna, hogy van-e ilyen felhatalmazása. A 
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mi eldereink azonban fel merik vállalni ezt az álláspontot. […] Isten 
elküldte szent angyalait a mennyből, és visszaállította a felhatalma-
zást az embernek, hogy az evangélium szertartás[ai]ban szolgáljon.11 
[Lásd a 2. javaslatot a 224. oldalon.]

A papság segít, hogy boldogságra leljünk ebben 
az életben és az egész örökkévalóságon át.

A papság vissza lett állítva; rá lett ruházva az emberre, hogy e 
közeg által mindazoknak, akik szeretnének jók és boldogak lenni, 
megadathassék e kiváltság. Az evangélium feltárja előttünk, hogyan 
legyünk nagyszerűek, jók és boldogak. Krisztus evangéliumának 
lelke megtanít minden olyan dolgot, amely szükséges jelen és jö-
vőbeli jólétünkhöz.

E célok lebegnek a szemünk előtt ma, és állandóan szemünk 
előtt is kell tartanunk őket. Tekintsetek vissza huszonöt esztendő-
vel, vagy tekintsetek vissza csupán tíz esztendővel – és sokatok 
van az egyházban ennyi ideje –, és lássátok meg, mit értünk el. 
Messzebbre látunk és jobban értjük a dolgokat, ezért aztán felké-
szültebbek vagyunk a földre eljövendő dolgokra, mint amilyenek 
tíz, tizenöt, húsz vagy huszonöt évvel ezelőtt voltunk, és jobban 
tudjuk, hogyan legyünk hasznosak, hogyan tegyünk jó dolgokat 
úgy, ahogyan azokat tenni kell…

[…] A papság célja az, hogy minden [embert] boldoggá tegyen; 
hogy elterjessze az ismereteket; valamint hogy mindenkit egyformán 
részesítsen ugyanazon áldásokban, amikor itt az ideje.12

Pontosan e célból adatott meg nekünk a szent papság napjaink-
ban, hogy vezesse és tökéletesítse Isten szentjeit itt, és pontosan 
olyan mértékben, amennyire szert teszünk intelligenciára e világon, 
valamint feddhetetlenségre és hithűségre…, olyan lesz a felmagasz-
tosulás állapota, amelyben majd megjelenünk a fátyol mögött.13

Az Úr azt mondta, hogy meg fog adni nekünk mindent, amivel Ő 
rendelkezik – ez pedig azon eskü és szövetség szerint lesz, amely 
a papsághoz tartozik [lásd T&Sz 84:33–44]. Senki se kételkedjék 
abban, amit Jézus mond, Ő pedig kijelentette, amint az Szent János 
Jelenéseiben feljegyzésre került: „A ki győz, megadom annak, hogy 
az én királyiszékembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem 
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az én Atyámmal az ő királyiszékében” [ Jelenések 3:21]. Mondhat-e 
bárki ennél nagyobb dolgot? Nem foglal-e ez magában mindent? 14

Ez az evangélium, amelyet kaptunk, a mennyből lett kinyilatkoz-
tatva, és a papság, amelyet viselünk, az emberi család szabadulására 
került kinyilatkoztatásra. Ennek élénken kell élnie az elménkben.15 
[Lásd a 3. javaslatot a 225. oldalon.]

Az igazlelkű papságviselők szorgalmasan és 
céltudatosan törekszenek a lelki ajándékokra, 

melyek segítenek nekik másokat szolgálni.

Papsági fivéreimhez szeretnék intézni néhány tanácsot adó, tanító 
és intő szót. Magasztos és szent felelősségek nyugszanak rajtatok, 
melyek nem csupán e nemzedék szabadulásával kapcsolatosak, 
hanem sok elmúlt nemzedéknek és sok eljövendőnek a szabadu-
lásával is. Immánuel a világon újra megalapított királyságának ra-
gyogó zászlaját ki kell bontani minden nemzetben, királyságban 

az ősi apostolok, Péter, Jakab és János, Joseph smithre és 
oliver Cowderyre ruházták a melkisédeki papságot
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és birodalomban; a figyelmeztetés hangját… el kell vinni minden 
néphez; ti vagytok azok, akiket az Úr kiválasztott erre a célra, még-
hozzá József szarvai, melyek népeket [terelnek össze] [lásd 5 Mó-
zes 33:13–17]. Bizonyára nem munkálkodhattok túlságosan buzgón 
vagy túlzottan iparkodón, amikor arra törekedtek, hogy a lehető 
legjobban, a nektek és az emberiségnek leginkább hasznára váló 
módon nagyítsátok fel szent és szentséges tisztségeiteket.16

Vannak olyan férfiak ebben az egyházban, akik épp olyan jók 
szívükben és érzéseikben, amilyen ember csak lehet, de hiányzik 
belőlük a hit és az erő, így aztán nem igazán nyerik el azt, amit 
kiváltságukban állna megkapni. Ha hitük, energiájuk és eltökélt-
ségük felérne jó érzéseikkel és vágyaikkal, becsületességükkel és 
jóságukkal, akkor valóban hatalmas emberek lennének Izráelben, 
és a betegségek, a kórok és a gonosz erői elillannának előlük, mint 
a szélben szálló pelyva. Mégis azt mondjuk, hogy jó emberek va-
gyunk, és hogy nemcsak tartjuk a lépést, hanem nagy előmenetelt 
is teszünk az igazlelkűségben Isten előtt – és ez kétségtelenül így is 
van. De szeretném elmélyíteni bennetek, fivéreim és nőtestvéreim, 
hogy vannak közöttünk elderek, akik olyan lelki ajándékokkal van-
nak felruházva, melyek a Szentlélek segítségének köszönhetően 
érvényre juthatnának. Az evangélium ajándékait szorgalommal és 
kitartással kell ápolni. Amikor az ősi próféták valamilyen különleges 
áldást vagy fontos ismeretet, kinyilatkoztatást vagy látomást kíván-
tak, néha napokig, sőt, hetekig böjtöltek és imádkoztak céljukért.17

Fiatal fivéreim, amikor összeesküdnek ellenetek a dolgok, ami-
kor minden sötétnek látszik, tegyétek a kötelességeteket, és erős és 
erőteljes férfiakká váltok; a betegek meggyógyulnak szolgálatotok 
alatt; az ördögök elmenekülnek előletek; a holtak feltámadnak; és 
mindent, amit valaha is megtett az ember Ádám napjaitól fogva, 
ti is képesek lesztek megtenni Isten hatalma által és a megfelelő 
vágytól vezérelve.18

Céltudatosan kell törekedni a tisztaságra, az erényre, a hűségre és 
az isteniségre, máskülönben nem lehet elnyerni a koronát. Ezeknek 
a tantételeknek be kell épülniük lényünkbe, bele kell szövődniük 
szervezetünkbe, a részünkké kell válniuk, és ezáltal az igazság, 
az egyenlőség, az igazságosság, az irgalom és minden olyan do-
log középpontjává és forrásává kell lennünk, ami jó és nagyszerű, 
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hogy kiáradhasson belőlünk az a fény, élet, erő és törvény, amely 
irányíthatja, uralhatja és segíthet megmenteni a tévelygő világot; 
Isten fiaiként cselekedve Mennyei Atyánk helyett és javára. Arra 
számítunk, hogy a feltámadásban gyakorolni fogjuk papságunk 
hatalmait – csupán oly mértékben gyakorolhatjuk őket, amilyen 
mértékben biztosítjuk magunknak igazlelkűségeit és tökéletességeit; 
e követelményeket pedig csak úgy kaphatjuk meg, ha törekszünk 
rájuk és elnyerjük őket, tehát a feltámadás hajnalán csupán azok 
lesznek a birtokunkban, amelyeket biztosítottunk magunk számára 
ezen a világon! Az isteniséget nem lehet az emberre ruházni ; arra 
csak szert tenni lehet. E ténynek a vallásos világ különös módon 
és sajnálatra méltóan nincs tudatában. Törekedjetek javára lenni 
másoknak, és akkor mások is törekedni fognak a ti javatokra lenni, 
aki pedig nagy akar lenni, legyen jó, tekintse mindenki érdekeit, és 
váljon mindenki szolgájává! 19

Isten szentjeiként, Izráel eldereiként hajlandónak kell lennünk 
időt és energiát szentelnünk, minden szükséges áldozatot meghoz-
nunk annak érdekében, hogy elnyerjük a megfelelő lelki képzettsé-
get ahhoz, hogy igen hasznosak legyünk különféle elhívásainkban. 
És	töltsön	el	az	Úr	minden	szívet	annak	felismerésével,	hogy	milyen	
fontosak ezek a dolgok, hogy szorgalmasan és erőteljesen kutas-
sunk azon ajándékok és hatalmak után, melyeket megígértek ne-
künk az evangéliumban, amelynek engedelmeskedünk.20 [Lásd a 4. 
javaslatot a 225. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	át	újra	a	215219. oldalon	álló	beszámolót!	Miként	
tudják a melkisédeki papság viselői felkészíteni magukat arra, 
hogy papsági áldásokat adjanak? Mit tehetünk mi mindnyájan, 
hogy felkészüljünk a papsági áldásokban való részesülésre?

	 2.	 Olvasd	el	a	219. oldal	alján	álló	bekezdést!	Mi	módon	nyilvá-
nítják ki a papsági szertartások Isten hatalmát az életünkben?
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 3. Hogyan segítenek a papsági szertartások és áldások abban, 
hogy mindannyian boldogságot találjunk ebben az életben? 
Hogyan segítenek örök boldogságunk biztosításában? E kér-
dések kapcsán gondolkodj el Snow elnöknek a 221. oldalon 
álló tanításain!

 4. Tanulmányozd a lelki ajándékokat a 222–224. oldalon, amelyek 
ápolására Snow elnök a papságviselőket buzdította! Szerinted 
mit jelent ápolni egy lelki ajándékot? Mi módon vonatkozik ez 
a tanács az egyház minden tagjának erőfeszítéseire?

Kapcsolódó szentírások: Jakab 5:14–15; Alma 13:2–16; T&Sz 84:19–
22; 128:8–14; Hittételek 1:3, 5

Segítség a tanításhoz: „Hogy segíts a tanulóidnak felkészülni a kér-
dések megválaszolására, megmondhatod nekik mielőtt valamit 
felolvastok vagy bemutattok, hogy a válaszaikat fogod kérni… Pél-
dául mondhatod, hogy »Miközben felolvasom ezt a részt, figyeljetek, 
hogy megoszthassátok, mi érdekel belőle a legjobban« vagy »Amint 
felolvassuk ezt a szentírást, figyeljétek meg, hogy megértitek-e, amit 
az Úr a hitről mond!«” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 69.).
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a hithű egyházi vezetők követik az Úr Péterhez intézett 
felhívását: „legeltesd az én juhaimat!” ( János 21:17)
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1 8 .  F E J E Z E T

Egyházi vezetés és 
önzetlen szolgálat

„Szolgáitok vagyunk az Úrban. A ti jóléteteket 
és az egész emberiség jólétét kívánjuk.”

Lorenzo Snow életéből

1840 októberétől 1843 januárjáig Lorenzo Snow Angliában elnökölt 
az egyház felett, Londonban és a környező vidéken. Felügyelte az 
ottani papsági vezetőket; néha személyesen tanította őket, máskor 
pedig levelek útján látta el őket tanácsokkal. Nem sokkal angliai 
missziója vége előtt levelet írt két „elnöklő elder[nek] a londoni gyü-
lekezetekben”, akik nagyjából a mai gyülekezeti elnököknek meg-
felelően szolgáltak. Levelében elmesélte egy élményét, amelyben 
egy másik gyülekezeti vezetővel volt része, szintén azon a vidéken.

Snow elder úgy jellemezte ezt a vezetőt, hogy „nincs külsőleges 
hibája”. A férfi „törek[edett] az ügy elővitelére”, és megvolt benne a 
képesség, hogy biztosítsa, „hogy mindenki a helyén áll és végzi a 
kötelességét”. Szorgalmas volt, „iparkodóbban munkálkod[va] a fela-
datban, mint az összes többi ember”. Mégis, annak ellenére, hogy ez 
a férfi kívülről hithűnek látszott, a gyülekezetnek idővel problémái 
támadtak, melyeknek szemmel láthatóan ő állt a középpontjában. 
Snow elder egy ideig megpróbálta megtalálni a problémák gyökerét, 
és gyengéden megfeddte a gyülekezet tagjait, amiért nem támogatják 
vezetőjüket. Aztán felmerült benne, hogy a vezetőben „talán van 
valamiféle titkos, bensőleg munkálkodó lélek, amelyről nem tud, 
amely nem mutatkozik meg nyíltan”, mégis valamiképp az idézi elő 
a gyülekezetben tapasztalt nehézségeket. Snow elder így idézte fel:

„Ennek megfelelően imádkoztam az Úrhoz, hogy adja meg nekem 
a tisztánlátás lelkét ebben a kérdésben. Imámra választ kaptam. Meg-
tudtam, hogy a testvérben félig-meddig rejtve megbújt az öndicsőítés 
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lelkülete, amely sok tettében vezérelte. Előfordult, hogy elküldött egy 
férfitestvért egy bizonyos feladat teljesítésére, titokban azonban arra 
vágyott, hogy övé legyen a dicsőség. Ha nem teljesítették a feladatot, 
akkor megfeddte a mulasztót, de nem azért, mert az Úr munkája bár-
milyen mértékben is meghiúsult vagy mert a testvér elveszített egy 
áldást, hanem azért, mert [ő] maga így semmibe lett véve, hogy nem 
engedelmeskedtek neki. [Egy] esetben, amikor egy férfitestvér számos 
embert megkeresztelt, a szíve nem annyira amiatt örvendezett, hogy 
ezek az egyének beléptek a szövetségbe, hanem inkább azért, mert 
mindez az ő felügyelete alatt történt. Titokban arra vágyott, hogy a 
felügyelete alatt állók közül senki se jusson nagy dicsőségre, csak ha 
az ő saját nevét is összefüggésbe hozzák az esettel.”

Snow elder azt is megfigyelte, hogy ha a gyülekezet valamely 
tagja sikeresen elvégzett egy feladatot, de nem követte a vezető 
tanácsát minden apró részletben, akkor a vezetőben feltámadt „az 
irigység lelke… a kifejezésre juttatott elismerés alatt megbújva”. Így 
folytatta: „Ez a lélek rejtve volt; gyümölcsei nem mutatkoztak meg 
nyíltan,	bár	úgy	történt	volna,	ha	nem	vigyázott	volna.	Olyan	benne	
lakozva munkálkodó gonoszság volt ez, amely idővel romba dönt-
heti a férfi hasznosságát. Felesleges gondot tett a vállára a felada-
tával járó ügyek intézése során, ezenfelül állandó kellemetlenség 
forrásává is vált a saját elméjében. Ez a férfi igyekezett előmozdítani 
Isten ügyét, de mindig olyan módon, hogy az ő saját keze világosan 
látható legyen minden dologban. Buzgón igyekezett megfelelő uta-
sításokat adni, de mindig ügyelt arra, hogy saját neve teljes hosszá-
ban alájuk legyen írva.”

Snow elder nem azért írta ezt a levelet, hogy elítélje ezt a helyi 
vezetőt. Azzal a céllal írta levelét, hogy segítsen a többi vezetőnek 
– hogy az ily módon jellemzett kevély lélek „látható, felismerhető és 
elkerülhető” legyen közöttük. Figyelmeztetett arra, hogy sok ember, 
„aki őszintén úgy hiszi, hogy ő maga mentes az öndicsőítés eme 
lelkületétől, ha gondosan megvizsgálná, milyen indíttatás vezérli a 
tetteit, maga is meglepődne, hogy ez a lélek ösztökéli őt előre sok 
cselekedete véghezvitelében”.

Miután megosztotta ezt az intést, ezt a tanácsot adta: „Ahhoz, 
hogy olyanná váljunk, amilyenné Isten szeretné, hozzá kell szoktat-
nunk elménket ahhoz, hogy örvendezzen, amikor látja, hogy mások 
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épp úgy boldogulnak, mint mi magunk; örvendezzen, amikor látja 
Sion ügyét felmagasztaltatni bármely kéz által, amelyet a Gondvi-
selés erre elrendel; kebelünket pedig be kell zárni az irigység be-
hatolása ellen, amikor egy nálunknál gyengébb eszközt nagyobb 
tisztességre hívnak el. Meg kell elégednünk egy alacsonyabb tiszt-
ség felmagasztalásával, míg magasabbra nem hívatunk; meg kell 
elégednünk a kicsiny dolgok végzésével, és nem szabad magunké-
nak követelnünk a dicsőséget a nagy dolgok elvégzéséért.” Snow 
elder egy nagy épülethez hasonlította az egyházat, mely épületnek 
az egyes szentek az alkotóelemei. Azt mondta, hogy „soha nem 
lenne szabad túlságosan büszkének éreznünk magunkat ahhoz, 
hogy néha kivágjanak, négyszögletesre munkáljanak, berovátkáz-
zanak és körülfaragjanak, hogy beilleszkedjünk arra a helyre, melyet 
be kell töltenünk a lelki épületben”.

Snow elder e szavakkal zárta levelét: „Ha egy elnöklő elder csu-
pán arra fog törekedni, hogy olyanná váljon, amilyen lehet és ami-
lyennek lennie kell, levetkőzvén magáról mindenféle önző tantételt, 
és mindig népe javára munkálkodik, továbbá alázatos lesz, és nem 
próbál túl sokat tenni rövidke idő alatt, vagy túl naggyá lenni, míg 
fel nem nő, akkor soha nem fogja elveszettnek érezni magát azt 
illetően, hogy miként magasztalja fel hivatalát megfelelőképp, és 
soha nem lesz híján Isten hatalmának, hogy véghezvigye az Úr 
bölcs céljait.” 1 [Lásd az 1. javaslatot a 233. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Az Úr isteni megbízatást adott egyháza 
vezetőinek: „Legeltesd az én juhaimat!”

Minden férfi, aki hivatalos elhívásban áll, akire Isten ráruházta 
szent és isteni papságát, gondolkodjon el azon, amit a Szabadító 
a tizenkét apostolnak mondott közvetlenül azt megelőzően, hogy 
felment Atyja színe elé: „Legeltesd az én juhaimat!” [ János 21:17]. 
És	ezt	addig	mondta	nekik,	míg	apostolai	már	bánkódtak	amiatt,	
hogy megállás nélkül ily módon szól hozzájuk. Ő azonban egyre 
csak ezt mondta: „Legeltesd az én juhaimat!” Vagyis: „Menj teljes 
szíveddel, és teljes mértékben szenteld magad az én ügyemnek. 
Ezek	az	emberek	a	világon	az	én	fivéreim	és	nőtestvéreim.	Érzéseim	
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kiáradnak feléjük. Viseld gondját népemnek. Legeltesd a nyájamat. 
Menj és hirdesd az evangéliumot. Megjutalmazlak minden áldo-
zatodért. Ne gondold, hogy lehetséges lenne túl nagy áldozatot 
hoznod e munka végzése során.” Szíve minden szenvedélyével arra 
kérte őket, hogy végezzék ezt a munkát. Most pedig én szólítok 
arra mindenkit, aki viseli ezt a papságot, a cövek elnöklő tisztség-
viselőit, továbbá a püspököket és a főtanácsot, hogy menjenek és 
legeltessék a nyájat. Kísérjétek figyelemmel őket. […] Dolgozzatok 
értük, és ne korlátozzátok gondolataitokat és érzéseiteket személyes 
felemelkedésetekre. Akkor Isten kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra, 
sugalmazást sugalmazásra fog adni nektek, és megtanít titeket arra, 
hogy miként biztosítsátok a szentek javát a fizikai és lelki jólétüket 
illető kérdésekben.2 [Lásd a 2. javaslatot a 234. oldalon.]

A vezetők és tanítók arra vannak elhívva, hogy kövessék 
a Szabadító példáját és szeretettel szolgáljanak, ne 

pedig saját felemelkedésükre törekedjenek.

Miért hívnak el [egy] férfit, hogy elnököljön egy népcsoport felett? 
Vajon azért, hogy befolyásra tegyen szert, melyet aztán közvetlenül 
a saját felemelkedésére használjon? Nem, hanem épp ellenkezőleg; 
ugyanannak a tantételnek megfelelően hívják el egy ilyen tisztre, 
amely miatt a papság megadatott Isten Fiának: hogy áldozatokat 
hozzon. Önmagáért? Nem, hanem annak a népnek az érdekében, 
akik felett elnököl. Megkívántatik-e tőle, hogy felajánlja magát a 
kereszten, mint a Szabadító? Nem, az viszont igen, hogy fivérei 
szolgájává, nem pedig urává váljon, és az ő érdekükben és jólétü-
kért munkálkodjon. Nem az, hogy az ekként kapott befolyást saját 
maga, családja, rokonsága vagy személyes barátai javára használja, 
hanem mindenkit testvéreként megbecsülve, mindenkivel egyforma 
jogokkal élve, ennélfogva aztán arra törekedve, hogy mindenkit 
egyenlőképp megáldjon és mindenkinek szolgáljon, a bennük rejlő 
tehetségeknek és érdemességnek megfelelően. Így téve kialakítja 
magában azt az atyai érzést, amely mindig is jelen van az Atya 
kebelében.

[…] Azok, akik [a] szentek között prédikálnak, ismerjék fel, mi 
célból tétetett rájuk a papság; tudják és teljességgel érezzék át, miért 
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lettek kijelölve adott hivataluk betöltésére, nevezetesen hogy Mes-
terünk lelkületében cselekedjenek, aki mindenki szolgája volt, hogy 
megtanulják ugyanolyan gyengéd érdeklődéssel tekinteni és figye-
lembe venni mindenki jólétét, mint a sajátjukat. […] Akkor sajátjuk 
lesz a két nagy parancsolat lelkülete, amelytől – ahogy a Szabadító 
mondta – „függ az egész törvény és a próféták”, nevezetesen az, 
hogy szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes 
elménkből, illetve szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat [lásd 
Máté 22:37–40].3

[Tanítás] előtt mondjatok egy imát, méghozzá így: Kérjétek meg 
az Urat, hogy beszédetek során mondhassatok valami olyat, ami 
javára válik azoknak, akikhez szavaitokat intézitek. Ne foglalkozza-
tok azzal, hogy ez vajon olyasmi-e, ami hozzátesz saját dicsősége-
tekhez vagy sem, hanem egyszerűen véssétek eszetekbe, hogy fel 
lettetek kérve, hogy szóljatok a hallgatósághoz, akik arra vágynak, 
hogy olyasvalamit kapjanak, ami javukra válik. Ez csakis az Úrtól 
jöhet. Ne foglalkozzatok azzal, hogy vajon… azok, akik hallanak, 
azt mondják-e, hogy gyönyörűen beszéltetek. Egyáltalán ne foglal-
kozzatok ezzel, hanem távoztassatok el minden önzést, ami esetleg 

„…látni fogjátok, hogy általánosságban véve a tehetség sokfelé 
osztódik, és ritkán található meg együtt egyes emberekben…”
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elmétekben lakozik, hogy az Úr olyasmit diktálhasson nektek, ami 
az emberek javára lesz.4 [Lásd a 3. javaslatot a 234. oldalon.]

A bölcs vezetők megbecsülik mások tehetségeit, és 
lehetőségeket biztosítanak az embereknek a szolgálatra.

Abból a tényből kiindulva, hogy [egy vezető] befészkelte magát 
az emberek szívébe, akik ismerik őt feddhetetlenségéről, becsüle-
tességéről és a hajlandóságáról, hogy Isten és az emberek érdekeit 
szem előtt tartva munkálkodik, készen állva meghozni bármilyen 
áldozatot, amelyet esetleg megkívánnak tőle, ez az ember elnyerte 
bizalmukat, és amint birtokában van egy ilyen szent bizalom, mit te-
het annak érdekében, hogy megelégítse az emberek elméjét, amely 
többé-kevésbé a haladásra hajlik? Hívja segítségül ez a férfi azon 
fivéreit, akik a legrátermettebbek, hadd osztozzanak felelősségei-
ben. Hiszen látni fogjátok, hogy általánosságban véve a tehetség 
sokfelé osztódik, és ritkán található meg együtt egyes emberekben; 
és csak lehetőséget kell kapnia, hogy kifejlődhessen. Ez a testvér így 
szólhat valakihez: „Nos, testvérem, te alkalmasabb vagy erre vagy 
arra a pozícióra, mint én”, vagy egy másik emberhez: „Te vagy az az 
ember, aki a legrátermettebb erre a részlegre”; és így tovább, amíg 
mindenki tehetségeit elő nem hívja, és ahelyett, hogy csökkentené 
a közösség belé vetett bizalmát, az efféle eljárás csak növelni fogja.5 
[Lásd a 4. javaslatot a 234. oldalon.]

A vezetés helyes módja az alázat, a jó példa, 
valamint a mások jóléte iránti elkötelezettség.

Nem a tekintélyelvű uralom a helyes uralom, mellyel a szenteket 
kormányozni kell, hanem arra kell törekedni, hogy az ember az 
alázat, bölcsesség és jóság lelkületében szolgáljon, nem annyira 
elmélet, mint inkább gyakorlat által tanítva. Noha valaki tán egy 
angyal ékesszólásával tanít, mégis a jó tettei, jó példái és cseleke-
detei, melyek folytonosan az emberek iránti teljes szívű odaadá-
sáról tanúskodnak, sokkal ékesszólóbban, sokkal hatékonyabban 
tanítanak.6

Ha olyan hithűek és egységesek lesztek, mint amilyen hithű és 
egységes az Első Elnökség és a Tizenkettek, és úgy fogtok követni 
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minket, ahogyan mi Krisztust követjük, akkor minden rendben lesz 
veletek. Eltökélt szándékunk kötelességünket megtenni, az Urat 
szolgálni, valamint népe javára és munkája elvégzése érdekében 
munkálkodni. Szolgáitok vagyunk az Úrban. A ti jóléteteket és az 
egész emberiség jólétét kívánjuk.

Az Úr nem a világ nagyjait és tanultjait választotta ki munkája 
elvégzésére a földön. Nem azokat, akiket akadémiákon és papne-
veldékben képeztek és oktattak, hanem olyan alázatos embereket 
választott, akik elkötelezettek az Ő ügye iránt, hogy egyháza ügyeit 
intézzék; olyan férfiakat, akik készen állnak elfogadni a Szent Lélek 
vezetését és irányítását, és akik természetszerűleg Neki tulajdonítják 
a dicsőséget, tudván, hogy saját erejükből semmire sem képesek. 
Biztosítalak benneteket, fivéreim és nőtestvéreim, hogy nem égett 
bennem becsvágy, hogy magamra vegyem azt a felelősséget, amely 
most rajtam pihen. Ha tiszteletteljesen el tudtam volna kerülni, ak-
kor soha nem találtattam volna jelen helyzetemben. Soha nem kér-
tem ezt, és soha nem kértem egyetlen fivérem segítségét sem, hogy 
elérhessem ezt a pozíciót, az Úr azonban kinyilatkoztatta nekem és 
fivéreimnek, hogy ez az Ő akarata, nekem pedig nem természetem 
kibújni semmilyen felelősség alól, vagy elutasítani bármely olyan 
tisztség betöltését, amelyet az Úr megkíván tőlem.7

Törekedni fogok elkötelezett lenni a ti érdekeitek és Isten ki-
rályságának érdekei iránt. Legjobb tudásom és képességem szerint 
foglak szolgálni benneteket azt illetően, ami elősegíti érdekeiteket 
a Mindenható érdekeivel összhangban. Ezt fogom tenni, az Úr se-
gedelmével.8 [Lásd az 5. javaslatot a 234. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Hogyan vonatkozhatnak ránk Lorenzo Snow-nak az angliai 
vezetőkhöz írott levelei (227–229. oldal)? Például mit eredmé-
nyezhet, ha „az öndicsőítés lelkülete” lakozik bennünk egyházi 
elhívásaink teljesítése során? Hogyan tudjuk felmagasztalni el-
hívásainkat önmagunk felmagasztalása nélkül?



1 8 .  f e J e z e t

234

 2. Tanulmányozd a 229. oldalon kezdődő részt! Miként tudják 
a vezetők „legeltetni” Krisztus nyáját? Mit tettek az egyházi 
vezetők, hogy „legeltessenek” téged? Milyen jellemvonásokat 
csodálsz ezekben a vezetőkben?

	 3.	 Olvasd	el	Snow	elnök	intéseit	a	személyes	felemelkedésre	való	
törekvéssel kapcsolatban (230–232. oldal)! Aztán tekintsd át a 
228. oldalon álló második teljes bekezdést. Miért kell megvizs-
gálnunk indítékainkat, amikor szolgálatot nyújtunk? Imádságos 
lélekkel gondold át, téged mi motivál az egyházban végzett 
szolgálatod során!

 4. Tűnődj el a 232. oldal tetején kezdődő bekezdésen! Milyen 
hatással van egy egyházközségre vagy gyülekezetre, amikor a 
vezetők osztoznak néhány felelősségben az egyháztagokkal? 
Milyen eredményeket láttál, amikor a különféle tehetségekkel 
és tapasztalattal rendelkező egyháztagok közösen munkálkod-
tak egy közös cél elérésén?

 5. Snow elnök ezt a tanácsot adta: „Nem a tekintélyelvű uralom a 
helyes uralom, mellyel a szenteket kormányozni kell” (232. ol-
dal). Mit eredményezhet az egyházi vezetők által gyakorolt 
tekintélyelvű	uralom?	És	a	szülők	által	gyakorolt	tekintélyelvű	
uralom? Mit eredményezhet az alázatos vezetés?

Kapcsolódó szentírások: Máté 6:24; 20:25–28; 23:5; Márk 10:42–45; 
János 13:13–17; 2 Nefi 26:29; 28:30–31; Móziás 2:11–19; 3 Nefi 
27:27; T&Sz 46:7–11; 50:26; 121:34–46

Segítség a tanításhoz: „Az óra előtt a táblára felírt kérdések segíteni 
fognak a tanulóknak elkezdeni a témákról gondolkozni, még mie-
lőtt az óra elkezdődik” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 93.).

Jegyzetek
 1. Lorenzo Snow levele William Lewzey-

nek és William Majornek, 1842 novem-
berében, in: Lorenzo Snow, Letterbook, 
1839–1846, Church History Library.

 2. Deseret News, Jan. 14, 1880, 787.
 3. Deseret News, June 13, 1877, 290–91.
 4. Improvement Era, July 1899, 709.

 5. Deseret News, June 13, 1877, 290.
 6. “Address to the Saints in Great Britain,” 

Millennial Star, Dec. 1, 1851, 362.
 7. Deseret SemiWeekly News,	Oct.	4,	1898,	

1.
	 8.	 In	Conference	Report,	Oct.	1898,	54.
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Misszionáriusi munka: 
„hogy elérjünk minden 

emberi szívhez”

„Megvan a módja, hogy elérjünk minden emberi szívhez, 
nektek pedig az a feladatotok, hogy megtaláljátok 
az utat azok szívéhez, akikhez el lettetek hívva.”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow az ohiói Kirtlandben keresztelkedett meg, ahol 
hébert tanult Joseph Smith prófétával és más egyházi vezetőkkel 
együtt. Remélte, hogy egy nap „klasszikus műveltségre tesz szert” 
egy egyetemen az Egyesült Államok keleti részén.1 Miközben azon-
ban e cél elérésén munkálkodott, szíve egy másik cél irányába 
kezdte húzni őt. Később így emlékezett vissza:

„Nyílt szívvel befogadtam [az evangélium igazságait], és eltökélt 
szándékom volt, hogy nem elégszem meg ennyivel. […] Kissé ag-
gódni kezdtem elmémben amiatt, hogy miután befogadtam ezt a 
csodálatos tudást, vajon helyénvaló-e, ha nem teszem tanúságomat 
róla. Missziókra kiküldött fiatal férfiak voltak visszatérőben, akik 
tanúságot tettek az őket kísérő áldásokról…, én pedig kezdtem 
úgy vélekedni, hogy ahelyett, hogy egy keleti parti főiskolára vagy 
egyetemre készülnék, inkább neki kell vágnom és bizonyságot kell 
tennem arról, amiről az Úr oly teljes mértékben tudást adott nekem. 
Ugyanakkor nem szerettem volna feladni az oktatással kapcsolatos 
terveimet sem, mert már régóta járt a fejemben, és akkoriban meg-
volt rá a lehetőségem és az anyagi forrásaim is.”

Ezekkel az érzésekkel viaskodva tanácsot kért egy bizalmas ba-
rátjától: „Elmondtam neki, mit szeretnék, mire ő így felelt: »Snow 
testvér, az adott körülmények közepette senki másnak nem ad-
nék ilyen tanácsot, amilyet úgy érzem, most neked adnom kell. 



236

1 9 .  f e J e z e t

„amikor az ember tudást kap, indíttatást érez, hogy átadja 
azt másoknak; amikor az ember boldog, az őt körülvevő lélek 
megtanítja arra törekedni, hogy másokat is boldoggá tegyen.”
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Ha a helyedben lennék, véghezvinném szándékomat és egyetemre 
mennék.« Pontosan azt mondta, amit hallani szerettem volna, és ez 
nagy örömömre szolgált. Egy ideig elégedett is voltam, de télidő-
ben, amikor hallottam ezeket a fiatal eldereket tanúságot tenni az 
evangélium hirdetése során elért sikereikről, újfent elkezdtem ezen 
gondolkodni. Az Úr tudást adott nekem azt illetően, hogy el fog 
jönni a földre, és hogy vannak bizonyos szükséges előkészületek. 
Megadott nekem mindent, amit csak kértem, és még többet is, hi-
szen a keresztelkedés, melyet a Szentlélektől kaptam, és az akkor 
nekem adott tökéletes tudás valóságosabb és meggyőzőbb volt, 
mint a hideg vízben való alámerítkezésem, és úgy éreztem, hogy 
felelősség nyugszik rajtam. Így aztán becsuktam a könyveimet [és] 
félretettem a latint és a görögöt.” 2

E	döntés	meghozatala	után	Lorenzo	Snow	missziót	szolgált	Ohio	
államban 1837-ben. Később további missziókat is teljesített: először 
Missouri,	Illinois,	Kentucky	és	Ohio	államokban,	majd	Angliában,	
Olaszországban,	a	Hawaiiszigeteken,	az	Egyesült	Államok	észak-
nyugati részén, valamint Wyoming államban. Mialatt Angliában 
volt, levelet írt nagynénjének, elmagyarázva neki, miért állt készen 
elhagyni otthonát és misszionáriusként szolgálni: „Az a gondolat, 
hogy valahol négy-ötezer mérföldnyire [kb. 6500-8000 kilométer-
nyire] vagyok gyermekkorom otthonától és minden ifjúkori kedves 
barátomtól, igencsak természetesen veti fel a kérdést: Miért is va
gyok itt? [...] Azért vagyok itt, mert Isten szólt és Prófétát támasztott, 
akin keresztül visszaállította az örökkévaló evangélium teljességét, 
annak minden ajándékával, hatalmával, szertartásával és áldásával, 
és ezt a felhívást tette minden embernek: »Térjetek meg, mert elkö
zelgett a menny királysága.« Isten gondviselésében elhívást kaptam 
az Ő követeként, hogy elvigyem ezt az üzenetet a föld nemzeteihez; 
felismerem, hogy ez olyan nagy felelősséget hárít reám, amelynek 
nem tudok eleget tenni a Mindenható segítsége nélkül.” 3

Snow elnök mindig hálás volt azért, hogy úgy döntött, misszio-
náriusként az Urat fogja szolgálni. 1901 szeptemberében, 87 
esztendősen ezt mondta: „Örömmel tölt el még most is, amikor 
visszatekintek misszionáriusi munkálkodásom napjaira. Az e kü-
lönleges élményekből fakadó érzéseim lényem szerves részévé vál-
tak.” 4 [Lásd az 1. javaslatot a 245. oldalon.]
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Lorenzo Snow tanításai

Miután megkapjuk az evangélium teljességét, 
vágy él bennünk, hogy segítsünk másoknak is 

örvendezni ugyanezekben az áldásokban.

Amikor az ember tudást kap, indíttatást érez, hogy átadja azt má-
soknak; amikor az ember boldog, az őt körülvevő lélek megtanítja 
arra törekedni, hogy másokat is boldoggá tegyen. […] Van-e bármi 
esély is arra, hogy az ember boldoggá legyen Krisztus evangéliumá-
nak ismerete nélkül? […] Bár a világban [az emberek] megpróbálják 
boldoggá tenni magukat, mégsem járnak sikerrel abban, amit elérni 
törekszenek. Nem lehetnek boldogak, csakis egy tantétel által, ami 
nem más, mint hogy befogadják az evangélium teljességét, amely 
megtanítja nekünk, hogy ne várjunk, míg átlépünk az örökkévaló-
ságba, hogy boldoggá tegyük magunkat, hanem már itt törekedjünk 
arra, hogy önmagunkat és a körülöttünk lévőket örvendezéssel tölt-
sék el a Mindenható áldásai.

Ez legyen tehát célunk és célkitűzésünk: hogy megtanuljuk hasz-
nossá tenni magunkat; hogy embertársaink szabadítóivá váljunk, 
hogy megtanuljuk, miként tudjuk megszabadítani őket; hogy átad-
juk nekik azon tantételek ismeretét, melyek szükségesek számukra 
ahhoz, hogy felemelkedhessenek az intelligencia ugyanazon fokára, 
melyen mi állunk.5

Menjetek és barátkozzatok össze azokkal az egyénekkel, akik 
körülvesznek benneteket, vagy válasszatok ki egyet, és próbáljátok 
meg felkelteni érzéseit, hitét, körülményeit és elméjét, és próbáljá-
tok megvilágosítani őket, és ha bűnösök, akkor próbáljátok meg-
menteni őket a bűneiktől, és hozzátok őket elő abból a rabságból, 
amelybe helyeztettek, arra a világosságra és szabadságra, amelybe 
ti helyeztettetek, mert ekképp tudtok jót cselekedni annak az is-
meretnek köszönhetően, amelyet az Úr megadott nektek.6 [Lásd a 
2. javaslatot a 245. oldalon.]
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A misszionáriusok készek áldozatokat hozni 
annak érdekében, hogy segítsenek másoknak 

is eljutni az igazság ismeretéhez.

Alighogy a szentek valamelyest letelepedtek [Utah] völgyeiben, az 
Úr szolgái ismét a felé a nagy misszionáriusi munka felé fordították 
figyelmüket, amely az egyházon nyugodott.

Szegénység közepette éltünk és azzal küszködtünk, hogy lakha-
tóvá tegyük a vidéket, de nem tudtuk elhanyagolni a kötelességet, 
amely alatt álltunk, hogy messzi földeken terjesszük az evangéliu-
mot, hiszen az Úr megadta a parancsot, miszerint az egész világon 
hirdetni kell. Az egyik bizonyítéka e munka isteni voltának az, hogy 
az utolsó napi szentek minden elűzetésük és üldöztetésük köze-
pette hithűen törekedtek az Úr e parancsának véghezvitelére.

Az egyház 1849 októberében tartott általános konferenciáján – 
csupán két évvel azután, hogy a pionírok beléptek [a Sóstó] völ-
gyébe – számos elder kapott elhívást, hogy missziókat nyissanak 
meg a világ különböző részein. A tizenkét apostol közül négyet 
jelöltek ki, hogy álljanak e küldetések élére. Erastus Snow apos-
tolt Skandináviába hívták el, John Taylor apostolt Franciaországba, 
jómagamat	Olaszországba,	Franklin D.	Richards	apostolt	pedig	
Angliába, ahol már megalakult egy misszió. Az akkori mostoha 
körülményeink közepette, amikor családjaink szinte nyomorog-
tak, nagy vállalkozás volt számunkra, de az Úr szólított, mi pedig 
kötelességünknek éreztük, hogy engedelmeskedjünk, nem számít, 
milyen áldozattal is jár.7

Életünket	nem	tartjuk	becsesnek,	hanem	Istennek	ajánljuk	annak	
érdekében, hogy a világ megérthesse, hogy van egy Isten az örök 
világokban; annak érdekében, hogy megérthessék, hogy Istennek 
van némi beleszólása az emberek gyermekeinek ügyeibe e jelen 
korban. A világ a hitetlenség érzései és vélekedései felé halad. Még 
az emberiség keresztény részein is ezrek és tízezrek vannak, akik 
nem hiszik – noha a népszerűtlenségtől tartva nem merik bevallani 
–, hogy Istennek bármi köze is lenne az emberek gyermekeihez. Elő 
kell lépnünk és áldozatokat kell hoznunk annak érdekében, hogy 
az emberek gyermekeinek hit és tudás adathasson.8
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Amikor felhívjuk ifjú misszionáriusainkat, hogy menjenek el a 
föld nemzeteihez, ők fontolóra veszik a kérdést, és mivel hallot-
ták azok élményeit, akik misszionáriusként már megjárták a vi-
lágot, nem éppen a legkellemesebb dolog arra számítani, hogy 
el kell viselniük azokat a megpróbáltatásokat és nehézségeket, 
amelyeken előre látják, hogy át kell haladniuk. Erényük azon-
ban abban rejlik, hogy mégis készek nekiindulni és eleget tenni a 
követelményeknek.9

Vannak bizonyos dolgok a misszióban, amelyek nem teljességgel 
kellemesek fiatal eldereink számára. Tudatában vannak, hogy fel 
kell áldozniuk az otthon kényelmét, és tudják, hogy olyan emberek 
közé mennek, akik nem mindig táplálnak jóleső érzéseket az üze-
netük iránt; másrészről azonban érzik, hogy birtokukban vannak az 
élet magvai, és ha találni tudnak egy becsületes férfit vagy nőt, ak-
kor az Úr Lelke működésbe fog lépni az illető szívében, és talán be-
fogadja ezt a ragyogó üzenetet, amelyet felkínálnak neki. Ez örömet 
és megelégedést nyújt nekik. Még egy dolog: e tapasztalatban lehe-
tőséget látnak arra, hogy olyasvalamit biztosítsanak maguknak, ami 
nagy értékkel bír számukra jövendőbeli kötelességeikben. Különös 

„adjátok fel saját érdekeiteket, és sikeretek nagyszerű és dicső lesz, 
és az egész egyház érezni fogja munkálkodásaitok hatásait.”
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dolog, hogy a több ezernyi levélben, amelyet azoktól kaptam, akiket 
misszionáriusi szolgálatra hívtak el – többnyire fiatal férfiak voltak 
–, csupán egyetlen eset jut eszembe, amikor elutasító választ adtak. 
Miért van ez? Azért, mert a szeretet és a halhatatlanság lelke, a Min-
denható Lelke nyugszik ezeken a fiatal eldereken, akiknek olyan 
megnyilatkozásokban volt részük, amelyek arra inspirálják őket, 
hogy megtegyék azt, amire máskülönben semmiféle indíték nem 
tudná rávenni őket.10 [Lásd a 3. javaslatot a 246. oldalon.]

A misszionáriusok soha ne feledjék, hogy ők a 
menny követei, jó és örömteli hírek hordozói.

Elküldjük eldereinket, hogy hirdessék az evangéliumot. Ki küldi 
el őket? […] Izráel Istene küldi el őket. Ez az Ő munkája. Nincs 
halandó ember, aki oly mértékben érdeklődéssel kísérné egy elder 
sikerét, amikor az evangéliumot hirdeti, mint az Úr, aki elküldte 
őt azon emberek közé, akik az Ő gyermekei. Az előző világban 
nemzette őket, és azért jöttek ide, mert az Úr azt akarta, hogy ide 
jöjjenek.11

Úgy érezzük, hogy ti [misszionáriusok] nagyszerű sikert fogtok 
elérni, mivel érezzük és tudjuk, hogy Isten hívott el benneteket. Az 
ember bölcsessége soha nem tudott volna kigondolni egy efféle 
munkát. Mindig elámulok, amikor belegondolok a nagyságába. El-
mondhatom, hogy pontosan ez az a munka, melyre szükség van 
ebben az időben: és érzem, hogy ti teljes lelketekkel vágtok bele. 
Ápoljátok magatokban Jézus lelkületét, amikor azt mondta, hogy 
semmit sem cselekedhet, csakis azt, amit az Atyja reá bízott [lásd 
János 5:30].

Ne is törődjetek nehézségeitekkel és látszólagos veszteségeitek-
kel. Adjátok fel saját érdekeiteket, és sikeretek nagyszerű és dicső 
lesz, és az egész egyház érezni fogja munkálkodásaitok hatásait.

Ne is törődjetek azzal, milyen közönyös néhány ember, akik kö-
zött munkálkodtok, és [ne foglalkozzatok] az apró csalódásokkal, 
amelyekkel találkozni fogtok. Az Úr Lelke rajtatok lesz, és fel fog-
játok kavarni azok lelkét, akiket szolgáltok, és le fogjátok győzni 
közönyüket; …megelégedésetekre fog szolgálni, hogy elvégeztétek 
azt a munkát, amelyre elküldettetek. […]
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Rátok ruházták a legteljesebb felhatalmazást – de erről egyál-
talán nem kell szót ejtenetek. Látni fogjátok, hogy nem kell szót 
ejtenetek róla, mert az Úr Lelke megerősíti ezt, az emberek pedig 
érezni fogják, hogy viselitek. Ez a megerősítés és érzés lesz a ti 
felhatalmazásotok.

Találkozni fogtok olyanokkal, akik úgy vélik, többet tudnak, mint 
ti, de ha ti úgy végzitek a kötelességeteket, ahogyan megmondták 
nektek, akkor mielőtt még elmennétek tőlük, érezni fogják, hogy 
egy kicsivel több van bennetek, mint bennük, és hogy megáldottá-
tok őket és segítettetek nekik…

Próbáljátok megkedveltetni magatokat azokkal, akikhez elkül-
dettetek. Az általatok tanúsított alázat és a rajtatok megpihenő Úr 
Lelke meg fogja mutatni, hogy alkalmasak vagytok arra a pozícióra, 
melynek betöltésére elhívattatok. Próbáljátok megérteni az emberi 
természetet és cselekedjetek ennek megfelelően, annak érdekében, 
hogy mindenki boldog és minden kellemes legyen…

Megvan a módja, hogy elérjünk minden emberi szívhez, nektek 
pedig az a feladatotok, hogy megtaláljátok az utat azok szívéhez, 
akikhez el lettetek hívva…

Szívemben úgy érzem, ezt kell mondanom: Isten áldjon meg 
benneteket! El fognak választani titeket, mielőtt útnak indultok, mi 
pedig imádkozni fogunk értetek, és nagy érdeklődéssel fogunk kí-
sérni benneteket. Legyetek jámbor szívűek és alázatosak. Amikor 
letekintetek hallgatóságotokra, két szándék motiválhat benneteket: 
az első az, hogy jól beszéljetek és jó benyomást tegyetek hallgatósá-
gotokra szónokként, másodikként pedig felmerül a kérdés: miért is 
vagyok itt? Azért, hogy elültessem az élet magvait e hallgatóság tag-
jainak szívében. Támadjon ez az ima a szívetekben: „Ó, Uram, add, 
hogy így legyen! Add, hogy erőm legyen a Te Lelked által, hogy 
megérintsem ezen néped szívét!” Ez a rövidke ima minden, amit 
egy eldernek mondania kell. Ez minden, amit tennetek kell. „Hadd 
mondjak valamit, ami megmenti ezeket a lelkeket!” Ez az, amit az 
Első Elnökség… és minden fivéretek szeretne, hogy megtegyetek.12

Fordítsátok figyelmeteket lelki páncélzatotok fényesítésére. Meg-
figyeltem, hogy amikor fizikai dolgaimat mind félreteszem, akkor 
a szemem egyedül a lelkiekre tekint. Imádkozzatok, fivéreim, és 
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ne gondoljátok, hogy ártani fog a böjt. […] Ne tréfálkozzatok túl 
sokat, [és] ügyeljetek arra, hogy nehogy megszomorítsátok a Lelket. 
A missziómon azt tapasztaltam, hogy egy-két hét után meg tudtam 
feledkezni az otthonról, és Isten Lelke fenntartott engem. A Lélek 
vonzza a szabadságot és a vidámságot, de ne essetek túlzott vidám-
ságba. […] Maradjatok imádságos lelkűek, hogy Isten Lelke veletek 
lehessen a fejetek búbjától a lábujjatok hegyéig.13

A szőlőskertben munkálkodó elderek soha ne tévesszék szem 
elől azt a tényt, hogy ők a menny követei, jó és örömteli hírek hor-
dozói azok számára, akik nem ismerik az Urat…

Amikor Joseph Smith próféta elküldte az első eldereket idegen 
földekre, előre látta, milyen fogadtatásban lesz részük, és elmondta 
nekik, hogy noha viszonylag kevesen fogadják majd őket Isten szol-
gáiként, a tömegek el fogják utasítani őket, és oda se figyelnek majd 
üzenetükre. Ez Isten szolgáinak sorsa az idők kezdetétől fogva, 
nekünk pedig elégedettnek kell lennünk a hithű munkálkodás ered-
ményeivel, még akkor is, ha csupán kevesek jutnak el általunk az 
igazság ismeretéhez…

Igazán remélem és imádkozom azért, hogy egyetlen munkálkodó 
elder se… feledkezzen meg magáról olyan mértékben, hogy áldo-
zatul essen a világ csábításainak. Egyetlen módon tudnak tisztes 
távolságban maradni azoktól, mégpedig úgy, hogy kizárják a go-
noszságot, igen, a gonoszságnak még a látszatát is. Ilyen vagy olyan 
formában kísértések fognak elébük tárulni. Ez szabadulásunk ellen-
ségének hivatása, Izráel eldereinek hivatása viszont az, hogy felül-
kerekedjenek a kísértésen, ahhoz pedig, hogy ezt sikerrel tegyék, 
szeplőtelenül kell tartaniuk magukat a világtól. […] Amennyiben 
ápolják és őrzik missziójuk lelkületét, és felismerik Krisztus Jézus-
ban való magas elhívásuk fontosságát, és lelkiségének megfelelően 
élnek, akkor képesek lesznek útmutatóként és szabadítóként állni 
az emberek előtt, a menny világosságát tükrözve számukra, és nem 
lesz hozzájuk fogható senki sem. Ha azonban rátévednek az ellen-
ség birtokára, és vesznek a világ lelkületéből, akkor megfosztatnak 
erejüktől és olyanná lesznek, mint bármely másik ember, és csak 
arra lesznek jók, hogy hazatérve az elbukottak bánatát vacsorálják, 
szeretteik szívét pedig szomorúságra indítsák állapotuk miatt. […] 
Amennyiben állandóan az Úrhoz fordulnak alázattal, szemükkel 
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egyedül az Ő tiszteletére és dicsőségére tekintenek, szívükben az 
emberek lelkének szabadulására vágynak, és megtesznek mindent, 
amit csak tudnak, hogy előidézzék szabadulásukat, akkor szavakkal 
ki sem fejezhető örömük lesz munkálkodásukban a testben, vége-
zetül pedig olyan dolgokban részesülnek az Atyával és a Fiúval, 
amelyek túlságosan nagyszerűek és dicsőségesek ahhoz, hogy a 
halandó ember megértse vagy elgondolja.14 [Lásd a 4. és az 5. ja-
vaslatot a 246. oldalon.]

Szívünk örvendezik, amikor segítünk másoknak 
elnyerni az evangélium teljességét.

E munka elvégzéséhez úgy gondoljuk…, részünkről sok türel-
met, hitet, szorgalmat, állhatatosságot és hosszútűrést lesz szükséges 
gyakorolnunk és megtapasztalnunk, de azokban a városokban…, 
ahol végül ezrek fogadták be az evangéliumot, számos alkalommal 
hosszú hónapok teltek látszólag meddő munkálkodással, mielőtt 
ezek a tantételek megfelelő figyelmet kaptak volna. […] Néhány 
[esetben] talán nemcsak hónapokat, hanem esetleg éveket kell dol-
goznunk, de bizonyosan érezzük, hogy hit, ima, munkálkodás és az 
Úr áldása révén végül le fogjuk győzni mindeme nehézségeket és 
győzedelmeskedni fogunk felettük Isten tiszteletére és dicsőségére; 
emellett nekünk magunknak részünk lesz abban a megelégedés-
ben, hogy megtettük kötelességünket és ruházatunkat megtisztítottuk 
minden ember vérétől.15

[Egy]	alkalommal,	mielőtt	tovább	utaztam	volna		Olaszországba,	
 ellátogattam [Angliában] Manchesterbe, Macclesfieldbe,  Birmingham- 
be, Cheltenhambe, Londonba, Southamptonba és a déli kon ferenciák 
területére. […] Részem volt abban az örömben, hogy sokakkal 
 találkozhattam, akiknek az egyházba térésük eszközéül  szolgáltam 
[nyolc évvel azelőtt]; és mondanom sem kell, hogy újra találkozni 
ezekkel az emberekkel igazán olyan öröm volt, amelyre  mindig 
szívesen emlékszem vissza. János apostol ezt írta napjaiban: „Mi 
tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert  szeretjük a 
mi atyánkfiait” [1 János 3:14]. Ez a szeretet, amely egyházunk 
 misszionáriusi elderei szívében gyúl a föld népei iránt, akik mond-
hatni idegenek a számukra, valamint az emberek szívében azon 
elderek iránt, akik elviszik hozzájuk az evangélium üzenetét, már 
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önmagában elegendő bizonyság a becsületes szív meggyőzésére, 
hogy forrása isteni, és hogy Isten velünk van. Ez a szent és szentsé-
ges érzés, melyet a Szentlélek kelt életre bennünk, máris elkülöní-
tette közösségünket az emberiség családjának többi részétől; és ez az 
az érzés, amely még ezután fogja forradalmasítani az egész világot, 
és meg fogja győzni a hitetlen embert, hogy Isten nem csupán mind-
annyiunk Atyja, hanem hogy mi az Ő barátai és szolgái vagyunk.16

Életemet	az	Úr	szolgálatának	szenteltem;	mindenemet az áldozati 
oltárra helyeztem, hogy tisztelhessem Őt, hogy számára elfogadha-
tóan tehessem meg akaratát, és hogy elterjesszem az élet tantételeit 
az emberek gyermekei között. Amikor visszatekintek a múltra és 
végigvezetem az Úr kezét, mely oly csodálatos módon nyitott utat 
számomra, és minden e missziókkal kapcsolatos dologban sikerre 
vitt engem a legnagyobb várakozásaimon felül, akkor kétszeresen 
is ösztönözve érzem magam, hogy nekivágjak a jövőnek. Szavakkal 
ki sem tudom fejezni szívem mélységes háláját az Úr áldásaiért. 
Azon fivérekre és szentekre, kiknek lelki bőkezűsége és az Isten 
munkája iránti érdeklődése különösképp megnyilvánult ezekben a 
misszióikban, hasonló bőkezűen áradjanak ki a Magasságos áldásai, 
és amikor a későbbi évek során e nemzetekből ezrek és tízezrek 
édes hangját hallják majd, amint a Mindenható dicséretét kiáltják a 
kinyilatkoztatás világosságáért, akkor szívük szintén örvendezni fog 
annak örömteli tudatában, hogy nekik is részük volt e dicsőséges 
megváltás előidézésében.17 [Lásd a 6. javaslatot a 246. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	el	a	235,	237. oldalt,	és	gondolkodj	el	Lorenzo	Snow	
e kérdésre adott válaszain: „Miért is vagyok itt?” Mi módon 
befolyásolhat ez a kérdés minden egyháztagot az evangélium 
megosztására támadó lehetőségeinkben?

 2. Gondolkodj el Snow elnök tanácsán a 238. oldalon kezdődő 
részben! Gondold át, miként követhetnéd e tanácsot, hogy 
segíts valakinek igazán boldognak lenni!
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 3. Snow elnök mesélt olyan áldozatokról, melyeket ő és mások 
hoztak azért, hogy meg tudják osztani az evangéliumot (239–
241. oldal). Milyen példákat láttál arra, hogy valaki áldozatokat 
hozott az evangélium megosztása érdekében? Mit gondolsz, 
miért hajlandóak az emberek meghozni ezeket az áldozatokat?

 4. Miként segíthetnek egy teljes idejű misszionáriusnak a 240–
241. oldalon álló ígéretek? Miként segíthetnek mindannyiunk-
nak, amikor az evangélium megosztására törekszünk? Hogyan 
használhatjuk ezeket a tanításokat arra, hogy segítséget nyújt-
sunk olyasvalakinek, aki habozik missziót szolgálni?

 5. Miközben áttekinted Snow elnök tanácsát a 241--244. oldalon, 
gondolkodj el azon, miként vonatkozik az minden egyháztag 
életére! Például: Szerinted mit jelent az, hogy „[a]djátok fel saját 
érdekeiteket”? Milyen különböző módjai vannak, hogy „elér-
jünk minden emberi szívhez”?

	 6.	 Olvasd	el	a	fejezet	utolsó	bekezdését,	amelyben	Snow	elnök	a	
misszionáriusi munka maradandó öröméről beszél! Te mikor 
tapasztaltad már meg a misszionáriusi munka örömét? Miért 
kell néha türelmesnek lennünk, mielőtt teljes mértékben meg-
tapasztalhatnánk ezt az örömöt?

Kapcsolódó szentírások: Alma 26:1–8, 35–37; T&Sz 12:7–8; 18:10–16; 
84:88

Segítség a tanításhoz: „Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak 
egy számukra érdekes szakaszt, és olvassák el magukban! Kérd meg 
őket, hogy alkossanak két- vagy háromfős csoportokat azokkal, akik 
ugyanazt a szakaszt választották, és beszéljék meg egymással, mit 
tanultak!” (Lásd e könyv VII. oldalát.)
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lorenzo snow elnök tanúságot tett arról, hogy az evangélium 
vissza lett állítva Joseph smith prófétán keresztül
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2 0 .  F E J E Z E T

Isten királysága előrehalad

„Azoknak, akik azt vallják, hogy [Isten] 
munkájában foglalatoskodnak, kötelességük 

tovább menni, előrehaladni. […] Mindaddig, amíg 
marad megtennivaló lépés, meg kell tenni.”

Lorenzo Snow életéből

1844-ben, miközben Lorenzo Snow egy megbízást teljesített az 
Egyesült Államok keleti részén, tudomására jutott, hogy Joseph 
Smith próféta és fivére, Hyrum, mártírhalált halt. Ezt mondta: „E 
gyászos esemény híre természetesen teljességgel váratlanul ért, és 
olyan mély megdöbbenéssel és fájdalommal sújtott, amelyet nyelv 
nem tud kifejezni.” A Tizenkét Apostol Kvóruma utasításainak en-
gedelmeskedve előkészületeket tett, hogy hazatérjen az Illinois ál-
lambeli Nauvooba.1

Később így emlékezett vissza: „Joseph napjaiban néhányan úgy 
gondolták, hogy ez az egyház nem tud boldogulni, csak akkor, 
ha Joseph irányítja a sorsát, és amikor eljött az idő, hogy mártír-
ként eltávozzon ebből a világból a lélekvilágba, ez nagyon felzak-
latta a szenteket szerte Isten királyságában. Váratlan esemény volt 
ez. Nemigen tudták, hogyan lesz tovább. Az [egyház vezetésének] 
felelőssége ekkor a Tizenkét Apostol Kvórumára szállt, és Isten 
rajtuk megpihenő áldásain és a kebelükben lakozó sugalmazás lel-
kén keresztül, valamint a Mindenható irányítása alatt a királyság 
előrehaladt.” 2

Az egyház második elnöke, Brigham Young, 1877-ben hunyt 
el, miután 33 esztendőn át vezette az egyházat. Lorenzo Snow el-
der, aki akkor a Tizenkettek Kvórumának tagja volt, ismét szemta-
núja volt az egyház földi vezetésében beálló változásnak. Később 
elmondta, hogy Young elnök „csaknem váratlanul hunyt el. A 
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szentek	aligha	voltak	felkészülve	[halálára].	És	Isten	királysága	mé-
gis előrehaladt.” 3

Amikor John Taylor, az egyház harmadik elnöke 1887-ben el-
halálozott, Snow elder e szavakkal bátorította a szenteket: „Az Úr 
helyénvalónak látta most, hogy elhívja szeretett testvérünket, Taylor 
elnököt, a szenvedés és a mártírhalál e színteréről; az egyház azon-
ban továbbra is előrehalad.” 4

1898-ban, körülbelül 11 évvel azután, hogy Lorenzo Snow Taylor 
elnök temetésén bátorította a szenteket, úgy érezte, most magának 
van szüksége hasonló bátorításra. Akkoriban a Tizenkettek Kvó-
rumának elnökeként szolgált. Wilford Woodruff elnök szolgált az 
egyház elnöki tisztségében, akinek fizikai állapota egyre romlott. 
Snow elnök tudta, hogy az utódlás kialakult rendje szerint ő fog 
az egyház felett elnökölni, ha tovább él, mint Woodruff elnök. Egy 
este különösen nyomasztotta ez a lehetőség. Mivel alkalmatlannak 
vélte magát az egyház vezetésének átvételére, magányosan elvonult 
imádkozni a Salt Lake templom egyik szobájába. Arra kérte Istent, 
hogy kímélje meg Woodruff elnök életét, ugyanakkor azonban ígé-
retet tett arra, hogy eleget fog tenni bármilyen kötelességnek, me-
lyet Isten megkíván tőle.

Woodruff elnök 1898. szeptember 2-án elhunyt, nem sokkal 
Snow elnök a templomban mondott buzgó imája után. Snow elnök 
épp Brigham Cityben tartózkodott, körülbelül 60 mérföldre (100 
kilométerre) Salt Lake Citytől északra, amikor elérte a hír. Intézke-
dett, hogy még az aznap esti vonattal visszatérjen Salt Lake Citybe. 
Amint megérkezett, ismét elvonult a templom egy félreeső szobá-
jába, hogy imádkozzon. Hangot adott alkalmatlansága érzésének, 
de kifejezésre juttatta hajlandóságát, hogy teljesíti az Úr akaratát. 
Útmutatást kért, majd pedig várta a választ, de nem történt semmi. 
Így aztán elhagyta a szobát.

Amikor kilépett egy tágas folyosóra, megkapta a választ – és a 
bizonyosságot	–,	amelyet	áhított.	Ott	állt	előtte	a	feltámadt	Szaba-
dító, aki elmondta neki, mit kell tennie. Snow elnök később mesélt 
erről az élményéről unokájának, Alice Pondnak. Alice feljegyezte a 
nagyapjával a Salt Lake templomban folytatott beszélgetését:
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„A celesztiális szobához vezető tágas folyosón több lépéssel na-
gyapa előtt mentem, amikor megállított és így szólt: »Állj csak meg 
egy pillanatra, Allie. Mondani szeretnék neked valamit. Itt történt, 
hogy az Úr Jézus Krisztus megjelent előttem Woodruff elnök halála 
idején. Azt az utasítást adta, hogy késlekedés nélkül szervezzem 
újra az egyház Első Elnökségét, és ne várjak, ahogyan az a korábbi 
elnökök halála után történt, és hogy én fogom követni Woodruff 
elnököt.«

Azután nagyapa egy lépéssel közelebb jött, kinyújtotta bal kezét 
és	ezt	mondta:	»Éppen	itt	állt,	körülbelül	[egy	méterrel]	a	föld	felett.	
Olybá	tűnt,	mintha	egy	színarany	padozaton	állna.«

Nagyapa elmondta nekem, mily dicsőséges a Szabadító szemé-
lye, és leírta kezeit, lábait, orcáját és gyönyörű fehér köntösét, mely 
mind olyan ragyogó fehérségű és tündöklő volt, hogy alig tudott 
Reá tekinteni.

Ekkor [nagyapa] még egy lépéssel közelebb jött, jobb kezét a 
fejemre tette, és így szólt: »Nos, kisunokám, szeretném, ha emlé-
keznél, hogy ez nagyapád bizonysága, és hogy ő a saját szájával 
mesélte el neked, hogy valóban látta a Szabadítót, itt a templomban, 
és szemtől szembe beszélt Vele.«” 5

Snow elnöknek a Szabadítóval való társalgása szent megerősítése 
volt annak az igazságnak, melyet már évek óta tudott: hogy Jézus 
Krisztus az egyház feje. Ettől az igazságtól sugalmazva Snow elnök 
gyakorta tett bizonyságot arról, hogy az egyház továbbra is előre 
fog haladni, az ellene irányuló támadások dacára is. Háláját fejezte 
ki azért a kiváltságért, hogy részt vehet az Úr utolsó napi munká-
jának előmozdításában. Az 1898. októberi általános konferencián, 
amely során az egyház elnökeként támogatták, ezt mondta: „Fogad-
juk meg szívünkben, tegyünk tanúságot a bensőnkben az Úrnak, 
hogy jobb emberek leszünk, egységesebb nép leszünk a következő 
konferenciánk idejére, mint amilyenek most vagyunk. Ez az érzés 
és elhatározás uraljon minden férfit és nőt, aki jelen van ezen az 
ünnepélyes összejövetelen. Úgy érzem szívemben, hogy meg fogok 
próbálni elkötelezettebb lenni Isten királyságának érdekei és az Úr 
céljainak véghezvitele iránt, mint amilyen a múltban voltam.” 6 [Lásd 
az 1. javaslatot a 258. oldalon.]
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Lorenzo Snow tanításai

Jövendölés beteljesedéseként az Úr 
visszaállította egyházát a földön.

Isten szolgájaként tanúságot teszek az Ő akaratának kinyilat-
koztatásáról a tizenkilencedik században. Az Ő saját hangja által 
adatott a mennyekből, Fiának személyes megnyilvánulása és szent 
angyalok szolgálata révén. Azt parancsolja minden embernek min-
denütt, hogy bánják meg bűneiket, forduljanak el gonosz útjaikról 
és igaztalan vágyaiktól, keresztelkedjenek meg bűneik bocsánatára, 
hogy elnyerhessék a Szentlelket és közösségre léphessenek Vele. 
Megkezdte a megváltás munkáját, amelyről minden szent próféta 
és az emberiség minden korszakának és minden fajának bölcsei és 
látnokai szóltak.7

A mormonizmus – ami az utolsó napi szentek valódi vallásának 
ragadványneve –nem állítja, hogy új keletű lenne, csupán e nemze-
dék számára az. Kijelenti magáról, hogy az eredeti megváltás tervét 
tartalmazza, amelyet a mennyekben alkottak meg, még mielőtt e 
világ lett volna, és amelyet Isten kinyilatkoztatott az embernek a 
különböző	korokban.	Hogy	Ádámnak,	Énóknak,	Noénak,	Ábrahám-
nak, Mózesnek és más ősi kiválóságoknak sorra birtokában volt ez a 
vallás, adományozási korszakok egymásutániságában, ebben mi, ez 
a nép, igazán hiszünk. […] A mormonizmus röviden tehát az eredeti 
keresztény hit visszaállítása, az ősi evangélium újbóli visszatérése 
– ez alkalommal azért, hogy bevezesse az utolsó adományozási 
korszakot, megnyissa a millenniumot, és bevégezze a megváltás 
munkáját e bolygót illetően.8

Láthatjuk a Mindenható kezét egy olyan királyság megalapításá-
ban, melyről a régmúlt időkben Dániel próféta szólott – egy olyan 
királyságét, amely egyre gyarapodik és terjed, mígnem betölti az 
egész földet [lásd Dániel 2:44], amikor a világosság és az intelligen-
cia olyan általánosan elterjed, hogy többé nem lesz szükséges, hogy 
az ember így szóljon a társaihoz: „Ismerjétek meg az Urat, mert 
ők mindnyájan megismer[ik őt], kicsinytől fogva nagyig” [ Jeremiás 
31:34], és amikor az Úr Lelke oly mértékben kiárad minden testre, 
hogy fiaik és lányaik jövendölni fognak, véneik álmokat álmodnak 
és ifjaik látomásokat látnak [lásd Jóel 2:28], valamint amikor nem 



2 0 .  f e J e z e t

253

„fivéreim és nőtestvéreim, isten felállította egyházát és királyságát 
a földön az emberiség családjának javára és áldására…”
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lesz semmi, ami árthatna vagy pusztíthatna az Úr szent hegyén [lásd 
Ésaiás	11:9].9 [Lásd a 2. javaslatot a 258. oldalon.]

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza biztos alapra épült, és továbbra is előre fog 

haladni, az ellene irányuló támadások dacára is.

Fivéreim és nőtestvéreim, Isten felállította egyházát és királyságát 
a földön az emberiség családjának javára és áldására, hogy vezesse 
őket az igazság útján, hogy felkészítse őket a felmagasztosulásra a 
színe előtt, illetve dicsőséges eljövetelére és királyságára a földön. 
Céljai meg fognak valósulni, dacára a gonoszok és a sötétség erői 
minden ellene irányuló támadásának. Minden el lesz távolítva, ami 
csak e munka útjába állna. Semmi sem fog tudni ellenállni [Isten] 
hatalmának, hanem minden, amit Ő elrendelt, teljes mértékben és 
tökéletesen meg fog valósulni. Istennek a népe iránti szeretete to-
vább fog élni és fenn fog maradni, ők pedig ujjongani fognak az 
Úr erejében.10

Nahát, ki beszél e királyság pusztulásáról? […] Hiszen ennyi erő-
vel megpróbálhatnánk leszakajtani a csillagokat az égboltról, vagy 
elrángatni a holdat vagy a napot a pályájáról! Soha nem fog sike-
rülni, mivel ez a Mindenható munkája.11

Isten királysága tovább halad erővel és hatalommal, nagyszerű 
és ragyogó sikerrel.12

Ez a mű biztos alapra épült, a korok kősziklájára alapozva. […] 
Nem számít, ki tévelyeg el útközben vagy ki futtatja zátonyra hitét, 
az egyház tovább fog haladni.13

Ez az egyház meg fog állani, mert szilárd alapra épült. Nem em-
bertől való; nem az Újszövetség vagy az Ószövetség tanulmányo-
zásából fakad, nem az akadémiákon vagy papneveldékben szerzett 
tudás eredménye, hanem közvetlenül az Úrtól adatott. Az Úr meg-
mutatta nekünk a világosság Szent Lelkének kinyilatkoztató eleme 
által, és minden ember elnyerheti ugyanezt a lelket.

[…] Ő tudást ad nekünk arról, hogy mit kell tennünk, amennyi-
ben készek vagyunk inkább feláldozni életünket, semmint szembe-
szegülni a kapott tudással. Feltárja előttünk a celesztiális királyság 
titkait, és folyamatosan olyan dolgokat közöl velünk, amelyeket 
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azelőtt soha nem ismertünk. Ez a tudás és intelligencia állandóan 
gyarapszik bennünk.

[…] Túlságosan sok tudást kaptunk már ahhoz, hogy megtor-
panjunk a céljainkban. Azok, akik a mormonizmus üldözésére és 
ledöntésére törekszenek, folytassák csak és tegyék a dolgukat. […] 
A mi dolgunk az, hogy gyarapodjunk Isten ismeretében, betart-
suk Isten parancsolatait, hithűek legyünk, tovább gyarapodjunk, 
és éveink előrehaladtával egyre tökéletesebbé váljunk.14 [Lásd a 3. 
javaslatot a 258. oldalon.]

Mi Isten népe vagyunk, Ő pedig megvédelmez 
minket, miközben előrehaladunk és mindent 

megteszünk, amit csak kíván tőlünk.

Sok esetben…, amikor Isten népének pusztulása elkerülhetetlen-
nek tűnt, és látszólag nem volt menekvés, …hirtelen támadt valami, 
ami elő volt készítve szabadulásukra, hogy elhárítsa a küszöbön álló 
pusztulást. Láthatjuk ezt az izráeliták esetében, amikor Mózes vezette 
őket. Amikor a Vörös-tengerhez értek, az őket utolérő egyiptomi had-
sereg pedig pusztulással fenyegette őket, úgy tűnt, nincs menekvés, 
ám pontosan abban a pillanatban, amikor szabadulásra volt szükség, 
lám, fel is tűnt, és ők megmenekültek [lásd 2 Mózes 14:10–25].

Így volt ez és mindig is így lesz ez velünk. Annak ellenére, hogy 
nehézségeink talán igen nagynak tűnnek, mégis mindig megada-
tik majd szabadulásunk módja, ha mi magunk eleget teszünk a 
kötelességeknek, melyek Isten gyermekeiként reánk hárulnak. De 
meglehet, hogy a jövőben szükség lesz arra – és ez mondaniva-
lóm lényege –, hogy néhány szent magára vegye Eszter királyné 
szerepét, és kész legyen feláldozni bármit és mindent, ami csak 
megkívántatik kezétől az utolsó napi szentek megszabadításának 
elősegítése céljából.

Először is tudnunk kell, hogy Isten népe vagyunk. […] Köteles-
ségünk előre lépni, amint Eszter tette, és hajlandónak kell lennünk 
mindent kockára tenni a nép szabadulásáért. Feladatát magára 
vállalva Eszter így szólt: „Ha elveszek, hát elveszek” [lásd Eszter 
4:3–16]. […] De Isten népe nem fog elveszni. Mindig akad majd a 
bozótban egy kos a szabadulásukra [lásd 1 Mózes 22:13].
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[…] Az Úr ezt mondta: „[S]zívemben elrendeltem, hogy minden 
dologban próbára teszlek benneteket, vajon megmaradtok-e a szö-
vetségemben, méghozzá mindhalálig, hogy méltónak találtassatok; 
mert ha nem maradtok meg a szövetségemben, akkor nem vagytok 
méltók rám” [lásd T&Sz 98:14–15]. Van valami, amiért érdemes él-
nünk, de megvan mindenünk, amiért érdemes meghalni. De nincs 
halál e dolgokban. Szabadulás és élet van, ha Isten népe – azok, 
akik az Úr Jézus Krisztus neve után nevezik magukat – be fogja 
tartani Isten parancsolatait, és azt teszik, ami elfogadható a szemé-
ben. Nem a Mindenható terve szerint való, hogy megengedje népe 
pusztulását. Ha helyesen cselekszünk és betartjuk a parancsolatait, 
akkor bizonyos, hogy minden nehézségből ki fog minket szabadí-
tani.15 [Lásd a 4. javaslatot a 258. oldalon.]

Itt az ideje, hogy megalázkodjunk Isten előtt, és 
elvégezzük a munkát, amelyet Ő ránk bízott.

Azoknak, akik azt vallják, hogy [Isten] munkájában foglalatoskod-
nak, kötelességük tovább menni, előrehaladni, …zúgolódás nélkül 
és anélkül, hogy nógatni kellene őket; mindaddig, amíg marad meg-
tennivaló lépés, meg kell tenni.16

Eljött az idő, hogy az utolsó napi szentek megalázkodjanak a 
Mindenható előtt. […] Eljött az idő, hogy az utolsó napi szentek 
megtudják, mire is kötelezték el magukat; eljött az idő, hogy az 
utolsó napi szentek megbánják bűneiket és balgaságaikat, és a Min-
denhatót szólítsák, hogy megadathassék az Ő segítsége; …hogy 
előrehaladhassunk, és elvégezhessük azt a nagy munkát, amely a 
mi gondjainkra lett bízva.17

Isten munkájában foglalatoskodunk. Ragyogó kilátások tárulnak 
elénk, de mélyítsük el elménkben, kezünk minden cselekedetében, 
hogy Isten szolgái vagyunk, és az Ő akaratát cselekedjük. Ne hagy-
juk, hogy csorba essen feddhetetlenségünkön, hanem hitünk folya-
matosan gyarapodjon, miközben előrehaladunk az életben. Nekem 
megelégedésemre lenne, hogy ott cselekedjek, ahová a Gondviselés 
helyezett engem, és megkérdezném az Urat, mit tehetek Isten ki-
rályságának felépítéséért azon a helyen, és arra kérném, segítsen 
biztosítanom családom megélhetését.18



2 0 .  f e J e z e t

257

Gyarapodhatunk tudásban és hatalomban, arra való képessé-
günkben, hogy felépítsük Isten királyságát a földön, méghozzá 
szorgalmunk, alázatosságunk és a megkötött szövetségek iránti 
hűségünk által.19

Úgy tűnhet az abból fakadó tudatlanságunknak köszönhetően, 
hogy nem értjük teljes mértékben az Úr útjait és céljait, hogy az 
előttünk álló programterv végrehajtása során előre tett lépéseinkben 
néha egy időre megállóhelyre érkezünk, mikor a tény az, hogy nem 
szerepel ilyesmi a programban, és nem is lehet, ha az emberek az 
Isten ígéreteibe vetett bizalommal tovább folytatják munkájukat.

[…] Legyen minden ember hithű és igen szorgalmas Isten pa-
rancsolatainak betartásában, és ápolják magukban a vágyat, hogy 
jót cselekedjenek a körülöttük lévőkkel; ha pedig a múltra vissza-
tekintve azt találjuk, hogy nem cselekedtünk szigorú összehang-
ban azzal, amit lelkiismeretünk és kötelességünk diktált, akkor 
állítsuk helyre magunkat Isten és ember előtt, hogy felkészül-
tek lehessünk minden eseményre, amely esetlegesen bekövet-
kezik. Folytatódjon a templomok és a hódolat házainak építése! 
Folyta[ssuk] gyermeke[ink] oktatását, és továbbra is nevel[jük] őket 
az	Úr	félelmében!	És	vitessék	el	továbbra	is	az	evangélium	a	távoli	
nemzeteknek! […]

Ez Isten munkája, és Ő irányítja annak menetét és előrehaladtát a 
földön.	Álljon	mindig	előtérben	ez	a	munka	az	elménkben!	És	amíg	
a kötelesség ösvényén találtatunk, bizonyos, hogy mozdulatlanok, 
határozottak és eltökéltek maradhatunk célunkban, ezzel mutatva 
a világnak hitünket és odaadásunkat az igazság tantételei iránt, me-
lyeket Isten kinyilatkoztatott. […]

Az Úr nagy valószínűséggel olyan nagy nyomás alá helyezhet 
minket, amely nagy áldozatot fog követelni népe kezétől. Számunkra 
a kérdés az, hogy meg fogjuk-e hozni azt az áldozatot. Ez a munka 
a Mindenható munkája, a várt áldások pedig, amelyekre ígéretet 
kaptunk, azt követően fognak megadatni, hogy igaznak bizonyul-
tunk és átmentünk a próbán. Nem tudom konkrétan megmondani 
e népnek azt, hogy van-e vagy nincs előttük egy tüzes próba, ame-
lyen át kell haladniuk; a kérdés számomra az, hogy felkészült va-
gyok-e befogadni, majd pedig helyesen és megfelelően használni 
bármilyen olyan áldást, amelyet az Úr számomra tartogat a népével 
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egyetemben, illetőleg másfelől felkészült vagyok-e meghozni bármi-
lyen áldozatot, amelyet az Úr esetlegesen megkövetelhet kezemtől. 
Fabatkát se adnék egy olyan vallásért, amelyért nem érdemes élni 
és nem érdemes meghalni, és nem sokat adnék az olyan emberért, 
aki nem hajlandó mindenét feláldozni vallása kedvéért.

Nos hát, azt [mondom] mindenkinek, kivétel nélkül: Menjetek 
tovább! Menjetek tovább, és lássátok az Úr szabadítását! Ne álljatok 
meg! 20 [Lásd az 5. javaslatot alább.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	át	újra	a	249–251. oldalon	álló	beszámolókat!	Szerin-
ted mit jelent az, hogy Isten királysága előrehalad? Milyen ta-
pasztalatok segítettek neked meglátni, hogy Isten királysága 
előrehalad?

 2. A 252. oldal utolsó bekezdésében Snow elnök négy jövendö-
lést említ az Ószövetségből. Mi módon teljesednek be ezek a 
jövendölések napjainkban?

 3. Tanulmányozd Snow elnök tanításait arról, hogy az egyház 
előrehalad az ellene irányuló támadások dacára (254--255. ol-
dal)! Hogyan segíthetnek e tanítások nekünk akkor, amikor az 
emberek üldöznek minket hitünk miatt? Te mit tettél, amikor 
támadtak a bizonyságod miatt?

 4. Tanulmányozd a 255. oldalon álló harmadik és negyedik be-
kezdést! Mit tanulhatunk Eszter példájából, amikor az kíván-
tatik tőlünk, hogy áldozatokat hozzunk? Szerinted az ilyen 
helyzetekben hogyan segíthet minket annak tudata, „hogy 
Isten népe vagyunk”?

 5. A fejezet utolsó szakaszában Snow elnök azt tanácsolja az egy-
háztagoknak, hogy ott építsék fel Isten királyságát, ahová az Úr 
helyezte őket. Miként segítik a szülők otthon tett erőfeszítései 
Isten királyságának felépítését szerte a világon? Miként segít-
hetik Isten királyságának felépítését a házi- és látogatótanítók?
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Kapcsolódó szentírások: Máté 24:14; Ether 12:27; Moróni 7:33; T&Sz 
12:7–9; 65:1–6; 128:19–23

Segítség a tanításhoz: „Gyakran hasznos egyből [a] legutóbb tanított 
lecke után elkezdeni gondolkozni a következő leckéről. Valószínű-
leg sokkal inkább tekintettel vagy a tanulóidra és szükségleteikre 
egyből azután, hogy együtt voltál velük” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás. 97.).
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sok kirtlandi szent hitehagyásba esett még a Kirtland templomban 
tapasztalt nagyszerű megnyilvánulások ellenére is
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Jobban szeretni Istent, 
mint a világot

„El kell jutnunk… egy magasabb síkra: jobban 
kell szeretnünk Istent, mint a világot.”

Lorenzo Snow életéből

Nem sokkal Lorenzo Snow keresztelkedése és konfirmálása után 
az ohiói Kirtlandben számos utolsó napi szent – köztük néhány egy-
házi vezető is – Joseph Smith próféta ellen fordult. Lorenzo Snow 
szerint ezt a hitehagyást spekuláció fűtötte, vagy más szavakkal szo-
katlan üzleti kockázatvállalás a gyors meggazdagodás reményében. 
A világ mulandó dolgaira való vágyakozástól elvakultan az emberek 
elfordultak az evangélium örökkévaló áldásaitól.

Körülbelül 50 esztendővel később Snow elnök, aki akkoriban a 
Tizenkét Apostol Kvórumának elnökeként szolgált, beszédet mon-
dott egy utolsó napi szent csoportnak a Utah állambeli Loganben. 
Beszélt nekik arról a megpróbáltatásról, amelyet egykoron Kirtland-
ben tapasztalt, és intette őket, nehogy hamarosan nekik is hasonló 
megpróbáltatást kelljen megtapasztalniuk. Ezt mondta: „Rohamo-
san közeleg valami, ami próbára fog tenni benneteket, talán oly 
mértékben, ahogyan még soha nem lettetek próbára téve. Most 
azonban csupán annyit kell tennünk, hogy meglássuk, miben rej-
lenek hibáink és gyengeségeink, ha vannak ilyenek. Ha a múltban 
hűtlenek voltunk, újítsuk meg szövetségeinket Istennel, és böjt és 
ima által fogadjuk meg, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, hogy a 
Mindenható Lelke megpihenhessen rajtunk, és így talán megmene-
külhessünk a közelgő erőteljes kísértésektől. Sötét felleg gyülekezik. 
Látjátok, mit eredményezett Kirtlandben a spekuláció e lelkülete. 
Ezért aztán fogadjátok meg a figyelmeztetést!” 1
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Mivel Snow elnök intése továbbra is vonatkozik a mai utolsó 
napi szentekre, a logani szentekhez intézett beszédének java része 
olvasható lesz ebben a fejezetben. Ezt mondta: „Talán a [Kirtland-
ben] akkoriban fennálló helyzetünkről ejtett néhány szó némiképp 
hasznosnak fog bizonyulni a jövőben – tanulságos leckét nyújthat 
számunkra.” 2 [Lásd az 1. javaslatot a 268. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Amikor az emberek engedik, hogy elméjüket 
és szívüket áthassa a világiasság, akkor hátat 

fordítanak az örök tantételeknek.

Igen tisztán emlékszem azokra a nyugtalan időkre, melyeket 
 Kirtlandben tapasztaltunk…, ahol Isten Prófétája lakozott, ahol  Isten 
maga, igen, Jézus, az Isten Fia, megjelent és megmutatta  magát di-
csőségében.	Ott	állt	a	szószék	könyöklőjén	a	templomban,	amelyet	
parancsolatra építettek. Lábai alatt színaranyból készült, borostyán-
hoz hasonló színű volt a kövezet. Haja fehér volt, mint a tiszta hó. 
Arca ragyogott, mint a déli nap. Hangja olyan volt, mint a vizek zú-
gásának hangzása. [Lásd T&Sz 110.] Ez a csodálatos megnyilvánulás 
abban a templomban történt, amelyet az Ő tiszteletére emeltek. Ak-
koriban Kirtlandben voltam, ahol olyan eseményeket tapasztaltunk 
meg, amelyeket – néha úgy vélem – most kezdünk megismételni. 
Az utolsó napi szenteket akkoriban övező körülmények különös 
természetűek voltak – legalábbis az emberekre gyakorolt hatásaik 
különös természetűek voltak. […] Akkortájt a spekuláció lelkülete 
járta át e nemzet népének elméjét. Voltak vagyoni spekulációk, 
banki spekulációk, birtokokkal és városi telkekkel kapcsolatos spe-
kulációk, és számos különféle irányú spekulációk. A spekuláció e 
lelkülete a világból támadt, és úgy söpört végig a szentek szívén, 
mint egy hatalmas hullám vagy lezúduló áradat; sokan elbuktak és 
hitehagyásba estek.3

Néhányuk [a kirtlandi szentek közül] spekulációkba kezdtek; 
megfeledkeztek vallásukról, megfeledkeztek a tantételekről, melyek 
kinyilatkoztattak számukra, és sokan beleestek az idők lelkületébe, 
és elragadtatták magukat a spekulálással. Nehézségek támadtak 
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– irigység és viszálykodás –, az Úr pedig, mivel elégedetlen volt ve-
lük, pusztulást hozott közéjük, településük pedig darabokra hullott.4

Közvetlenül e nagy hitehagyás előtt az Úr csodálatos áldásokat 
árasztott ki a népre. Az evangélium ajándékai – az örökkévalóság 
kincsei – páratlan mértékben áradtak le rájuk. Angyalok látogatták 
őket. Isten Fia, ahogy korábban említettem, szólott a szolgáival. A 
templom felszentelésekor az emberek csodálatos áldásokban része-
sültek. Isten bőséges jóindulatának eme idején én magam is részt 
vettem a különféle gyűléseken, melyeket a templomban tartottak. 
Voltak imagyűléseink és bizonyságtételes gyűléseink, a bizonyságok 
pedig, melyeket a fivérek és nőtestvérek tettek, bámulatosak voltak. 
Jövendöltek, nyelveken szóltak, és rendkívüli mértékben jelen volt 
bennük a nyelvek magyarázatának ajándéka. Ezek az áldások szinte 
egyetemesen jelen voltak Kirtland népe között. Szívük akkor még 
elkötelezett volt; úgy érezték, hogy képesek lennének feláldozni 
bármit, ami a birtokukban van. Úgy érezték, hogy szinte Isten színe 
előtt élnek, és természetes volt, hogy e csodálatos hatások alatt így 
érezzenek.

Mindezen áldásokat, és sok további áldást, melyek számba vé-
telére most nincsen időm, közvetlenül azt megelőzően élvezték az 
utolsó napi szentek, hogy ez a spekulatív lelkület elkezdte volna 
átjárni a szívüket. Az ember azt képzelné, hogy miután részük volt 
ezekben a csodálatos megnyilvánulásokban, nem támadhatott olyan 
kísértés, amely legyőzhette volna a szenteket. De támadt, és szét-
szórta őket úgyszólván a szélrózsa minden irányába.

Bármily különösnek tűnjék is, a spekuláció e lelkülete behatolt 
a Tizenkét Apostol Kvórumába és a Hetvenek hét elnökségének 
kvórumába is; igazság szerint nem volt egyetlen olyan kvórum sem 
az egyházban, amelyet többé-kevésbé ne érintett volna meg ez a 
spekulatív lelkület. Amint egyre erősödött, széthúzás járt a nyomá-
ban. A fivérek és nőtestvérek rágalmazni kezdték egymást, vitákba 
keveredtek, mert érdekeik nem egyeztek.

Vajon ez fog-e történni azokkal az utolsó napi szentekkel is, akik-
hez most szólok? Tartok tőle, hogy közeleg; hogy milyen mértékben 
lesz hatással rátok, nem én vagyok a megmondhatója. De részetek 
lesz ebben a tapasztalatban – és talán igencsak szükséges is, hogy 
ez így legyen.
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[…] A kirtlandi időkben az apostolok kvórumának fele elbukott 
e gonosz hatások miatt. Ez a spekuláció, az arany – a világ istene 
–	ilyesfajta	imádata	volt	az,	ami	előidézte	ezt	a	gyászos	hatást.	És	
ha mindez ilyen hatással volt azokra, akik a legmagasabb papságot 
viselték a földön, akkor milyen hatással lenne ránk, akiknek talán 
nem adatott meg az az intelligencia, ismeret és tapasztalat, amely 
nekik megadatott? […]

Nos, ti jó emberek vagytok. […] Isten szeret benneteket. Ör-
vendez igazlelkűségetekben, és nem szeretné, ha lejátszódna 
ugyanaz…, ami Kirtlandben történt. Semmi szükség rá. Kezünkben 
tartjuk azt a hatalmat, hogy megóvjuk magunkat azon dolgoktól, 
amelyek megosztották a kirtlandi szenteket és romba döntötték a 
Tizenkettek felét. Az Úr nem kívánja, hogy e kései napon újfent 
megismétlődjenek ezek az események.5

Az utolsó napi szenteknek jóval bölcsebbnek és intelligensebb-
nek kell lenniük, mintsem hogy ilyesfajta csapdákba essenek. Nem 
éri meg. Senkinek sem éri meg, ha hátat fordít ezeknek a ragyogó 
tantételeknek és mindazon dolgoknak, melyeket az örök világokból 
kaptunk – ha hátat fordítunk ezeknek a dolgoknak, ha összezavaro-
dunk, és ha a világ nyomorult dolgainak szenteljük magunkat. Nem 
lesz kifizetődő számunkra. Bármilyen kísértés támadjon is majd elle-
nünk, vagy bármilyen kísértés ér is minket most, hallgassunk a múlt 
történetére, és ne engedjük magunkat legyőzetni, különben nagyon 
bánni fogjuk.6 [Lásd a 2. javaslatot a 268. oldalon.]

Szövetségben fogadtuk, hogy elkülönülünk 
a világiasságtól, és Isten királyságának 

szenteljük magunkat.

A világ istene az arany és az ezüst. A világ ennek az istennek 
hódol. Számukra ez az isten mindenható, noha talán nem hajlan-
dók ezt elismerni. Nos, Isten gondviselésében az Ő terve szerint 
való, hogy az utolsó napi szentek megmutassák, vajon előrehalad-
tak-e annyira Isten ismeretében, bölcsességében és hatalmában, 
hogy nem tudja legyőzni őket a világ istene. El kell jutnunk erre 
a pontra. El kell jutnunk továbbá egy másik fokra, egy magasabb 
síkra: jobban kell szeretnünk Istent, mint a világot, jobban, mint az 
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aranyat vagy az ezüstöt, és úgy kell szeretnünk felebarátunkat, mint 
önmagunkat.7

Ha… elmulasztjuk betartani a szövetségeket, amelyeket kötöt-
tünk, nevezetesen, hogy időnket, tehetségeinket és képességeinket 
Isten királyságának felépítésére fordítjuk a földön, akkor hogyan is 
számíthatunk arra ésszerűen, hogy majd előjövünk az első feltáma-
dás hajnalán, azonosulva a megváltás nagyszerű munkájával? Ha 
viselkedésünkben, szokásainkban és tetteinkben… a világot utá-
nozzuk, amivel a világgal azonosítjuk magunkat, azt gondoljátok 
tán, fivéreim, hogy Isten reánk fogja ruházni azokat az áldásokat, 
amelyeket örökül kívánunk nyerni? Azt mondom nektek: nem, nem 
fogja! […] A menny igazlelkűsége szerint kell felépítenünk magun-
kat, és szívünkbe kell ültetnünk Isten igazlelkűségét. Az Úr ezt 
mondta Jeremiás prófétán keresztül: „Törvényemet az ő belsejökbe 
helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig 
népemmé lesznek” [ Jeremiás 31:33]. Ez az, amit az Úr tenni kíván, 
és akkor fogja valóra váltani bennünk, ha mi összhangba kerülünk 
az Ő akaratával.8

Hálás vagyok Istennek, hogy a világban uralkodó romlottság és 
gonoszság eme idején vannak szent és igazlelkű férfijaink és asszo-
nyaink, akik az Ő dicséretére és dicsőségére tudják fordítani kie-
melkedő	tehetségeiket,	melyeket	Ő	rájuk	ruházott.	És	folytathatom	
azzal, hogy több ezernyi olyan erényes és tiszteletreméltó férfi és 
nő van, akiket az Úr kigyűjtött a nemzetekből, akik szintén készek 
idejüket és tehetségeiket arra szentelni, hogy segítsék Isten mun-
kájának megvalósulását gyermekei érdekében.9 [Lásd a 3. javaslatot 
a 268. oldalon.]

A Szabadító példáját követjük, amikor 
nem vagyunk hajlandóak felcserélni az 

örökkévalóság dicsőségeit a világ kincseire.

Számíthattok rá, hogy… akadályok gördülnek elétek az élet ös-
vényén, melyek a legvégsőkig próbára teszik majd legigazabb szán-
dékaitokat, és néhányatok kísértést érezhet arra, hogy letérjen az 
igazság	és	tisztesség	ösvényéről,	és	Ézsaúhoz	hasonlatosan	talán	
vágy ébred benne, hogy feladja az örökkévalóság dicsőségeit a kie-
légülés és élvezet néhány múló pillanatáért [lásd 1 Mózes 25:29–34]; 
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ezért aztán… ragadjátok meg lehetőségeteket, hogy kövessétek Sza-
badítónk példáját, hogy amikor a világ dicsőségét kínálták neki, 
hogy alacsonyodjon le egy balga tetthez, Ő így felelt kísértőjének: 
„Távozz tőlem, Sátán!” [Lásd Lukács 4:5–8.] 10

Amikor eltűnődök az életen, arra jutok, hogy ez a világ rövid 
az örökkévalósághoz viszonyítva; hogy intelligenciánk, a bennünk 
rejlő isteniség mindig is létezett, soha nem teremtetett, és mindig is 
létezni fog az egész örökkévalóságon át [lásd T&Sz 93:29]. E tények 
ismeretében pedig intelligens lényekként jól tennénk, ha felismer-
nénk, hogy ez az élet néhány nap múltán véget ér, majd pedig az 
az élet következik, amely örökkévaló; és a parancsolatok betartása 
mértékében előnyt fogunk élvezni azokkal szemben, akik elmulasz-
tották jobbá tenni magukat.11

Az evangélium eggyé kovácsolja minden követőjének a szívét, 
nem tesz, nem ismer különbséget gazdag és szegény között; mind-
annyian egy emberként kötelesek vagyunk eleget tenni a reánk 
háruló kötelezettségeknek. […] Na már most, hadd tegyem fel a 

a szabadítóval társalgó gazdag ifjúhoz hasonlatosan (lásd 
máté 19:16–22) néhányan manapság is kísértést éreznek 

arra, hogy elforduljanak a szükséget látóktól
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kérdést: Kinek van birtokában bármi is? Ki tud igazán és valóban 
a	magáénak	mondani	bármit	is	e	világ	javai	közül?	Én	nem	állítok	
ilyesmit; pusztán sáfár vagyok egy kevéske felett, és számot kell 
adnom Istennek arról, hogy miként használom és rendezem azt. 
Az utolsó napi szentek Isten kinyilatkoztatásai révén megkapták az 
evangélium törvényét, amely olyan világosan van megfogalmazva, 
hogy	mindenki	megérthesse.	És	ha	megértjük	és	felfogjuk,	milyen	
tisztet vállaltunk magunkra, amikor alávetettük magunkat [e tör-
vénynek] azzal, hogy beléptünk szövetségébe a bűnök bocsánatára 
végzett keresztelés által, akkor még mindig tudatában kell lennünk 
annak a ténynek, hogy e törvény megkívánja tőlünk, hogy először 
Isten országát keressük, és időnket, tehetségeinket és képességein-
ket e királyság érdekeinek kell alárendelnünk [lásd Máté 6:33; 3 Nefi 
13:33]. Ha ez nem így lenne, hogyan is várhatnánk ezután, amikor 
e föld Isten és Fia lakhelyévé alakul, hogy örök életet fogunk örö-
kölni, és Vele fogunk élni és uralkodni?

Ki mondja, hogy a gazdagoknak vagy azoknak, akiknek sok tá-
lentum adatott, bármennyivel is nagyobb reményük vagy lehetősé-
gük lenne ezen áldások megöröklésére, mint a szegényeknek vagy 
azoknak, akik csak egy tálentumot kaptak? Az én értelmezésem 
szerint az az ember, aki a műhelyében dolgozik, akár szabóként, 
ácsként, suszterként vagy bármilyen más mesterségben, és aki az 
evangélium törvénye szerint él, aki becsületes és hű az elhívásá-
ban, az az ember épp annyira megfelel annak, hogy elnyerje ezen 
áldásokat és az új és örökkévaló szövetség minden áldását, mint 
bármely más ember; hithűsége révén trónok, fejedelemségek és 
hatalmak adatnak néki, és gyermekei olyan megszámlálhatatlanok 
lesznek, mint az ég boltozatának csillagai, vagy mint a tenger part-
ján lévő homok. Kérdem én: kinek vannak ennél nagyszerűbb ki-
látásai? 12 [Lásd a 3. és 4. javaslatot a 268. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!
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 1. Tekintsd át a 261–262. oldalon álló beszámolót! Mi rejlik a 
világiasságban, ami arra indítja az embereket, hogy megfe-
ledkezzenek vallásukról? Hogyan tudunk gondoskodni fi-
zikai szükségleteinkről anélkül, hogy eluralkodna rajtunk a 
világiasság?

 2. Gondolkodj el a 262. oldalon kezdődő szakaszon! Miként se-
gíthet az Isten iránti szeretetünk elkerülni, hogy eluralkodjon 
rajtunk a világiasság?

 3. Snow elnök azt tanította, hogy szövetségben fogadtuk, „hogy 
időnket, tehetségeinket és képességeinket Isten királyságá-
nak felépítésére fordítjuk a földön” (265. oldal). Gondolkodj 
el azon, mit tehetnél, hogy megtartsd ezt a szövetséget!

 4. Nézd át a fejezet utolsó szakaszát! Miként segíthetnek szövet-
ségeink betartásában a következő igazságok? „[E]z a világ rövid 
az örökkévalósághoz viszonyítva…” Senki sem „tud igazán és 
valóban a magáénak mondani bármit is e világ javai közül”.

Kapcsolódó szentírások: Máté 6:19–24; János 17:15; 1 János 2:15–17; 
Jákób 2:13–19; Mormon 8:35–39; T&Sz 38:39; 63:47–48; 104:13–18

Segítség a tanításhoz: A kiscsoportos beszélgetést „használhatod 
arra, hogy sok embernek megadd a részvétel lehetőségét az órán. 
Az olyan egyének, akik általában vonakodnak részt venni, kis cso-
portokban [nagyobb valószínűséggel] megosztják azon elképzelé-
seiket, melyeket nem fejeznének ki az egész csoport előtt” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás. 177.).
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Jót cselekedni másokkal

„Műveljétek ki magatokban a jószívűség lelkét. 
Legyetek készek többet tenni másokért, mint amennyit 

fordított körülmények között tőlük elvárnátok.”

Lorenzo Snow életéből

Lorenzo Snow és családja tagja volt az utolsó napi szentek első 
csoportjának, amely kivándorolt az Illinois állambeli Nauvooból. 
További családokból álló csoportjukkal 1846 februárjában indul-
tak nyugatra Iowa államba. Az időjárási viszonyok megnehezí-
tették a haladást: nap mint nap esőn, havazáson és sáron kellett 
átvergődniük.

Utazásuk során egy nap a társaság egyik tagja segítségért for-
dult hozzájuk. Lorenzo Snow lejegyezte naplójában, hogy egy férfi 
„azt kérte, engedjem meg, hogy utazóládáját feltegye a szekeremre, 
mondván, hogy sehol máshol nem tudja szállíttatni”. A szekér „tel-
jességgel meg volt pakolva, annyi mindennel, amennyiről úgy gon-
doltuk, talán még elbírja”, idézte fel Lorenzo, ennek ellenére „azt 
mondtam neki, hogy tegye fel, és jöjjön, tartson velünk”.

Másnap este a családdal olyasvalami történt, amit Lorenzo „felet-
tébb kellemetlen ügy[nek]” nevezett: szekerük egyik tengelye eltört. 
Így emlékezett vissza: „Szakadt az eső és igen hideg volt. Azon 
nyomban felvertük a sátrunkat [és] jó tüzet raktunk hikorifából. […] 
A víz és a sár igen mély volt, és nem tudtunk eljutni a szekérhez 
anélkül, hogy bele ne gázoltunk volna. […] Körülbelül tizenöt mér-
földre [majdnem 25 kilométerre] voltunk a tábortól, és kilenc-tíz 
mérföldre [kb. 15 kilométerre] az első háztól, és mivel egyikünk 
sem volt szerelő, szekerünk megjavításának kilátásai nem voltak 
túl biztatóak.”
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iowa állam átszelése közben a snow család olyasvalakitől 
kapott segítséget, akinek előző nap ők segítettek
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Váratlanul segítséget kaptak attól a férfitól, akinek előző nap 
segítséget nyújtottak. Lorenzo ezt mondta: „Balszerencsém felett 
keseregtem, amikor odajött hozzám, és elmondta, hogy mestersége 
szerint szekérkészítő, és nagyon könnyen meg tudja javítani a sze-
keremet. […] Amint az időjárás lehetővé tette, Wilson testvér (mivel 
ez volt az imént említett férfi neve) munkához látott, és sokkal 
jobb tengelyfát készített, mint amit eltörtem. Szekerünket ily módon 
megjavítva tovább mentünk, miután több napig ott vesztegeltünk 
az eső és a sár miatt.”

Ez a tapasztalat elmélyítette Lorenzo Snow-ban a szolgálatról és 
bajtársiasságról tanult értékes leckét. Ezt írta naplójában: „Ha szí-
vességet teszünk, az gyakran ahhoz vezet, hogy mi is szívességben 
részesülünk.” 1 [Lásd az 1. javaslatot a 276. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Ugyanazon Mennyei Atya gyermekei vagyunk, és azért 
küldettünk a földre, hogy jót cselekedjünk egymással.

Ugyanazon Atyától származunk a celesztiális világokban. […] Ha 
annyira ismernénk egymást, amennyire kellene, …rokonszenvünk 
élénkebben élne, mint jelenleg, és minden emberben vágy ébredne 
az iránt, hogy elméjében fontolóra vegye, miként tehetne jót a test-
véreivel, miként enyhíthetne bánatukon és miként építhetné fel őket 
az igazságban, hogy kiűzhessék elméjükből a sötétséget. Ha megért-
jük egymást és az egymással való tényleges kapcsolatunkat, akkor 
másképp kellene éreznünk, mint ahogyan érzünk; erre az ismeretre 
viszont egyedül akkor tehetünk szert, amikor elnyerjük az élet Lel-
két, és amikor vágyunk egymás felépítésére az igazlelkűségben.2

Azért küldettünk a világra, hogy jót cselekedjünk másokkal; ami-
kor pedig jót cselekszünk másokkal, saját magunkkal is jót teszünk. 
Ezt mindig szem előtt kellene tartanunk: a férj a feleségére vonat-
kozóan, a feleség a férjére vonatkozóan, a gyermekek a szüleikre 
vonatkozóan, és a szülők a gyermekeikre vonatkozóan. Mindig van 
lehetőség jót cselekedni egymással.3

Jézus nevében azért imádkozom Istenhez, hogy ti és én meg 
tudjunk próbálni egy kicsit hithűbben élni mindennap, hogy 
megpróbáljunk egy kicsit jobbak lenni ma, mint tegnap, hogy 
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megpróbáljunk kicsit több szeretettel és jóindulattal lenni feleba-
rátaink iránt, hiszen megmondatott, hogy ettől függ a törvény és a 
próféták: hogy „szeressük az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből, 
teljes lelkünkből és teljes elménkből, és szeressük felebarátainkat, 
mint magunkat”. [Lásd Máté 22:37–40.] „Úgy cselekedjünk mások-
kal, ahogyan szeretnénk, hogy mások velünk cselekedjenek.” Ez a 
törvény	és	a	próféták	szerint	való.	[Lásd	Máté	7:12.]	Olyan	tantételek	
ezek, melyeket meg kellene és meg kell tanulnunk. […] Barátoknak 
kell lennünk mindenhol és mindenkivel szemben. Nincsen egyetlen 
utolsó napi szent sem, aki gyűlöli a világot: a világ barátai vagyunk 
– kötelességünk is annak lenni –, ami őket illeti. Meg kell tanul-
nunk kiterjeszteni jószívűségünket és az egész emberiség hasznára 
munkálkodni. Ez az utolsó napi szentek küldetése: nem szabad 
egyszerűen megtartanunk magunknak, hanem ki kell terjesztenünk 
mindenütt, mivel szükségszerű, hogy az egész emberiségre ki le-
gyen terjesztve.4

Legyetek becsületesek, igazságosak és könyörületesek, nemes 
és isteni lelket gyakorolva minden szándékotokban és elhatározá-
sotokban – minden tettetekben és viselkedésetekben. Műveljétek 
ki magatokban a jószívűség lelkét. Legyetek készek többet tenni 
másokért, mint amennyit fordított körülmények között tőlük elvár-
nátok. Vágyjatok nagynak lenni – nem a világias gondolkodásúak 
megítélése szerint, hanem Isten szemében; legyetek nagyok ebben 
az értelemben: „Szeressétek az Urat, a mi Istenünket, teljes lelketek
kel, elmétekkel és erőtökkel, és felebarátaitokat, mint magatokat.” 
Szeretnetek kell az emberiséget, mivel ők a ti testvéreitek, Isten 
gyermekei. Szorgalmasan imádkozzatok az emberbaráti szeretet e 
lelkületéért, a gondolatok és érzések ily módon való kiterjesztéséért, 
valamint erőért és képességért, hogy buzgón tudjatok munkálkodni 
a Messiás királyságának javára.5 [Lásd a 2. javaslatot a 276. oldalon.]

Boldogságunk elmélyül, amikor segítünk 
másoknak boldogságra lelni.

Erős vágy éljen bennünk arra, hogy jót cselekedjünk másokkal. 
Ne foglalkozzunk olyan sokat önmagunkkal. Nem fogunk lemaradni 
a jóról, ha magunkon kívül bizonyos mértékig másokra is gondo-
lunk, ha megpróbálunk boldogabbá tenni másokat és egy kicsit 
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közelebb vinni őket az Úrhoz. […] Amikor kissé levertnek érzitek 
magatokat, nézzetek körül és keressetek valakit, aki nehezebb hely-
zetben van, mint ti; menjetek oda hozzá, tudjátok meg, mi a baj, 
és próbáljátok meg megszüntetni a gondot azzal a bölcsességgel, 
amelyet az Úr rátok ruház; és egyszerre azt veszitek észre, hogy 
elszállt a rosszkedvetek, könnyűnek érzitek magatokat, veletek van 
az Úr Lelke, és minden ragyogónak látszik.6 [Lásd a 3. javaslatot a 
276. oldalon.]

Amikor először mások javát nézzük, mi 
magunk is gyorsabban fejlődünk.

Az egyik legjobb dolog, amit egy fiatal férfi vagy fiatal nő szem 
előtt tarthat, amikor megpróbál naggyá válni, az, hogy segít mások-
nak is naggyá válni. Ne bánja, ha egy kis időt mások jobbá tételére 
fordít. Önmagunk jobbá tételének legjobb módja az, ha jót cselek-
szünk másokkal. Ezt állandóan tartsátok elmétekben.7

Bármilyen tanulmányt folytat az ember, kitartóan kell dolgoznia, 
és miután elvégez egy kurzust, el kell végeznie egy másikat; foly-
tatnia kell a munkát annak érdekében, hogy elsajátíthassa [az isme-
retet], és soha nem fogja olyan jól elsajátítani, mint amikor átadja 
tudását, miközben megszerezni törekszik. Lásson hát munkához: 
gyűjtse egybe a barátait, és próbálja meg átadni nekik ugyanazt 
az ismeretet, amelyet szerzett, és akkor elkezdi felismerni, hogy 
megvilágosodik azon dolgokat illetően, melyeket soha nem tudott 
volna meg, hacsak nem lép a tanítás és a birtokában lévő informá-
ció másoknak való átadásának útjára. Bárki, aki valaha is szolgált 
iskolai tanítóként, pontosan érteni fogja, mire gondolok…

Az ember emlékezzen arra, hogy vannak, akik sötétségben jár-
nak, és nem olyan előrehaladottak a tudásban, bölcsességben és 
intelligenciában, és adja át barátainak és testvéreinek azt a tudást, 
intelligenciát és erőt, ha ő előrébb jár, mint ők. Ezáltal hamarosan 
tapasztalni fogja, hogy elméje kitágul, és az a világosság és tudás, 
amelyre szert tett, gyorsabban gyarapodik és többszöröződik meg…

Ha szeretnétek elnyerni barátaitok ragaszkodását és barátságát, 
lássatok munkához: nyújtsatok nekik vigaszt azzal a világosság-
gal, amelyet megkaptatok, szem előtt tartva, hogy ezek az áldások 
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Istentől adattak. Ha így cselekszetek, csupán azt teszitek, amit min-
den embernek tennie kellene…

Nos, az embernek ahhoz, hogy biztosítsa magának a legmagasz-
tosabb és legnagyszerűbb áldásokat; ahhoz, hogy kiérdemelje a 
Mindenható elismerését; valamint ahhoz, hogy folyamatosan jobbá 
váljon az igazlelkűséget illető dolgokban, minden dolgot a lehető 
legjobb tudása szerint kell tennie. Lásson munkához, és legyen kész 
áldozatot hozni barátai javára. Ha szeretné felemelni magát, a leg-
jobb alapelv, amely szerint cselekedhet, az, ha felemeli barátait.

[…] Táguljon ki elmétek, hogy megérthessétek és kielégíthessétek 
a körülöttetek lévő barátaitok igényeit. Ha hatalmatokban áll, hogy 
előnyöket biztosítsatok barátaitok számára, akkor tegyétek meg. 
Ha így tesztek, azt fogjátok tapasztalni, hogy mindazon dolgok, 
amelyekre szükségetek van, hamarabb megadatnak nektek, mintha 
teljességgel csak azon munkálkodnátok, hogy biztosítsátok azokat 

„táguljon ki elmétek, hogy megérthessétek és kielégíthessétek 
a körülöttetek lévő barátaitok igényeit.”
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saját magatok számára, barátaitok érdekeit figyelmen kívül hagyva. 
Tudom, hogy ez egy jó és fontos tantétel.8 [Lásd a 4. javaslatot a 
276. oldalon.]

Amikor áldozatot hozunk mások javára, 
bennünk fog lakozni a menny.

Egyszerűen éreznünk kell…, hogy vannak más emberek is raj-
tunk kívül; bele kell tekintenünk mások szívébe és érzéseibe, és 
hasonlóbbá kell válnunk Istenhez, mint amilyenek most vagyunk.

[…] Önfeláldozásra van szükség azok érdekében, akikkel kapcso-
latban állunk. Láthatjuk ezt a Szabadítóban, valamint Joseph testvér-
ben, és látjuk elnökünkben [Brigham Youngban] is. Jézus, Joseph 
testvér és Brigham testvér mindig kész volt feláldozni mindenét az 
emberek javára; ez az, ami Isten és ember előtti hatalmat ad Brigham 
testvérnek, ez az önfeláldozó magatartás, melyet mindenkor tanúsít. 
Így van ez másokkal is; pontosan amilyen mértékben készek áldo-
zatot hozni másokért, olyan mértékben lakozik bennük Isten, és úgy 
pihennek meg rajtuk az örök világok áldásai. Ők azok, akik nem csu-
pán e világ jogait fogják elnyerni, hanem az örökkévalóság áldásait 
is. Pontosan olyan mértékben, ahogy… áldozatot hoztok egymásért, 
olyan mértékben fogtok előrehaladni Isten dolgaiban. Nos, ha sze-
retnétek, hogy a menny bennetek lakozzon, és ha ti is szeretnétek 
a mennyben lakozni, akkor azon az úton kell járnotok, amelyen a 
mennyei angyalok járnak. Ha tudni szeretnétek, miként gyarapod-
hattok, megmondom nektek: úgy, ha kialakítjátok magatokban az 
isteniséget.

[…] Az emberek mindenütt élvezhetik a mennyet maguk körül. 
Munkához kell látnunk, és ezt kell tennünk: munkához kell látnunk, 
és meg kell alapítanunk a mennyet ezen a földön, minden minket 
körülvevő rossz ellenére, minden ördög ellenére, és a fennálló go-
noszság ellenére mégis munkához kell látnunk, és meg kell alapoz-
nunk a mennyet ezen a földön.

Az ember soha nem élvezheti a mennyet, míg meg nem tanulja 
elnyerni és tantételei szerint cselekedni. Nos, gondoljatok néhány 
egyénre, és gondoljatok vissza, milyen körülmények között éltek 
20 évvel ezelőtt…, amikor bizonyos fokú örömben, békességben, 
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boldogságban volt részük, noha a dolgok nem voltak olyan kelle-
mesek, mint most. Mostanra lehet, hogy kellemes körülményeket 
biztosítottak maguk számára, és megvannak mindazon fizikai javaik, 
melyek kielégítik fizikai vágyaikat és szükségleteiket, de ha nem tet-
tek szert barátokra és testvéreik jóindulatára, akkor boldogtalanok, 
méghozzá nagyobb mértékben, mint 20 éve voltak.

[…] Áldjon meg benneteket az Úr, fivéreim és nőtestvéreim. Gon-
dolkodjatok el ezeken a dolgokon. Szeressük egymást, és éljünk 
úgy, hogy felmagasztaljuk magunkat olyan mértékben, amilyen mér-
tékben az Úr bölcsességet és képességet ad nekünk, és tegyünk 
szert egymás iránti bizalomra.9 [Lásd az 5. javaslatot a 277. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

	 1.	 Olvasd	át	újra	a	269–271. oldalon	álló	történetet!	Mikor	tapasz-
taltad, hogy „[h]a szívességet teszünk, az gyakran ahhoz vezet, 
hogy mi is szívességben részesülünk”?

 2. Snow elnök emlékeztetett minket, hogy mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk (271–272. oldal). Milyen hatással kellene 
lennie e tudatnak arra, ahogyan egymással cselekszünk? Mi-
lyen lehetőségeket nyújt a Segítőegylet a nőknek, hogy jót 
cselekedjenek másokkal? Milyen lehetőségeket nyújtanak 
a papsági kvórumok a férfiaknak, hogy jót cselekedjenek 
másokkal?

 3. Gondolkodj el a 272. oldalon kezdődő utolsó bekezdésen! 
Miért mélyül el boldogságunk, amikor segítünk másoknak bol-
dogságra lelni? Hogyan segíthetnek a szülők a gyermekeiknek 
abban, hogy megtanulják ezt az igazságot?

 4. Mit gondolsz, miért gyarapodunk a bölcsességben, amikor 
megosztjuk tudásunkat másokkal? (Néhány példát találhatsz 
a 273--275. oldalon.) Milyen élményeid voltak, amelyek meg-
mutatták számodra e tantétel igaz voltát?
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 5. Tanulmányozd a 275. oldalon kezdődő szakaszt! Mit gondolsz, 
miért tudnak a szolgálat apró cselekedetei közelebb vinni 
minket a mennyhez? Miközben elmélkedsz az e fejezetben 
álló üzeneteken, gondold át, hogyan tehetnéd otthonodat a 
mennyhez hasonlatosabb hellyé!

Kapcsolódó szentírások: Máté 25:31–45; Lukács 6:36–38; Móziás 
2:17; 4:14–27; T&Sz 81:5; 82:3

Segítség a tanításhoz: „Jobban tesszük, ha csak felvetünk néhány 
jó gondolatot és kialakítunk egy jó beszélgetést – egy jó tanulási 
alkalmat –, mintha eszeveszetten megpróbálnánk minden szót le-
tanítani a kézikönyvből. […] A nyugodt környezet elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az Úr Lelke jelen legyen az órán” ( Jeffrey R. Holland, 
“Teaching and Learning in the Church,” Ensign, June 2007, 91).
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Joseph smith próféta „isten férfiúj[a volt], akit eltöltött elhívása lelke”



279

2 3 .  F E J E Z E T

Joseph Smith próféta

„Joseph Smitht becsületes emberként ismertem, 
igaz, tiszteletreméltó és hű férfiként, aki 

kész feláldozni mindenét, akár az életét is, 
bizonyságul a mennyeknek és a világnak, hogy 

az igazságot mondta az emberiségnek.”

Lorenzo Snow életéből

„Talán nagyon kevesen élnek már, akik olyan jól ismerték Joseph 
Smitht, a Prófétát, mint én – mondta Lorenzo Snow elnök 1900-ban. 
–	Én	gyakran	voltam	vele.	Ellátogattam	hozzá	családja	körében,	az	
asztalánál étkeztem, mellette álltam különböző körülmények között, 
és részem volt bizalmas beszélgetésekben is vele, amikor tanácsot 
kértem tőle.” 1

E személyes kapcsolaton kívül Lorenzo Snow tanúja volt Joseph 
Smith nyilvános szereplésének is – a szentek barátjaként és a vissza-
állítás Prófétájaként végzett szolgálatában. Egyszer mesélt egy gyű-
lésről, amelyen részt vett Joseph Smith a még nem teljesen befejezett 
Nauvoo templomban. A Próféta odasétált az emelvényhez egy más 
vallású lelkész társaságában. A lelkész „mérhetetlenül ünnepélyes 
volt. Amikor bármi olyasmi hangzott el, ami derültségre vagy ne-
vetésre adott okot, [ő] teljességgel csendben maradt, és még az ar-
cizma se rándult.” Ezzel szemben Joseph Smith „igencsak jól érezte 
magát azon a délelőttön”, és a gyűlés kezdete előtt mondott valamit, 
ami „megnevettette az embereket”. Lorenzo így emlékezett vissza: 
„A gyűlés megnyitása után Smith elnök felállt, és még soha azelőtt 
nem hallottam őt nagyobb erővel beszélni, mint ez alkalommal. Az 
emberek el voltak ragadtatva, őt pedig betöltötte Isten Lelke, és nagy 
erővel és ékesszólóan beszélt.” 2
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Noha Snow elnökre nagy hatást tettek a Joseph Smithszel átélt él-
ményei, a Próféta küldetéséről való bizonysága nem azokon alapult. 
Több alkalommal is kijelentette, hogy bizonyságát a Szentlélektől 
kapta. Ezt mondta: „Hogy [ Joseph Smith] igaz és becsületes férfi 
volt, sem nekem, sem senki másnak, aki ismerte, egy pillanatra sem 
volt okunk kétségbe vonni. De az is igaz, hogy soha nem úgy kezd-
tem neki ezen evangélium tantételeinek hirdetésébe, hogy teljes 
mértékben a tőle vagy bárki mástól kapott információkra támasz-
kodtam, azonban hittem szavaiban, melyek az igazság szavaiként 
hatoltak belém, Isten sugalmazott emberétől jőve. […] Isten Lelke, a 
Szentlélek, amelyet minden ember megkaphat és élvezhet…, meg-
erősítette mindannak az igazságát, amit ő elmondott nekem, ami 
aztán olyan természetű tudássá vált számomra, amelyet ember se 
nem adhat, se el nem vehet.” 3 [Lásd az 1. javaslatot a 286. oldalon.]

Lorenzo Snow tanításai

Amikor Joseph Smith megkapta isteni elhívását, 
tiszta, őszinte, becsületes fiatalember volt.

Joseph Smith, akit Isten e munka megalapítására választott, sze-
gény és tanulatlan volt, és nem tartozott a keresztények egyik nép-
szerű felekezetéhez sem. Egy fiú volt csupán, aki becsületes, telve 
feddhetetlenséggel, és nem ismeri azon politikusok és vallási kép-
mutatók csalásait, fortélyait és álokoskodásait, melyekkel céljaikat 
elérni kívánták. Az ősi Mózeshez hasonlóan alkalmatlannak és fel-
készületlennek érezte magát a feladatra, hogy vallásújítóként, eme 
felettébb népszerűtlen pozícióban lépjen elő – hogy évszázadok 
óta fennálló nézetekkel és vallási tanokkal szálljon szembe, me-
lyek az emberek szentesítését és támogatását élvezik, és amelyek a 
leglényegibbek a vallási teóriák között; de Isten elhívta, hogy meg-
szabadítsa minden nemzetből a szegényeket és tisztaszívűeket lelki 
és	fizikai	szolgaságukból	[fogságukból].	És	Isten	megígérte	neki,	
hogy aki csak befogadja és követi üzenetét – vagyis igaz szándékkal 
megkeresztelkedik a bűnök bocsánatára –, annak isteni megnyil-
vánulásokban lehet része és elnyerheti a Szentlelket, vagyis ugyan-
azokat az evangéliumi áldásokat, melyeket az evangélium révén 
ígértek és nyertek el akkor, amikor azt ősi próféták hirdették. Ez az 
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üzenet, ez az ígéret pedig érvényben lesz, akárhová és akárkinek 
viszik el az elderek, Isten felhatalmazott szolgái. Így szólt Joseph 
Smith, ez a tanulatlan, csiszolatlan, egyszerű, alacsony sorból való, 
becsületes fiú.4

Körülbelül tizennyolc esztendős lehettem, amikor először láttam 
Joseph Smith prófétát. Talán az 1832-es évben jártunk; ősz volt. Az 
a szóbeszéd járta, hogy a Próféta gyűlést fog tartani Hiramben, az 
Ohio	állambeli	Portage	megyében,	amely	mintegy	két	mérföldnyire	
volt atyám házától. Mivel már sokfélét hallottam róla, kellőképpen 
felkeltette a kíváncsiságomat, és azt gondoltam, kihasználom ezt az 
alkalmat, hogy megnézzem és meghallgassam. Ennek megfelelően 
atyám családjának néhány tagjával együtt elmentem Hirambe. Ami-
kor odaértünk, az emberek már összegyűltek egy kerti pavilonban; 
körülbelül százötven-kétszáz ember lehetett jelen. A gyűlés már 
megkezdődött, Joseph Smith pedig [ John] Johnson házának ajtajá-
ban állva fordult a pavilon felé, úgy szólt az emberekhez. Kritiku-
san fürkésztem megjelenését, ruházatát és a beszédmódját. Szavai 
alapvetően saját élményeire korlátozódtak, különösen az angyal 
látogatására, erőteljes és hathatós bizonyságot téve e csodálatos 
megnyilvánulásokról. Eleinte kissé bátortalannak [habozónak] tűnt, 
és meglehetősen halk hangon beszélt, de ahogy folytatta, igen erő-
teljessé és határozottá vált, és azt az érzést keltette az egész hall-
gatóságban, hogy őszinte és becsületes. Rám kétségtelenül ilyen 
hatással volt, és olyan benyomást gyakorolt rám, amely a mai napig 
megmaradt.5

Amikor [eme első alkalommal] reá tekintettem, azt gondoltam 
magamban, hogy egy ember, aki olyan csodálatos bizonyságot tesz, 
mint ő, és akinek olyan a tekintete, mint neki, aligha lehet hamis 
próféta.6 [Lásd a 2. javaslatot a 286. oldalon.]

Joseph Próféta egész életén át megőrizte 
becsületességét és erkölcsös jellemét.

Joseph Smith, a Próféta, akivel éveken át olyan bensőséges kap-
csolatban álltam, mint a saját fivéremmel, tudom, hogy feddhetetlen 
férfi volt, olyan ember, aki élete minden napján elkötelezett volt az 
emberiség érdekei és Isten kívánalmai iránt. Soha nem élt még egy 
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olyan ember, aki feddhetetlenebbül és odaadóbban viseltetett volna 
az emberiség iránt, mint Joseph Smith próféta.7

Joseph Smitht becsületes emberként ismertem, igaz, tiszteletre-
méltó és hű férfiként, aki kész feláldozni mindenét, akár az életét is, 
bizonyságul a mennyeknek és a világnak, hogy az igazságot mondta 
az emberiségnek.8

Isten férfiújaként ismertem őt, akit eltöltött elhívása lelke – olyan 
férfiként, akinek a feddhetetlenségét nem lehetett kétségbe vonni, és 
aki minden törekvésében becsületes volt. Senki, aki olyan közeli kap-
csolatban állt vele, mint én, semmiféle kivetnivalót sem tudott találni 
benne erkölcsi jellemét illetően. […] Bizonyságot teszek Joseph Smith 
testvér igaz jelleméről, a becsületességéről, hűségéről, nagylelkűségéről 
és jóindulatáról, mind emberként, mind pedig Isten szolgájaként.9 [Lásd 
a 2. javaslatot a 286. oldalon.]

Mivel nyoma sem volt benne a képmutatásnak, 
Joseph Smith éppúgy részt tudott venni az 
ártatlan szórakozásban, mint amennyire 
képes volt Isten hatalmával tanítani is.

Rendszeresen… részt vettem gyűléseken a templomban, és hal-
lottam, amint a Próféta a legfennköltebb témákról beszélt. Amikor 
eltelt a Szentlélekkel, arkangyal hangján szólva, eltelvén Isten hatal-
mával, akkor egész lénye ragyogott, és orcája sugárzott. […]

Időnként könnyedebben beszélt, másszor a királyság rejtélyeit 
taglalta. A változás olyan szembeszökő volt, hogy úgy tűnt, mintha 
felemelkedne a mennybe, miközben a földön lévő emberekhez 
szólt, aztán ismét visszatért az ismerősebb témákhoz. […]

Joseph Smith mindig természetesen és rendkívül higgadtan visel-
kedett; soha nem zavarta meg vagy ingerelte fel senki vagy semmi 
maga körül. Sok lelkész kereste fel, megkísérelve megfogni őt, ami-
kor esetleg lankad a figyelme és olyasvalamit tesz, amiben kifogást 
találhatnak, de amikor nem társaságban volt, tettei akkor is ugyan-
azok voltak. Soha nem esett a képmutatás vétkébe. Szívesen vett 
részt mindenféle egészséges testedzésben, és nem vélte úgy, hogy 
méltatlan lenne hozzá labdajátékot játszani, futóversenyen indulni 
vagy bármilyen más szabadtéri sportot űzni. Egy lelkész, miközben 
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a Próféta otthonában vendégeskedett, épp kitekintett az ablakon, 
amikor azt látta, hogy a Próféta egy barátjával birkózik a kertben. Ez 
és más ártatlan szórakozásban való részvétele meggyőzte a lelkészt 
a Próféta őszinteségéről és arról, hogy teljességgel híján van minden 
képmutatásnak. […]

Egy másik alkalommal Joseph Smith labdajátékot játszott néhány 
nauvooi fiatalemberrel. Bátyja, Hyrum ezt látván helyre akarta iga-
zítani a Prófétát, sőt, meg is feddte, mondván, hogy az efféle visel-
kedés nem illendő az Úr Prófétája számára. A Próféta szelíd hangon 
így felelt: „Hyrum testvérem, az, hogy ilyen ártatlan testedzést vég-
zek ezekkel a fiúkkal, semmiképp nem válik a káromra, sőt, bol-
doggá teszi őket és közelebb hozza szívüket az enyémhez.” 10 [Lásd 
a 3. javaslatot a 286. oldalon.]

Joseph smith szívesen vett részt „ártatlan 
szórakozásban” családtagjaival és barátaival



2 3 .  f e J e z e t

284

Erőt kapva a Szentlélektől, Joseph Smith 
gyarapodott lelki erejében és befolyásában.

Joseph Smith, a nagyszerű próféta, nem volt iskolázott, mikor Is-
ten kiválasztotta és feltárta előtte küldetését. Az Úr lelki ajándékokat 
és tudást ruház a tanulatlanra, majd a Szentlélek ereje által feltárul 
előtte a királyság nagysága, és [az ember] fokozatosan naggyá válik 
Isten dolgainak ismeretében.11

Élete	második	felében	Joseph	Smith	mesteri	módon	tudott	ha-
tást gyakorolni embertársaira. Ez a tény igen élénken megragadott, 
miután	visszatértem	európai	missziómból.	Észrevettem,	és	neki	is	
megjegyeztem, hogy milyen sokat változott, amióta legutóbb talál-
koztunk – erősebb és erőteljesebb lett. Igazat adott szavaimnak, és 
elmondta, hogy az Úr a Lelkének további részeivel ruházta fel.

Egy nap összehívta a tizenkét apostolt alkotó fivéreket és az egy-
ház más kiemelkedő eldereit, hogy kiadja nekik különféle feladata-
ikra és missziókra szólító megbízásaikat. Mindenki sóvárogva várta, 
hogy meghallja a Próféta szavát jövőbeli kötelességeit illetően. Úgy 
érezték, hogy egy felsőbbrendű lény színe előtt állnak. Míg Kirtland-
ben voltunk, a Prótéta nem látszott birtokában ennek az erőnek 
és hatalomnak, …de a későbbi években olyan erőssé vált az Úr 
erejében, hogy az emberek érezték ezt. Így volt ez ez alkalommal 
is. Az elderek felismerték magasabb rendű erejét. „Brigham testvér 
– mondta –, azt akarom, hogy keletre menj, és ellásd az egyház 
ügyeit a keleti államokban; Kimball testvér pedig elkísérhet.” Egy 
másikhoz fordulva így szólt: „Te folyóiratunk kiadásának szenteld 
figyelmedet”, és ekképpen bízott meg mindenkit különleges kül-
detésével; és mindannyian az Úr akarataként fogadták szavát. […]

A prófétának megvolt a hatalma ahhoz, hogy rendkívüli benyo-
mást tegyen mindenkire, aki felkereste. Volt benne valami, ami a 
szívükbe hatolt. Ez különösen így volt a testvérekkel, amikor meg-
kapták tőle megbízatásukat, hogy menjenek és hirdessék az evangé-
liumot. A belőle kiáradó sugalmazás hatalmába kerítette a lelküket, 
szavai pedig lényük legbensőbb zugaiba hatoltak. Szerették őt, hit-
tek benne, és készen álltak megtenni bármit, amire utasítást adott Is-
ten munkájának előmozdítása értekében. Eltöltötte őket jelenlétének 
erejével, és felvillanyozta őket prófétai küldetésének bizonyságával. 
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Sokan vannak a világon, akikben megvan a barátság és melegség 
különleges lelkülete, amelyet mindenki érez, aki csak találkozik 
velük.	Én	sok	ilyen	emberrel	találkoztam,	de	soha	nem	találkoztam	
még egy olyan emberrel, akinek a jelenlétében úgy éreztem volna 
azt a különös és erőteljes hatást, ahogyan azt Joseph Smith próféta 
jelenlétében éreztem. Mivel oly nagy mértékben lakozott benne 
Isten Lelke, ha az ember pusztán kezet rázott vele, már akkor is el-
töltötte ez a befolyás, és minden érzékeny lény tudhatta, hogy egy 
rendkívüli emberrel ráz kezet.12 [Lásd a 4. javaslatot a 286. oldalon.]

Mindannyian bizonyságot kaphatunk arról, hogy 
Joseph Smith próféta volt, valamint hogy az 
evangélium rajta keresztül visszaállíttatott.

Szívem feddhetetlenségében, az igazság megismerésére irányuló 
tiszta szándékkal fogadtam be [ Joseph Smith] üzenetét – engedel-
meskedtem a tan e formájának, és a legkézzelfoghatóbb, legkielégí-
tőbb isteni megnyilatkozást kaptam – az ígért áldást – tudást erről a 
munkáról.	Én	lennék	tán	az	egyedüli	tanú?	Mi	a	helyzet	azon	ezrek	
élményével, akikhez most szólok? Ti is tanúk vagytok-e? 13

Milyen természetű a bizonyságunk? Ilyen: hogy ez az idők teljes-
ségének adományozási korszaka; hogy az angyal, akit Kinyilatkoz-
tató János látott az ég közepén repülni, akinél ott volt az örökkévaló 
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse, és minden nemzetség-
nek, nemzetnek, nyelvnek és népnek – hogy ez az angyal megjelent 
és visszaállította az evangéliumot a földre, Joseph Smith lévén az esz-
köz, mely által sor került erre a visszaállításra [lásd Jelenések 14:6].14

Joseph Smith tanúságát tette, hogy Péter, Jakab és János meglá-
togatta, és felhatalmazást ruházott rá az evangélium szent szertartá-
saiban való szolgálatra, melyek révén minden tisztaszívű férfi és nő 
ígéretet kap a Szentlélekre és a tan tökéletes ismeretére.15

Joseph Smith felhatalmazást kapott, hogy megnyisson egy csa-
tornát és lefektessen egy olyan tervet, mely által az ember tudást 
kaphat e dolgokról, hogy ne kelljen a próféták bizonyságára ha-
gyatkoznunk, vagy az ősi apostolok bizonyságára, vagy napjaink 
apostolainak bizonyságára, vagy a Mormon könyvére, vagy bármi 
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másra, ami a múltban történt vagy elhangzott, hanem hogy mi ma-
gunk tudhassuk. Egyéni tudás ez.16

Tudom, hogy Joseph Smith az élő Isten igaz Prófétája volt. Tanú-
ságomat teszem, hogy ő látta Istent és Fiát, Jézus Krisztust, és be-
szélt velük. Az Úr adta nekem ezt az élő bizonyságot, és ez egészen 
azóta lángol a lelkemben, amióta csak megkaptam. Most pedig az 
egész világ elé tárom. Nemcsak tanúságot teszek az egész embe-
riségnek arról, hogy Joseph Smitht Isten küldte, és hogy az általa 
megalapított munka Isten műve, hanem figyelmeztetem is a föld 
minden nemzetét a Prófétától elhangzott jövendöléseket illetően, 
és a legünnepélyesebb módon tanúságot teszek arról, hogy tudom, 
hogy azok igazak.17 [Lásd az 5. és a 6. javaslatot a 286–287. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

 1. Képzeld el a 279. oldalon leírt eseményt! Mit mond ez a beszá-
moló nekünk Joseph Smithről?

 2. Tekintsd át, miként jellemezte Snow elnök Joseph Smith jelle-
mét (280–282. oldal)! Szerinted miként segítette Joseph Smitht 
a jelleme abban, hogy eszköz lehessen az Úr kezében?

 3. Milyen gondolataid vagy érzéseid vannak azzal kapcsolatban, 
hogy Joseph Próféta időt szakított az „ártatlan szórakozás[ra]”? 
(282–283. oldal.) Mit tehetünk, hogy szórakozásaink hozzájá-
ruljanak, ne pedig elvegyenek abból a képességünkből, hogy 
eltelhessünk a Szentlélekkel?

 4. Milyen módokon következett be, hogy Joseph Smith „fokozato-
san naggyá vál[t] Isten dolgainak ismeretében”? (Néhány példát 
találhatsz a 284–285. oldalon.) Mit tehetünk, hogy kövessük a 
Próféta példáját, amikor lelki gyarapodásra törekszünk?

	 5.	 Olvasd	el	a	285. oldalon	álló	első	teljes	bekezdést	úgy,	
mintha Snow elnök közvetlenül hozzád szólna! Mit felelnél a 
kérdéseire?
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 6. Tanulmányozd a 285. oldalon kezdődő részt! Milyen élmények-
ben volt részed, melyek hatására meg kellett győződnöd arról 
saját magadnak, hogy az evangélium vissza lett állítva Joseph 
Smith prófétán keresztül? Milyen tanácsot adnál egy családtag-
nak vagy barátnak, aki el szeretné nyerni ezt a bizonyságot?

Kapcsolódó szentírások: T&Sz 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 135:3; Joseph 
Smith története 1:1–26

Segítség a tanításhoz: „Amikor valaki… kérdést tesz fel, [megkér-
heted] a többieket, hogy válaszoljanak rá helyetted. Például mond-
hatod azt, hogy »Ez egy érdekes kérdés. A többiek mit gondolnak?« 
vagy »Tud valaki segíteni ebben a kérdésben?«” (Tanítás, nincs na
gyobb elhívás. 64.).

Jegyzetek
	 1.	 In	Conference	Report,	Oct.	1900,	61.
 2. “Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith,” Deseret SemiWeekly News, Dec. 
29, 1899, 1.

 3. Deseret News: SemiWeekly, June 27, 
1882, 1.

 4. Deseret News: SemiWeekly, Mar. 9, 
1886, 1.

 5. “Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith,” 1.

 6. “The Grand Destiny of Man,” Deseret 
Evening News, July 20, 1901, 22.

 7. In Conference Report, Apr. 1898, 64.
 8. Millennial Star, Nov. 25, 1889, 738; Lo-

renzo Snow az 1889. októberi általános 
konferencián elhangzott beszédének 
részletes átiratából.

 9. Millennial Star, June 27, 1895, 402.
 10. “Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith,” 1.
 11. In Journal History, Nov. 14, 1898, 4; 

Lorenzo Snow a Box Elder Cövek 1898 
novemberében elhangzott beszédének 
részletes átiratából.

 12. “Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith,” 1.

 13. Deseret News: SemiWeekly, Mar. 9, 
1886, 1.

 14. Deseret News, Nov. 22, 1882, 690.
 15. Deseret News: SemiWeekly, Mar. 9, 

1886, 1.
 16. Deseret News, Nov. 22, 1882, 690.
 17. “Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith,” 1.



288

„tanúságunkat tesszük az egész világnak, hogy isteni 
kinyilatkoztatás, méghozzá a szentlélek megnyilvánulásai 

révén tudjuk, hogy Jézus a Krisztus, az élő isten fia…”
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Gondolatok Jézus 
Krisztus küldetéséről

„Mindannyian Jézus Krisztustól függünk, az 
Ő e világra való eljövetelétől, hogy megnyissa 

az utat, mely által békességet, boldogságot 
és felmagasztosulást nyerhetünk.”

Lorenzo Snow életéből

1872 októberében Brigham Young elnök megbízta első tanácsosát, 
George A. Smitht, hogy tegyen egy utazást Európa és a Közel- Kelet 
bizonyos részein. Smith elnökhöz szóló egyik levelükben Young el-
nök és második tanácsosa, Daniel H. Wells ezt írták: „Azt szeretnénk, 
hogy alaposan figyeld meg, milyen lehetőségek állnak nyitva most, 
illetve hol nyílhatnának lehetőségek az evangélium bevezetésére 
a különféle országokban, amelyekbe ellátogatsz.” Az út tervezett 
végállomása a Szentföld volt, ahol Smith elnök majd „felszenteli és 
az Úrnak ajánlja azt a földet”. Young elnök és Wells elnök azt írta: 
„Imádkozunk azért, hogy békében és biztonságban megtartass utazá-
said során, valamint hogy bőségesen meg legyél áldva a bölcsesség 
szavaival és szabadon áradó beszéddel minden társalgásodban, me-
lyet a szent evangéliumot illetően folytatsz, eloszlatva az előítéletet 
és elvetve az emberek között az igazlelkűség magvait.” 1 Smith elnök 
magával vitt egy kis csoport utolsó napi szentet, köztük Lorenzo 
Snow eldert, aki akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja 
volt. Snow elnök nővére, Eliza R. Snow, aki akkoriban a Segítőegylet 
általános elnökeként szolgált, szintén velük tartott.

Snow elder az utazásai során gyakorta írt leveleket, melyekben 
jellemezte a földrajzi jellegzetességeket, az épületeket, valamint az 
emberek szokásait és körülményeit. Amikor azonban társaival a 
Szentföldön utaztak, levelei hangneme megváltozott. Gondolatai 
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Isten Fia felé fordultak, aki évszázadokkal előtte ugyanazokon a 
helyeken járt. Például a következőket írta 1873. februári élményéről, 
amikor a csoport Jeruzsálem városához közeledett:

„Még egy órányi utazás… és Jeruzsálembe érünk. Tovább hala-
dunk, és végre felkapaszkodunk egy magaslatra [vagy dombra], és 
letekintünk a »szent városra«, Jeruzsálemre. Jobbra emelkedik Sion 
hegye, Dávid városa. Tőlünk balra az a fenséges magaslat, mely oly 
kopárnak	látszik,	az	Olajfák	hegye,	Szabadítónk	egykori	legkedvel-
tebb menedéke, a hely, melyet szent lába legutóbb érintett, mielőtt 
felszállt volna Atyja színe elé. Ezek a jelentős történelmi helyszínek, 
minden hozzájuk kapcsolódó szent eseménnyel, lenyűgöző és ün-
nepélyes gondolatokra és elmélkedésre indítanak. Igen, ott fekszik 
Jeruzsálem! Ahol Jézus élt és tanított, ahol keresztre feszítették, ahol 
azt kiáltotta: »Elvégeztetett!«, és fejét lehajtván meghalt! Lassan és 
gondolatainkba merülve tesszük meg a hegyről lefelé vezető kí-
gyózó utat, …mígnem beérünk a városba.” 2

A Jordán-folyónál tett látogatása után Snow elder ezt írta: „Miköz-
ben ittunk édes, frissítő vizéből, és megmosdottunk szent áramlatá-
ban, gondolataink és elménk visszatértek a gyermekkor napjaiba, 
amikor szokásunk volt az olyan események leírását tartalmazó szent 
írásokat olvasni, melyek ezen a helyszínen történtek – az izráelitákról 
szóló szakaszt, amikor a papok, vállukon hordozván a szent frigy-
ládát, a megáradt folyóba léptek, és a folyómeder szárazzá vált; azt 
a részt, amikor Illés kettéválasztotta a vizeket, és száraz lábbal kelt 
át, majd pedig a túlparton a mennybe ragadta őt a szélvész, Elizeus 
pedig mikor visszatért, fogta Illés palástját, amely róla leesett, és meg-
ütötte vele a vizeket, ezt mondván: »Hol van az Úr, az Illés Istene?«, 
mire pedig harmadszor is kettévált a Jordán vize. Ám egy sokkal mé-
lyebb jelentőségű esemény is kapcsolódik ehhez a helyhez – Szabadí-
tónk keresztelése, melyről e szavakkal írnak: »eljöve Keresztelő János, 
a	ki	prédikál	vala	Júdea	pusztájában.	[És]	eljöve	Jézus	Galileából	a	
Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa« [lásd Máté 
3]. Mi pedig ott voltunk pontosan ugyanazon a helyen, vagy annak 
a közelében, ahol mindezen emlékezetes események megtörténtek, 
ott állva a folyóparton, letekintve a keskeny völgybe, megfürödve 
ugyanabban a folyóban, amely csendes tanúságot tett e felemelő 
történésekről.” 3 [Lásd az 1. javaslatot a 296. oldalon.]
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Lorenzo Snow tanításai

Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtegye 
az Atya akaratát, és megnyissa az utat békességünk, 

boldogságunk és felmagasztosulásunk előtt.

Ezt az evangéliumot különböző alkalmakkal ismertették már a 
világgal. A próféták ismerték. Tisztán és világosan értették, hogy Jé-
zus volt a Bárány, aki megöletett a világ alapítása óta [lásd Jelenések 
13:8; Mózes 7:47], és hogy Ő a megfelelő időben ki fogja nyilvání-
tani magát az emberek gyermekeinek; meg fog halni a bűneikért, és 
keresztre lesz feszítve, hogy beteljesítse a szabadulás tervét.4

Amikor Jézus gyámoltalan kisdedként a jászolban feküdt, nem 
tudta, hogy Ő Isten Fia, aki korábban a földet teremtette. Amikor 
Heródes kiadta végzését, [ Jézus] mit sem tudott róla; nem volt meg 
az ereje, hogy megmentse magát, így hát [ Józsefnek és Máriának] 
fogniuk kellett a gyermeket és Egyiptomba kellett [menekülniük], 
hogy megóvják a rendelet hatásaitól. […] Férfivá érett, és fejlődése 
során ki lett nyilatkoztatva számára, ki is Ő, és mi célból van a vilá-
gon. Fel lett tárva előtte az a dicsőség és hatalom, melynek azelőtt 
volt birtokában, hogy a világra jött.5

Miközben Jézus itt járt a földön, küldetését teljesítve, elmondta 
az embereknek, hogy nem saját erejéből, se nem saját bölcsessége 
révén idézte elő közöttük a csodákat, melyeket tett, hanem azért 
van ott, hogy teljesítse Atyjának akaratát. Nem azért jött, hogy az 
emberek dicsőségét, az emberek tiszteletét keresse, hanem hogy 
Atyja tiszteletét és dicsőségét keresse, aki elküldte Őt. Ezt mondta: 
„Én	az	én	Atyám	nevében	jöttem,	és	nem	fogadtatok	be	engem;	ha	
más jőne a maga nevében, azt befogadnátok” [ János 5:43].

Nos, küldetésének különössége, az, ami megkülönböztette min-
den más küldetéstől, ez volt: Nem azért jött, hogy az emberek 
dicsőségét és tiszteletét keresse, hanem hogy Atyja tiszteletét és di-
csőségét keresse, és hogy elvégezze Atyjának munkáját, aki elküldte 
Őt. Ebben rejlett sikerének titka, és ebben rejlik minden olyan 
egyén sikerének titka, aki ugyanezen tantétel szerint munkálkodik.6

Jézus Krisztus, Isten Fia, egykor olyan helyzetbe helyeztetett, 
amely a lehető legnagyobb erőfeszítést kívánta annak érdekében, 
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hogy elvégezze azt, ami szükséges volt Isten gyermekei millióinak 
szabadulásához. A legmagasabb fokú erőfeszítést és eltökéltséget 
kívánta, mielőtt az Isten Fia át tudott haladni a próbatételen, az 
áldozaton, amely szükséges volt.7

Jézus, Isten Fia, azért küldetett a világra, hogy lehetővé tegye 
számotokra és számomra e páratlan áldások elnyerését. Hatalmas 
áldozatot kellett hoznia. Az, hogy el tudja végezni, amit az Atya 
megkívánt Tőle, megkövetelte minden erejét, ami birtokában volt, és 
minden hitét, melyet segítségül tudott hívni. […] Nem vallott kudar-
cot, bár a megpróbáltatás olyan heves volt, hogy nagy vércseppeket 
verejtékezett.	[…]	Érzései	bizonyosan	kimondhatatlanok	voltak.	Ő	
maga mondja azt, amint azt a Tan és a szövetségek könyvének 19. 
szakaszában feljegyezve találjátok, hogy szenvedése oly nagy volt, 
hogy nyomában még Ő is „reszket[ett] a fájdalomtól, és minden 
pórusból vér[zett], és testben és lélekben is szenved[ett] – és azt 
kívánt[a], hogy ne igy[a] ki a keserű poharat, és visszarettenje[n]”. 
De szívében képes volt folyamatosan ezt mondani: „Atyám, ne az 
én akaratom, hanem a Tiéd legyen meg” [lásd T&Sz 19:15–19].8

Mindannyian Jézus Krisztustól függünk, az Ő e világra való eljö-
vetelétől, hogy megnyissa az utat, mely által békességet, boldogsá-
got	és	felmagasztosulást	nyerhetünk.	És	ha	Ő	nem	tette	volna	meg	

1872 végén és 1873 elején lorenzo snow elder 
mások társaságában a szentföldön járt
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ezeket az erőfeszítéseket, akkor soha sem lehetnénk bizonyosak 
ezekben az áldásokban és kiváltságokban, melyekről biztosítanak 
minket az evangéliumban, Jézus Krisztus közbenjárása révén, mivel 
Ő megtette a szükséges erőfeszítéseket.

[…] Bár feláldozta magát és lefektette a megváltás tervét az em-
bereknek, ennek ellenére ha az emberek nem munkálkodnak, hogy 
elérjék az egységet közötte és köztük, akkor szabadulásuk soha 
nem fog megvalósulni.9

Teljes mértékben megértjük, hogy miként Jézus Krisztus itt lako-
zott egy testben, amelyet magára öltött, most pedig megdicsőülve 
lakozik benne, úgy mi is jogosultak vagyunk ugyanerre az áldásra, 
ugyanerre a felmagasztosulásra és ugyanerre a dicsőségre.10 [Lásd 
a 2. és 3. javaslatot a 296. oldalon.]

Jézus Krisztus ellátogatott a földre az utolsó napokban, 
mennyei igazságokat tárva fel szabadulásunkra.

Az a Lény, aki a mennyben élt, aki ott uralkodott a föld léte előtt, 
aki megteremtette a földet, és aki az idők delén lejött, hogy tökéle-
tessé tegye és megszabadítsa teremtményeit, megjelent az embernek 
ebben a korban.11

Tanúságunkat tesszük az egész világnak, hogy isteni kinyilat-
koztatás, méghozzá a Szentlélek megnyilvánulásai révén tudjuk, 
hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia, és hogy Ő kinyilatkoztatta 
magát Joseph Smithnek, épp oly személyesen, ahogyan azt ősi 
apostolainak tette, miután kiszállott a sírból, továbbá hogy feltárta 
előtte az emberiség megszabadulásához nélkülözhetetlen mennyei 
igazságokat.12

Két férfi volt a templomban Kirtlandben, akik látták Őt. […] Meg-
jelent előttük Isten Fia, Ő, akit a zsidók megöltek, és ezt mondták: 
„A fátyol elvétetett elménkről, és értelmünk szemei megnyíltak, 
és láttuk az Urat a szószék könyöklőjén állva előttünk.” […] Lábai 
alatt színarany volt. Arca ragyogott, meghaladva a nap fényességét. 
Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgásának hangzása. Jehova 
hangja	volt,	ezt	mondván:	„Én	vagyok	az	első	és	az	utolsó.	Én	va-
gyok	az,	aki	él.	Én	vagyok	az,	aki	megöletett.	Én	vagyok	a	ti	szó-
szólótok az Atyánál. Íme, bűneitek megbocsátattak nektek. Tiszták 
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vagytok énelőttem; emeljétek fel tehát a fejeteket és örvendezzetek. 
Felépítettétek nevemnek ezt a házat. El fogom fogadni ezt a házat, 
és ki fogom árasztani Lelkemet azokra, akik betartják parancsolatai-
mat, és nem fogom engedni, hogy ez a szent ház beszennyeződjön” 
[lásd T&Sz 110:1–8]. Így szólt hangja ugyanannak a Személynek, 
akit a zsidók elvetettek, itt pedig megmutatta magát. Nos, tudom, 
hogy olyan dolgok ezek, amelyek igazak, amiként Isten is igaz. A 
föld nemzetei azonban nincsenek tudatában ennek, hogy Jézus, 
az Isten Fia, eljött és megjelent az embereknek, és felruházta őket 
felhatalmazással, hogy hirdessék az evangéliumot és ígéretet te-
gyenek a Szentlélekre mindazoknak, akik hinni és követni fogják 
e tantételeket, és tudást kapnak arról, hogy e tantételek igazak.13 
[Lásd a 4. javaslatot a 296. oldalon.]

A Szabadító újra el fog jönni, nekünk pedig 
fel kell készülnünk eljövetelére.

Bizonyságunk van Krisztust illetően, hogy Ő el fog jönni a földre, 
hogy uralkodjék.14

Jézus idővel el fog jönni és meg fog jelenni közöttünk, ahogy 
azon a napon megjelent, amikor a földön élt a zsidók között; velünk 
fog enni és inni, és beszél majd hozzánk, elmagyarázva a királyság 
rejtelmeit, és olyan dolgokat tárva fel előttünk, melyekről jelenleg 
nem helyénvaló beszélni.15

Ha mozgó vonatszerelvényen utazol, míg ott maradsz a helyeden 
ülve, a vonat elvisz arra a helyre, ahova menni szeretnél, ha azon-
ban lelépsz a vagonról, veszélybe sodródsz, és talán hosszú idő 
is eltelik, mire másik vonat jön. Így van ez velünk is: ha helyesen 
élünk, végezzük a munkánkat, előrehaladunk, és ha megtartjuk szö-
vetségeinket, Isten munkáját végezzük és véghezvisszük céljait, és 
felkészültek leszünk arra az időre, amikor Jézus, az Isten Fia, eljön 
majd tisztelettől és dicsőségtől övezve, és mindazokra, akik hithű-
nek bizonyulnak, rá fogja ruházni mindazon áldásokat, amelyeknek 
elébe néznek, sőt, ezerszer annyit.

[…] Azt mondom az utolsó napi szenteknek: ha bármelyikőtök ál-
mos, olvassa el a Szabadító szavait, melyeket akkor mondott, amikor 
a földön járt; a tíz szűzről beszélt, akik közül öten bölcsek voltak, és 
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vittek olajat a lámpásukban, amikor pedig a Vőlegény elközelgett, 
csupán a szüzek fele volt felkészülve, hogy elébe menjen [lásd Máté 
25:1–13; T&Sz 45:56–59]. Ne engedjük, hogy ez így legyen velünk, 
utolsó napi szentekkel! Próbáljunk meg hűek maradni azokhoz az 
örökkévaló szövetségeinkhez, amelyeket kötöttünk, és maradjunk 
hűek Istenhez! Isten áldja meg az utolsó napi szenteket, és árassza 
ki reátok a Lelkét! Legyetek hűek Istenetekhez, legyetek hűek csalá-
dotokhoz, és minden dologban körültekintően járjatok el! Munkál-
kodjatok Isten királysága érdekeiért! Ne álljunk a balga szüzek közé, 
hanem találtassunk érdemesnek azok között állani, akiket királlyá 
és királynővé koronáznak, és az örökkévalóságon át uralkodnak 
majd! 16 [Lásd az 5. és a 6. javaslatot a 296. oldalon.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra! További segítségért lásd az 
V–VIII. oldalakat!

snow elnök arra biztatta a szenteket, hogy kövessék az öt bölcs 
szüzet a szabadítónak a tíz szűzről mondott példázatából
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 1. Gondolkodj el Snow elnök szavain a Szentföldön átélt él-
ményeivel kapcsolatban (290. oldal)! Szerinted miért lettek 
gondolatai és elmélkedései „lenyűgöző[k] és ünnepélyes[ek]”, 
amikor ott járt? Miként alakíthatunk ki hasonló érzéseket a Sza-
badító iránt még akkor is, ha nem látogatunk el a Szentföldre?

 2. Tanulmányozd a 291. oldalon kezdődő szakaszt, és gondolkodj 
el azon, mit tett érted Jézus Krisztus! Miközben elmélkedsz 
a Szabadító vágyán, „hogy Atyja tiszteletét és dicsőségét ke-
resse”, gondolkodj el azon, mit kell tenned, hogy kövesd Isten 
akaratát!

 3. A 291. oldalon Snow elnök megosztja a siker titkát. Hogyan 
működik esetünkben ez a siker?

	 4.	 Olvasd	el	a	293. oldalon	kezdődő	részt!	Milyen	hatással	van	
életedre a Jézus Krisztusról való bizonyságod? Elmélkedj el 
azon, milyen különböző módjai vannak, hogy kivegyük a ré-
szünket a Jézus Krisztusról való bizonyság megosztásában! 
Például mit tehetünk, hogy megosszuk bizonyságunkat a csa-
ládunkkal? Azokkal, akiket házi- vagy látogatótanítóként szol-
gálunk? A felebarátainkkal? Azokkal, akikkel nap mint nap 
találkozunk?

 5. Milyen módokon tudunk felkészülni Jézus Krisztus második 
eljövetelére? (Néhány példát találhatsz a 294–295. oldalon.) 
Hogyan tudunk másoknak is segíteni a felkészülésben?

 6. Milyen hatással voltak Snow elnök tanításai a Jézus Krisztusról 
való bizonyságodra? Találj módot arra, hogy megoszd bizony-
ságodat családtagjaiddal és másokkal!

Kapcsolódó szentírások: Lukács 12:31–48; 2 Korinthusbeliek 8:9; 
2 Nefi 2:7–8; 25:23, 26; Alma 7:11–13; T&Sz 35:2; Joseph Smith 
története 1:17

Segítség a tanításhoz: „Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak 
egy számukra érdekes szakaszt, és olvassák el magukban! Kérd meg 
őket, hogy alkossanak két- vagy háromfős csoportokat azokkal, akik 
ugyanazt a szakaszt választották, és beszéljék meg egymással, mit 
tanultak!” (Lásd e könyv VII. oldalát.)
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nagyon jó kiindulópont 64

boldogság
csapások közepette 111–14
evangélium befogadása ~ot nyújt 

238
gyarapodik, amikor segítünk mások-

nak is rálelni 272
Jézus Krisztus által biztosítható 

292–93
papság által adatik meg 221
Szentlélek világosságában járni ~ot 

nyújt 78–79

Brigham City, Lorenzo Snow ~ben 
24–25

bűnbánat
a kereszteléshez és a konfirmáció-

hoz kapcsolódik 50–51
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legyőzi a kudarcot 102–5
saját érdekünket szolgálja 127
tizedfizetés elmulasztása esetén 

167–68

C

celesztiális királyság
Szentlélek felkészít minket a ~ra 

80–81
törekedni a ~ra 92–93

celesztiális törvény megalapítása az 
életünkben 201

Cluff, William, segít megmenteni 
 Lorenzo Snow életét 73–75

Cs

család
áldásai elérhetők minden hithű 

ember számára 134–35
egység a ~ban 135–36, 209
evangélium tanítása a ~ban 137–38
összepecsételése a templomban 145
Segítőegylet jó hatás a ~ban 177
szent és örök kapcsolatok a ~ban 

133–34

családtörténet, áldozatot hozni a ~ 
végzése érdekében 148

csapások lásd megpróbáltatások

csüggedés legyőzése 105, 179

E, É

egység
a családokban 208
a kvórumokban és szervezetekben 

207–9
az egyházban 207–9
felkészít minket, hogy Isten jelenlé-

tében élhessünk 212–13
hatalmas néppé tesz minket 212–13
megadatik, amikor szolgáljuk egy-

mást 209–12
megmutatja a világnak az Úr jelle-

mét 206–7

világosságot és intelligenciát nyújt 
212–13

élet célja 160

elhívások
~ tisztelete 195–98
mind fontosak Isten munkájában 

195–98
szükség van az Úr segítségére a 

teljesítésükhöz 156–60, 183–84

ellenkezés, nem fogja elpusztítani a 
királyságot 254–55

engedelmesség
áldásokat eredményez 49–50
Isten akaratának való ~, erőt ad 

156–59

F

fegyelem, szükséges a tökéletessé 
váláshoz 99–100

felmagasztosulás
Jézus Krisztus által lehetséges 

292–93
lehetősége 86–91, 134–35

G

Guy, Joseph, meggyógyult, amikor 
áldást kapott Lorenzo Snow-tól 
217–18

Gy

gyermekek
becses örökség 133
meg kell tanulniuk a tized törvényét 

170–71

H

házasság
egység érzése a ~ban 135–36
örökkévaló, a templomokban 145
örökkévaló, azokat illetően, akik 

nem kötnek házasságot ebben az 
életben 134–35

örökkévaló, buzdítani kell rá 133
Segítőegylet hűségre int a ~ban 177
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hit
a kereszteléshez és a konfirmáció-

hoz kapcsolódik 50–51
a Lélek egyik ajándéka 75–77
az erőfeszítés gyarapítja 65–67
kialakítása megerősíti a jellemet 127
lelki tudás gyarapítja 64–65
megbízások ~tel való teljesítése 

199–200

hitehagyás
az ohiói Kirtlandben 261–62
követi a világiasságot 262–64

hithűek rendeltetése 85–88

hozsanna kiáltás 143–44

I

igazság, Szentlélek ajándéka elvezet 
minden ~ra 75–77

Isten akaratának keresése és követése 
154–59

Isten dicsősége, egyedül ~t kell szem 
előtt tartani 188

Isten királysága
~ iránti elkötelezettség 264–65
először ~t kell keresni 266–67
felépítése 256, 266–67
folyamatos előrehaladása 249–51
nem lehet elpusztítani 254–55
segítőegyleti tagok előreviszik 

176–77
lásd még Jézus Krisztus egyháza; 

szolgálat az egyházban

Itáliai Misszió, Lorenzo Snow megala-
pítja 21–24, 215, 217–19

J

jellem
bűnbánat megerősíti 127
fokozatosan alakul ki 126–27
helyes ~ kialakítása 123–25
igazlelkű ~, közelebb visz minket az 

Úrhoz 128–29
igazlelkű ~ megőrzése 128–29

szentírások tanítanak a ~ fejlesztésé-
ről 125–26

Jensen, Ella, visszaállíttatott az életbe 
Lorenzo Snow áldásának köszön-
hetően 26–28

Jézus Krisztus
akarata alárendelése az Atyáénak 

154–56, 291–93
egyház feje 250–51
eljön a földre, hogy uralkodjon 

294–95
előre elrendelése 114
engesztelése, minden emberért 195
felmagasztosulás ~ által 89–90, 

292–93
imádkozik, hogy mindenki egy 

legyen 206–7
keresztelkedése 52, 290
küldetése 291–93
megbocsátás ~ engesztelő vére által 

55
megjelenik a Kirtland templomban 

262–63, 293–94
megjelenik Lorenzo Snow-nak 28, 

250–51
példája a kísértésnek való ellenál-

lásra 265
példája a papsági szolgálatra 195
róla való bizonyság 62, 193–94, 

293–94
születése 291

Jézus Krisztus egyháza
biztos alapra épült 254–55
előrehalad az ellene irányuló táma-

dások dacára 249–52, 254–56
lásd még Isten királysága; szolgálat 

az egyházban

Jézus Krisztus második eljövetele 
294–95

jókedvvel szolgálni Istent 199

jólét, elkötelezettség mások ~e iránt 
232–33
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jószívűség
mindenki felé ~et tanúsítani 271–72
segítőegyleti tagok példázzák 176

K

kegyelem 183

keresztelés
alámerítés által végzendő 52
Jézus Krisztus ~e 52, 290
Lorenzo Snow ~e 6, 47
megelőzi a Szentlélek ajándékát 

50–51
megfelelő felhatalmazással vég-

zendő 55–56
szövetségének betartása áldásokat 

hoz 56–58
szükséges a bűnök bocsánatához 

50–51, 53–54

kevélység, egy egyházi vezető ~nek 
példája 227–29

kinyilatkoztatás
alázat szükséges hozzá 81
egyház a ~ kősziklájára épült 76–77
segít a nehézségek közepette 75–76

Kirtland templom
felszentelésekor kiáradó áldások 

262–64
Jézus Krisztus megjelenik a ~ban 

141, 262–64, 293–94

kísértések
az Úr megerősít minket, hogy 

képesek legyünk legyőzni a ~et 
117–18

hithűnek maradni a ~ idején 116
hogyan menekülhetünk meg a ~től 

261–62
misszionáriusok tartsák magukat 

távol a ~től 243–44
ne hagyjuk, hogy legyőzzenek a ~ 

262–64
templomi munka segít ellenállnunk 

a ~nek 149

konfirmáció lásd Szentlélek

kvórumok, egység a ~ban 207–8

L

lelki ajándékok, ~ra való törekvés 
222–24

M

Málta, Lorenzo Snow szolgálata Máltán 
191, 193

mások szolgálata
áldások fakadnak belőle 269, 271
gyarapítja boldogságunkat 272
jobbá tenni magunkat ~ révén 

273–75
lehetővé teszi, hogy bennünk lakoz-

zon a menny 275–76
személyes indítékaink megvizsgá-

lása 228–29
tehetségek használata ~ során 232
lásd még szolgálat az egyházban

megbocsátás 211–12

megpróbáltatások
az Úr megerősít minket, hogy 

képesek legyünk legyőzni a ~at 
117–18

felkészítenek minket a celesztiális 
dicsőségre 114–16

hithűnek lenni a ~ során 111–14, 
116

lehetővé teszik, hogy kimutassuk 
Isten iránti szeretetünket 116

örömet lelni a ~ során 91–92, 
111–14

segítenek közelebb kerülnünk Isten-
hez 118–19

Szentlélek segít átvészelnünk a ~at 
79–81

megtérés
bizonysággal kezdődik 64
hit növelése által 64–67
Lorenzo Snow ~e 6–7, 61–63
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Mennyei Atya lásd Atyaisten

millennium, templomi munka a ~ 
során 148

misszionáriusi munka
áldozathozatal a szolgálat érdeké-

ben 238–41
egyháztagok ~ban szolgálnak 

193–94
elnyerni az Úr segítségét a ~ végzé-

séhez 235, 237
és az embertársaink iránti szeretet 

244–45
jó és örömteli híreket hordozni 

241–42
menny követeiként szolgálni 242–43
segít másoknak elnyerni az evangé-

lium áldásait 238–41
tanács a szolgálat mikéntjét illetően 

241–44
teljes idejű szolgálat indokai 237–38
végzéséből fakadó öröm 237, 

244–45

Mount Pisgah (Piszga-hegy)
Lorenzo Snow elnököl ~ felett 20, 

111–14
szórakozás ~ településen 112–14

munka, munkálkodni
barátaink jólétéért 273–75
elvégzése, megbízást kaptunk rá 

256–57
ott, ahova az Úr elültetett minket 

183

N

nők, az Úr munkájában 175
lásd még Segítőegylet

O

oktatás
fontossága Lorenzo Snow számára 

3–4, 37, 39–40

hitet, erőfeszítést és kitartást igényel 
39–40

lelki 41, 64–65

otthon lásd család

Ö

örökkévalóság, dicsősége, becsesebb a 
világ kincseinél 265–67

öröm
~öt érezni a nehézségek ellenére 

91–93, 118–19
az ügy iránti odaadás ~öt nyújt 

200–1

P

papság
Joseph Smithen keresztül lett vissza-

állítva 219–21
mennyből adott felhatalmazás 

219–21
segít boldogságra lelnünk 221
utat mutat és tökéletesít 221
viselői a segítőegyleti nőtestvérekkel 

munkálkodnak 176–77
viselői keressék és használják a lelki 

ajándékokat 222–24
viselőinek követniük kell az igazlel-

kűség tantételeit 222–24
viselői szolgáljanak másokat 222–24

Patten, David W., bizonyságot tesz 
Lorenzo Snow-nak 1, 3

példa, példamutatás
ékesszóló tanító 232–33
szülők ~a gyermekeik számára 

137–38
vezetők és tanítók kövessék a Sza-

badító ~ját 230–32

S

Segítőegylet
egyre több lehetőséget kap a szol-

gálatra 177–78
Isten királyságának elővitele 176–77
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jó hatás az otthonban 177
küldetése 176
megerősíti az anyaságot 177
papságviselőkkel közös munkálko-

dás 176–77
segít tagjainak a celesztiális dicsőség 

irányában haladni 179
tagjai a jószívűség és tiszta vallás 

példái 176

siker
Atya akaratának megtételéből fakad 

154–59
engedelmességet ~ kíséri Isten mun-

kájában 199–200

siker, titka 291

Smith, Alma L., segít megmenteni 
Lorenzo Snow életét 73–75

Smith, Hyrum, mártírhalála 249

Smith, Joseph
erkölcsös jelleme 281–82
erővel beszél a Nauvoo templom-

ban 279
gyarapodott lelki erejében és befo-

lyásában 284–85
isteni elhívása 280
Lorenzo Snow bizonysága ~ről 280, 

285–86
Lorenzo Snow első alkalommal látja 

281
Lorenzo Snow tapasztalatai ~szel 

279–81
mártírhalála 249
nyoma sem volt benne a képmuta-

tásnak 282–83
örömét lelte az ártatlan szórakozás-

ban 282–83
őszinte fiatalember, amikor elhívást 

kapott 280–81
papság visszaállíttatik általa 219–20

Snow, Eliza R. (Lorenzo Snow nővére)
elkíséri Lorenzo Snow-t a Szent-

földre 289–90

gyermektelensége 134–35
Segítőegylet második általános 

elnöke 175

Snow, Lorenzo
adományokat gyűjt az Állandó Ki-

vándorlási Alap számára 205–6
áldást ad a sebesült hajósinasnak 

14–16
áldást ad egy valdens kisfiúnak 

217–19
áldást ad Ella Jensennek 26–28
átél egy hatalmas vihart úton Angli-

ába 183–84
barátságot köt más vallási vezetők-

kel 30–31
beszél egy segítőegyleti tevékenysé-

gen 175
bizonyságot kap 6–7
családi találkozót szervez 131, 133
egyház elnöke lesz 28–29
elhatározza, hogy teljes idejű 

missziót szolgál 235, 237
elhívása a Tizenkét Apostol Kvóru-

mába 20–21
ellátogat a Szentföldre 289–90
és a templomi munka 25–26
felel Brigham Young megújhodásra 

szólító szavára 121, 123
felépíti az egyházat Máltán 191, 193
felmagasztalja papságát 121, 123
gyermekkora 3–4
Jézus Krisztus megjelenik előtte 28, 

250–51
keresztelkedése 6, 47
levelet küld a papsági vezetőknek 

Londonban 227–29
megalapítja az Itáliai Missziót 21–24
megmentették életét, amikor misszi-

onáriusként a Hawaii-szigetekre 
érkezett 73–75

megtérése 6–7, 61–63
mesél a nyilvános beszédben ta-

pasztalt kezdeti nehézségeiről és 
sikereiről 95, 97–98
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pénzt ad Brigham Young feleségé-
nek 10–11

segítséget kap egy olyan embertől 
akinek előtte szolgálatot nyújtott 
269, 271

szomjazza a tudást 3–4, 37, 39
támogatják az egyház elnökeként 

250–51
tanulmányai 4–6
tapasztalatai Joseph Smithszel 

279–81
teljes idejű misszionáriusként 7–16, 

21–24, 73–75, 215, 217–19
tized törvényét tanítja 32–33, 163–66
többnejű házasságot köt 18
vezeti a szenteket Brigham Cityben 

24–25
vezeti a szenteket Mount Pisgah-

ban 20

Snow, Oliver (Lorenzo Snow édesapja) 
3–4

Snow, Rosetta Leonora Pettibone (Lo-
renzo Snow édesanyja) 3–4

spekuláció, lelkülete, ~ vezetett a kirt-
landi hitehagyáshoz 262–64

Sz

szabadulás terve
evangélium a ~ 252
Jézus Krisztus élete és halála része a 

~nek 291–93
világ kezdete előtt lett megalkotva 

252

szentírások, tanítanak isteni lehetősé-
günkről 88–91

Szentlélek
ajándéka, kapcsolódik a hithez és a 

bűnbánathoz 50–51
ajándéka, megfelelő felhatalmazás-

sal adandó 55
barátunk 77–78, 81
békességet és boldogságot nyújt 

78–79

előre vezető ösvényen tart minket 
82

elvezet minden igazsághoz 75–77
felkészít minket a celesztiális dicső-

ségre 80–81
késztetései megmentik Lorenzo 

Snow életét 73–75
kézrátétel által adatik 53–54
kinyilatkoztatja Isten dolgait 77–78
missziós szolgálatra készteti az egy-

háztagokat 240–41
munkálkodik az érdeklődők szívé-

ben 240–41
segít a különleges körülmények 

közepette 73–75, 80
segít eleget tennünk kötelességeink-

nek 79–80
segít elviselnünk a megpróbáltatáso-

kat 79–81
tanácsot ad 78
útmutatása, áldásokhoz vezet 56–58

szeretet
egymás ~e 209–12, 271–72
misszionáriusi munkában 240–41
misszionáriusok ~e az emberek 

iránt 244–45
nagyobb ~et kell tanúsítani Isten 

iránt, mint a világ iránt 264

szertartások
holtakért végzett ~ 145–46, 148
örökkévaló ajándékokat és áldáso-

kat nyújt 55
papság végzi őket 55–56, 219–21

szolgálat az egyházban
hithű és lendületes 199–200
minden elhívás fontos 195–98
nehéz, de örömteli 200–1
segít másoknak szabadulásuk elnye-

résében 194–95
Segítőegylet lehetőségeket biztosít a 

~ra 177–78
lásd mások szolgálata
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szövetségek
betartásának elmulasztása 264–65
betartásuk örömet hoz 200–1
keresztelési ~ betartása áldásokat 

hoz 56–58

szülők
ápolniuk kell az élet és a szabadulás 

tantételeit 138
meg kell tanítaniuk gyermekeiket a 

tized fizetésére 170–71
példát kell mutatniuk a gyermekek-

nek 137–38
szeretetre és kedvességre ösztönöz-

nek az otthonban 135–36
lásd még család

T

tanítók
meg kell tanítani a gyermekeket a 

tized fizetésére 170–71
megvilágosodnak mások tanítása 

közben 273
szeretettel kell szolgálniuk 230
szükségük van a Lélektől jövő útmu-

tatásra 42–45, 230–32

tanulás
hit által 39–40
ismétlés hasznos a ~ során 41–42
kitartást kíván 39–40
Lélek által 42–45
lásd még tudás

tehetségek
tálentumok példázata 196–98
vezetők aknázzák ki mások tehetsé-

geit 232

templomok
áldozatot hozni a ~ban való szolgá-

lat érdekében 148
bennük végzett szolgálat áldásai 149
családokat a ~ban pecsételik össze 

145
és a halottakért végzett szertartások 

145–48

felhívás, hogy jöjjünk a ~ba 145
felkészítenek, hogy ellen tudjunk 

állni a kísértésnek 149
fontosságuk Lorenzo Snow számára 

25–26
lehetővé teszik számunkra, hogy 

szabadítók legyünk 148
millennium fő munkája 148
olyan helyek, ahol Isten áldásairól 

tanulhatunk 145
tiszta szívvel kell belépni 149

tized
fedezi a templomok költségeit 168, 

169
fizetése lelki és fizikai áldásokkal jár 

165, 168–70
gyermekeket meg kell tanítani a ~ 

megfizetésére 170–71
könnyen érthető és követhető tör-

vény 166–67
Lorenzo Snow sugalmazást kap, 

hogy a ~ről prédikáljon 32–33, 
163–64

megszabadítja az egyházat az adós-
ságtól 33, 165–66

megszenteli a földet 168–69
minden utolsó napi szent fizessen 

teljes ~et 163–64, 167
szülők és tanítók mutassanak példát 

a ~fizetésben 170–71

Tizenkét Apostol Kvóruma, Lorenzo 
Snow elhívása a ~ba 20–21

tíz szűz példázata 294–95

tökéletesség
bűnbánatra van szükség, hogy elér-

jük 102–5
megpróbáltatásokon keresztül érke-

zik el 115
mennyei segítségre van szükség, 

hogy elérjük 98–100
napról napra haladó folyamat 

102–5, 107
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parancsolat, hogy törekedjünk rá 
98–100

saját hatáskörünkben 100–2

tudás
lelki ~ gyarapítása 64–65
lelki ~ra szert tenni, erőfeszítést 

kíván 65–67
megosztása másokkal 273
lásd még tanulás

türelem, szükséges a tökéletessé válás-
hoz 99–100

U, Ú

Úr munkája
nehéz lehet 200–1
örömöt hoz 200–1
sikert és jólétet hoz 188
szükségünk van Isten segítségére, 

hogy el tudjuk végezni 188

utódlás az elnökségben 249–51

Ü

üldöztetés, nem fogja elpusztítani az 
egyházat 254–55

V

valdensek 22–24, 215, 217–19

vezetők
ki kell adniuk a feladatokat a saját 

kezükből 232

nem szabad a maguk dicsőségét 
keresniük 227–29

parancsot kapnak, hogy legeltessék 
az Úr juhait 229–30

szeretettel kell szolgálniuk 230–32
szükségük van a Lélek útmutatására 

232–33
törődniük kell mások jólétével 

227–33

világiasság
elkülöníteni magunkat a ~tól 105–7, 

184–86, 264–65
figyelmeztetések a ~ ellen 261–64
nem lenni hajlandónak felcserélni 

az örökkévalóság dicsőségeit a ~ 
kincseire 265–67

örök tantételek ellen fordít minket 
262–64

visszaállítás
Joseph Smithen keresztül történt 

219–20, 285–86
Lorenzo Snow bizonysága a ~ról 

285–86
meg lett jövendölve 252
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