
F E L K É S Z Ü L É S

A  S Z E N T  T E M P L O M B A
V A L Ó  B E L É P É S R E



F E L K É S Z Ü L É S

A  S Z E N T  T E M P L O M B A
V A L Ó  B E L É P É S R E



Ez a füzet Boyd K. Packer:
A Szent Templom

címı könyvének átdolgozása

ElülsŒ borító:
Salt Lake Templom

Hátsó borító:
Laie Templom, Hawaii

© 2003 Intellectual Reserve, Inc.

Minden jog fenntartva

Az angol eredeti jóváhagyva: 8/02
A fordítás jóváhagyva: 8/02

A Preparing to Enter the Holy Temple
fordítása

36793 135
Hungarian

Printed in the United States of America



JÖJJETEK A TEMPLOMBA!

Sok oka van annak, amiért egy ember el akar jönni a temp-
lomba. Úgy tınik, hogy még a külsŒ megjelenése is mély lelki cél-
jaira utal. Sokkal nyilvánvalóbbá válik ez falain belül. A templom
ajtaja fölött ez a mondat látható: „Szentség az Úrnak.” Amikor be-
léptek akármelyik felszentelt templomba, az Úr házában vagytok.

Az egyházban sokféle épületet építünk. Ezekben Istent imádjuk,
tanítunk, felüdülünk és szervezetekbe rendezŒdünk. Ezekben az
épületekben, vagy akár bérelt termekben, megszervezhetjük a
cövekeket és egyházközségeket, missziókat, kvórumokat és se-
gítŒegyleteket. Amikor családokat szervezünk egybe az Úr kinyi-
latkoztatott rendje szerint, a templomokban szervezzük azokat
egybe. A templomi házasság, ez a pecsételŒ szertartás az, ami az ál-
dások koronája, és amelyre a szent templomban igényt tarthattok.

A templomokban az egyház azon tagjai, akik érdemessé tették
magukat erre, részt vehetnek azokban a legmagasztosabb üdvözítŒ
szertartásokban, amelyek valaha is kinyilatkoztattak az embe-
riségnek. Ott, egy szent szertartás során részesülhetnek a megmo-
sásban és a megkenésben, valamint tanításban, felruházásban és
pecsételésben. És amikor ezeket az áldásokat önmagunk számára
elnyertük, elvégezhetjük azokat mindazokért, akik meghaltak
ugyanezen lehetŒség nélkül. A templomokban ugyanúgy végzünk
szent szertartásokat az élŒkért, mint a halottakért. Itt található az a
keresztelŒmedence, ahol a halottakért helyettesítŒ kereszteléseket
végeznek úgy, hogy az arra méltó egyháztagok helyettesként szol-
gálnak azokért, akik a fátyolon túlra távoztak.

„Gyertek a templomba!” Ha nem most, akkor gyertek hamaro-
san! Imádkozzatok buzgón, tegyétek rendbe az életeteket, takaré-
koskodjatok mindenben, amiben lehet, annak reményében, hogy
az a nap eljöhet! Kezdjétek el most a bınbánatnak azt a néha na-
gyon nehéz és csüggesztŒ utazását! A templom megváltoztatja az
egyént, és bŒségesen gyümölcsözŒvé teszi bármely fáradozását,
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amit azért tesz, hogy eljusson oda. Néhányakhoz, akik nagy távol-
ságra laknak egy templomtól, így szólok: a templomok el fognak
jönni, mielŒtt ti jöhettek hozzájuk. Ãrizzétek meg hiteteket és
reményeteket, és határozzátok el, hogy el fogtok jönni – hogy érde-
mesek lesztek, és el fogtok jönni a templomba!

EZEK A DOLGOK SZENTEK

A szentírások figyelmes olvasása feltárja, hogy az Úr nem mon-
dott el mindent minden embernek. Volt néhány olyan követel-
mény, amely elŒfeltétele volt a szent információk megszerzésének.
A templomi szertartások ebbe a kategóriába tartoznak.

A templomi szertartásokról nem beszélünk a templomokon
kívül. Soha nem az volt a cél, hogy az e templomi szertartásokról
való tudást csupán néhány kiválasztott számára korlátozzák, aki-
ket arra köteleztek, hogy mások ne szerezzenek ezekrŒl tudomást.
Valójában ennek pont az ellenkezŒje igaz. Nagy igyekezettel ösz-
tönzünk minden lelket, hogy legyen érdemes és készüljön fel a
templomi élményekre. Azok, akik már voltak a templomban, egy
ideálról tanultak. Arról, hogy egy napon minden élŒ és egykor élt
léleknek lehetŒsége lesz arra, hogy halljon az evangéliumról, és
elfogadja vagy elutasítsa azt, amit a templom kínál. E lehetŒség
visszautasítása egyedül az egyén részérŒl lehetséges.

A templom szertartásai egyszerıek. Gyönyörıek. Szentek. Bi-
zalmasan kezelik Œket, nehogy olyanok részesüljenek benne, akik
arra nem készültek fel. A kíváncsiság nem felkészülés. A mély ér-
deklŒdés önmagában még nem felkészülés. A szertartásokra való
felkészülés magában foglalja a következŒ bevezetŒ lépéseket: hit,
bınbánat, keresztség, konfirmáció, érdemesség, érettség és emel-
kedettség, ami méltó ahhoz az emberhez, aki meghívott ven-
dégként jön az Úr házába.

Felkészültnek kell lennünk, mielŒtt elmegyünk a templomba.
Érdemesnek kell lennünk, mielŒtt elmegyünk a templomba. Van-
nak megállapított korlátozások és feltételek. Ezeket az Úr rendelte
el, és nem az ember. Az Úrnak pedig minden joga és felhatalmazá-
sa megvan annak elrendelésére, hogy a templommal kapcsolatos
dolgokat tartsák szentnek és kezeljék bizalmasan.
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Mindenki, aki arra érdemes, és minden feltételnek eleget tett,
beléphet a templomba, hogy bemutassák neki a szent szertartáso-
kat.

ÉRDEMESNEK LENNI A BELÉPÉSRE

Mihelyst valamiféle képet kaptok a templomi áldások értékérŒl
és a templomban végzett szertartások szentségérŒl, máris haboz-
nátok kétségbe vonni azokat a magas kívánalmakat, amelyeket az
Úr állított fel a szent templomba való belépéshez.

A templomba való belépéshez rendelkeznetek kell egy érvényes
ajánlással. Ezt az ajánlást alá kell írnia egyházközségetek püspöké-
nek és a cöveketek elnökének. A misszió területén természetesen
a gyülekezeti elnök, a kerületi elnök és a misszióelnök feladata a
templomi ajánlások kiállítása. Csak azok mehetnek be a temp-
lomba, akik arra érdemesek. A püspök felelŒssége, hogy megvizs-
gálja személyes érdemességünket. Ez a megbeszélés nagy jelen-
tŒségı számotokra az egyház tagjaként, mivel ez alkalmat ad arra,
hogy az Úrnak egy felszentelt szolgájával együtt megvizsgáljátok
életeteket. Ha bármi helytelen az életetekben, a püspök képes lesz
segítséget nyújtani, hogy megoldjátok azt. Ezen eljárás által, amint
tanácskoztok Izráel közösségi bírájával, kijelenthetitek érdemes-
ségeteket, vagy segítséget kaphattok, hogy érdemessé váljatok arra,
hogy az Úr jóváhagyásával belépjetek a templomba.

N. Eldon Tanner elnök, aki az ElsŒ Elnökség elsŒ tanácsosa volt,
egy általános papsági gyılésen az interjúkról beszélt. Tanácsa
hasznos mind az egyház azon vezetŒi számára, akik a beszélgetést
vezetik, mind pedig a tagok számára, akikhez a kérdéseket intézik.
Alaposan fontoljátok meg ezt a tanácsot:

„Püspökök és cövekelnökök, egy templomi ajánlásért folyta-
tott beszélgetést megközelíthettek valahogyan így:

’Azért jöttél hozzám, hogy ajánlást kapj a templomba való
belépéshez. Az én felelŒsségem az, hogy az Urat képviseljem,
amikor beszélgetek veled. Az ajánlásodon van egy üres hely,
ahová az én aláírásom kerül a beszélgetés végén; de nem az
enyém az egyedüli fontos aláírás az ajánlásodon. MielŒtt az
ajánlás érvényessé válik, neked magadnak is alá kell írnod.
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Amikor aláírod az ajánlásodat, kötelezettséget vállalsz az Úr
elŒtt, hogy érdemes vagy azokra a kiváltságokra, amelyek meg-
adatnak azoknak, akiknek ilyen ajánlásuk van. Számos alapvetŒ
kérdést fogok feltenni. (. . .) Mindegyikre Œszintén kell válaszol-
nod.’ (. . .)

Nos, miután feltetted ezeket a kérdéseket, hozzátehetsz
valami ehhez hasonlót: ’Annak, aki az Úr házába megy, mentes-
nek kell lenni mindenféle tisztátalan, szentségtelen, erkölcstelen
vagy természetellenes szokástól.’ (. . .)

Beszélgetéseinket szeretettel és szerénységgel kell irányítani.
Gyakran a dolgokat jóvá lehet tenni azzal, ha megkérdezed:
’Lenne-e oka annak, hogy kellemetlenül érezd magad, vagy akár
tisztességtelennek az Úr elŒtt, ha alá kellene írnod a saját temp-
lomi ajánlásodat?

Szeretnél-e egy kis idŒt néhány nagyon személyes dolog ren-
dezésére, mielŒtt aláírnád? Ne feledd, hogy az Úrnak mindenrŒl
tudomása van, és nem csaphatod be! Segíteni próbálunk neked.
Sose hazudj, hogy elnyerj egy elhívást, egy ajánlást vagy egy ál-
dást az Úrtól!’

Ha a fent vázolt módon közelíted meg a dolgot, akkor az egy-
háztagnak a felelŒssége, hogy magába tekintsen. A püspöknek
vagy a cövekelnöknek joga van a tisztánlátás hatalmához. Tudni
fogja, hogy van-e bármilyen helytelen dolog, amit tisztázni kell,
mielŒtt az ajánlást kiállítja.” („The Blessing of Church Intervi-
ews”, Ensign, 1978. november, 42–43. o.)

A templomi ajánlást eldöntŒ beszélgetést bizalmasan kell lefoly-
tatni a püspök és az érdekelt egyháztag között. Ennek során az
egyháztagnak olyan kérdéseket tesznek fel, melyek feltárják sze-
mélyes életmódját, érdemességét és az egyház, valamint annak
tisztségviselŒi iránti hıségét. Az illetŒnek tanúsítania kell, hogy
erkölcsileg tiszta, betartja a Bölcsesség szavát, teljes tizedet fizet,
összhangban él az egyház tanításaival, és nem tart semmiféle kap-
csolatot, illetve nem rokonszenvez hitehagyott csoportokkal. A
püspököt arra utasítják, hogy az ilyen ügyekben minden interjúa-
lany esetében mérhetetlenül fontos a bizalmas kezelés.

A püspök kérdéseire adott megfelelŒ válaszok alapján általában
megállapítható az egyén érdemessége a templomi ajánlás elnyeré-
sére. Ha a kérelmezŒ nem tartja be a parancsolatokat, vagy van
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valami rendezetlen az életében, amit rendbe kell tenni, akkor szük-
séges, hogy az illetŒ Œszinte bınbánatot mutasson, mielŒtt a temp-
lomi ajánlást kiállítják.

Miután a püspök ily módon elbeszélgetett velünk, a cövekel-
nökség egy tagja hasonlóképpen interjút tart mindegyikŒnkkel,
mielŒtt elmegyünk a templomba. Ha elŒször megyünk, rendszerint
a cövekelnök személyesen vezeti a beszélgetést.

Amikor megjelentek a templomi ajánlást eldöntŒ beszélgetésen,
bizonyára elfogadjátok annak a személynek a döntését, aki Izráel
bírájává jelöltetett ki, és akinek az a felelŒssége, hogy az Urat kép-
viselje annak elbírálásában, vajon helyénvaló-e, hogy belépjetek e
szent helyre.

ELÃSZÖR ÉS MINDEN ALKALOMMAL

Ha elsŒ alkalommal mentek a templomba, teljesen természetes,
hogy egy kicsit nyugtalanok vagytok. Az ismeretlen dolgok ter-
mészetesen nyugtalanítanak bennünket. Gyakran idegesek
leszünk, ha új élmények elŒtt állunk.

Legyetek nyugodtak! A templomba mentek. Mindig lesz valaki,
aki a segítségetekre lesz. Gondosan vezetni fognak – legyetek nyu-
godtak!

Amikor belépünk a templomba, tiszteletteljesnek kell lennünk.
Minden szükséges beszélgetést nagyon halkan kell folytatnunk.
A tanítás idŒtartamai alatt természetesen teljesen áhítatosnak és
csendesnek kell lennünk.

Ma kevés olyan hely van, amely az áhítatos csendben való elmél-
kedés lehetŒségét kínálja. Néhány templomban, mielŒtt elkezdjük
a szertartás munkáját, a résztvevŒk gyakran az épület kápolnájá-
ban gyılnek össze. A csoport tagjai itt addig várakoznak, míg a tel-
jes csoport össze nem gyılik. Az életben a várakozás általában
türelmetlenné tesz bennünket. ElsŒnek lenni egy teremben, majd
arra kényszerülni, hogy az utolsó belépŒre várjunk a kezdés elŒtt,
más körülmények között ingerültséget válthat ki. A templomban
ennek az ellenkezŒje igaz. A várakozást itt rendkívüli lehetŒ-
ségként tekintjük. Micsoda kiváltság csendben, beszélgetés nélkül
ülni, és elménket áhítatos és lelki gondolatokra irányítani! Felüdü-
lés ez a lélek számára.
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Amikor a templomba mentek, ne feledjétek, hogy vendégek
vagytok az Úr házában! Ez az öröm ideje, de a csendes örömé.
Néha, egy-egy templomi házasság alkalmával a rokonokat és a
barátokat figyelmeztetni kell, hogy szeretetük és gratulációik kife-
jezését, és a hosszú ideje nem látott családtagok üdvözlését nagyon
csendes és visszafogott módon tegyék meg. A hangos beszéd és
hangos nevetés nem illik az Úr házába.

Fogadjátok meg a templomban dolgozók utasításait! Mindig lesz
valaki, aki vezetni fog benneteket, amint haladtok.

A MAGASSÁGBÓL TANÍTVA

Az elsŒ templomlátogatás – vagy akár a sokadik is – segíthet
nektek felismerni azt, hogy a templomok tanításai szimbolikus
módon történnek. Az Úr, a Mestertanító sok utasítását ily módon
adta.

A templom nagyszerı iskola. A tanulás háza. A templomokban
olyan légkör uralkodik, mely ideális hely a mélyen lelki dolgok
oktatására. A néhai Dr. John A. Widtsoe, a Tizenkettek Kvórumá-
nak tagja, kiváló egyetemi rektor és világhírı tudós volt. A temp-
lomi munka iránt nagy tisztelettel viseltetett, és egy alkalommal ezt
mondta:

„A templomi szertartások felölelik az üdvözülés tervének
egészét, ahogyan azt az egyház vezetŒi tanítják idŒrŒl idŒre, és
megmagyarázzák a nehezen megérthetŒ dolgokat. Nincs eltérés
vagy elferdítés azt illetŒen, ahogyan a templomi tanítások az
üdvözülés nagyszerı tervébe illeszkednek. A felruházás filozó-
fiai teljessége a templomi szertartások igazsága mellett szóló
egyik legnagyszerıbb bizonyíték. Ezen kívül a vizsgálódásnak
és az evangélium terve megmagyarázásának ez a teljessége a
templomi imádatot az egyik leghatékonyabb módszerré teszi
az emlékezet felfrissítésére az evangélium teljes szerkezetére
vonatkozóan.

Van egy másik tény, ami erŒs, belsŒ bizonyságként mindig
hatást gyakorolt rám a templomi munka igaz voltáról. A felruhá-
zás és a templomi munka, amint azt az Úr Joseph Smith prófétá-
nak kinyilatkoztatta, . . . világosan négy különbözŒ részre oszt-
ható: az elŒkészítŒ szertartásokra; a tanítások és szemléltetés
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által adott utasításokra; a szövetségekre; és végül a tudás próbá-
jára. Kétlem, hogy a logikában tanulatlan és gyakorlatlan Joseph
Smith próféta önmagától képes lett volna a dolgot ilyen logi-
kusan teljesnek alkotni.” (John A. Widtsoe, „Temple Worship”,
The Utah Genealogical and Historical Magazine, 12 [1921. április]:
58. o.)
Ismét elder Widtsoe cikkébŒl idézve:

„A szimbólumok világában élünk. Semmit sem tudunk,
hacsak nem a szimbólumok által. Írunk néhány jelet egy papír-
lapra, és azt mondjuk, azok egy szót formálnak, amelyek azt je-
lentik, hogy szeretet vagy gyılölet, jószívıség, Isten vagy
örökkévalóság. Lehet, hogy a jelek látszatra nem nagyon szé-
pek. Senki sem hibáztatja a szimbólumokat egy könyv lapjain
csak azért, mert nem olyan hatalmasak a saját szépségükben,
mint azok a dolgok, amiket jelentenek. Nincs kifogásunk az 
I-S-T-E-N szimbólum ellen azért, mert nem nagyon gyönyörı,
mégis Isten magasztosságát képviseli. Örülünk, hogy vannak
szimbólumaink, amennyiben megértjük azok jelentését. Ma
este beszélek hozzátok; nem volt nagyon sok kifogásotok az
elŒadásmódom vagy a szóhasználatom miatt. Míg azoknak a
gondolatoknak a jelentésére figyeltetek, amelyeket megpróbál-
tam megértetni veletek, elfeledkeztetek a szavakról és a beszéd-
módról. (. . .)

A szimbólumok világában élünk. Egyetlen férfi vagy nŒ sem
jöhet ki a templomból úgy felruházva, ahogy kellene, hacsak
nem látta meg a szimbólumokon túl a hatalmas valóságot, ame-
lyet a szimbólumok jelentenek.” („Temple Worship”, 62. o.)

Ha majd elmentek a templomba, és észben tartjátok azt, hogy a
tanítás szimbolikus, valamint ha megfelelŒ lelkiséggel mentek be,
akkor soha nem jöttök ki onnan úgy, hogy látásotok ki ne tágulna,
érzésetek ne lenne egy kicsit emelkedettebb, tudásotok ne növe-
kedne azon dolgok iránt, melyek lelkiek. A tanítás terve nagyszerı.
Sugalmazott. Maga az Úr, a Mestertanító, amikor a tanítványait
tanította, állandóan példázatokban tanított, vagyis szavakkal érzé-
keltetett szimbolikus dolgokat, amiket egyébként nehéz lett volna
megérteni. Tanítványai életébŒl vett mindennapos tapasztalatokról
beszélt: tyúkokról és csirkékrŒl, madarakról, virágokról, rókákról,
fákról, rablókról, utazókról, alkonyról, gazdagokról és szegények-
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rŒl, orvosokról, foltozott ruhákról, gyomlálásról, a ház kiseprésérŒl,
a disznók etetésérŒl, gabonacséplésrŒl, a csırbe takarításról, a
házépítésrŒl, napszámosokról és tucatnyi egyéb dologról. Beszélt
mustármagról és gyöngyrŒl. Tanítani akarta hallgatóit, ezért szim-
bolikus értelemben beszélt egyszerı dolgokról. E dolgok egyike
sem titokzatos vagy homályos, mégis mindegyik szimbolikus.

Maga a templom is szimbólummá válik. Ha már láttatok temp-
lomot este, teljesen kivilágítva, tudhatjátok, milyen megkapó lát-
vány lehet. Az Úr háza, fényárban, élesen kiemelkedve a sötétség-
bŒl, Jézus Krisztus evangéliuma hatalmának és sugalmazásának
szimbólumává válik, jelzŒtızként állva a világban, amely egyre
mélyebbre süllyed a lelki sötétségbe.

A templomi szertartás nem érthetŒ meg teljes egészében az elsŒ
templomlátogatás alkalmával. Csak részben lehet megérteni. Térje-
tek vissza újra és újra és újra! Térjetek vissza tanulni! Azok a dol-
gok, amelyek nyugtalanítanak, amelyeken tépelŒdtök, vagy ame-
lyek titokzatosak számotokra, ismertté válnak. Ezek között sok
olyan békés, személyes dolog lesz, melyeket valójában nem is tud-
tok megmagyarázni senki másnak, de számotokra ismert dolgok
lesznek.

Hogy mennyit gyarapszunk a templom által, nagymértékben
attól függ, mennyit viszünk a templomba az alázatból, a tisztelet-
bŒl és a tanulás iránti vágyból. Ha taníthatók vagyunk, a Szellem
tanítani fog bennünket a templomban.

Amikor alkalmatok van részt venni egy felruházási szekción a
templomban, vagy tanúja lenni egy pecsételésnek, elmélkedjetek el
az elŒttetek zajló dolgok mélyebb jelentésén! A látogatásotokat
követŒ napokon pedig tartsátok ezeket a dolgokat az eszetekben;
csendesen és imádságos szívvel gondoljátok végig Œket, és akkor
majd észreveszitek, hogy tudásotok növekszik!

A templomi tapasztalat egyik legnagyobb értéke, hogy bemutat-
ja Isten szándékainak széles, átfogó panorámáját erre a földre vo-
natkozóan. Ha egyszer már voltunk a templomban (és vissza
tudunk térni, hogy felfrissítsük a memóriánkat), az élet eseményei
beleilleszkednek a tervbe, a dolgok rendjébe. Láthatjuk, hogy va-
lójában hol vagyunk, és hamar észrevesszük, mikor térünk le az
útról.
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Így hát tekintsetek a templomra! Gyermekeiteket irányítsátok a
templom felé! CsecsemŒkoruktól kezdve irányítsátok figyelmüket
rá, és kezdjétek el felkészítésüket arra a napra, amikor majd belép-
hetnek a szent templomba!

Közben pedig ti magatok legyetek taníthatók, legyetek tiszte-
letteljesek! Kortyoljatok nagyokat a tanításokból – a szimbolikus,
mélyen lelki tanításokból – amelyek csak a templomban állnak
rendelkezésünkre!

A templomi házasság megtervezése idŒbe telik. Megéri a gondos
tervezést. Nem ritkán fiatal párok, akik szerelmesek lesznek, elha-
tározzák, hogy megházasodnak, és a szülŒk könyörgésének ellené-
re ragaszkodnak ahhoz, hogy azonnal megházasodjanak, alig egy-
két héten belül. A szülŒk könyörgését, miszerint szánjanak több
idŒt a felkészülésre, néha úgy értelmezi a fiatal pár, mint házassá-
guk ellenzését. Attól félnek, hogy ha várnak, valami közbejön.
Néhány fiatal pár nagyon éretlennek és figyelmetlennek mutatko-
zik, amikor kikényszeríti az azonnali intézkedéseket, amelyeket
csak nagy nehézségek árán lehet megtenni. Ez gyakran ered-
ményez olyan élményt, amely sokkal kevésbé emlékezetes, mint
amilyen más körülmények között lehetett volna.

Ha a dolgokat túlságosan siettetik vagy kényszerítik, valami hiá-
nyozni fog az elsŒ templomi látogatásból, vagy az esküvŒ napjából
a templomban. Az elsŒ templomlátogatás, vagy az egymáshoz
pecsételés az esküvŒ napján, az életben csak egyszer történik meg.
Megéri a felkészülést. Ez olyan jelentŒs, hogy nem hagyhatjuk,
hogy a felkészülés kis részletei, az apró háztartási munkák csök-
kentsék az értékét, ezért mindent elŒre el kell intézni. Nagy csaló-
dás lehet, ha valami lényeges dolog rendezetlenül marad addig a
napig.

Ha korán érkeztek egy gyılésre, csendben leültök a kápolnában
és figyelitek az érkezŒ embereket, látjátok, hogy valamit magukkal
hoznak. A lelki érzések fokozódnak és a szoba megváltozik, amint
átalakul üres szobából egy gyülekezetté, testvérek közösségévé,
akik várakozással telve érkeztek.

Manapság, zsúfolt napjainkon képtelenek vagyunk mindig így
tenni, amikor egy gyılésre megyünk. De a gyılésekhez való ilyes-
fajta hozzáállás kétszeresen olyan fontos a templomban. Külö-
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nösen igaz ez akkor, amikor elŒször megyünk. Korán oda kell
érnünk.

Amint látjátok, ez a korai megjelenés nem csupán védelem,
hogy biztosak legyünk, az ajánlások és egyéb dolgok rendben van-
nak, és hogy ráhangoljuk magunkat az új élmény befogadására. Ez
több mindezeknél. Azt jelenti, hogy idŒben a megfelelŒ helyen va-
gyunk, hogy a megfelelŒ lelkiség csendben áthasson bennünket –
hogy felkészüljünk arra, ami történni fog.

Eddig azokról beszéltünk, akik részesei a templomi élmé-
nyeknek, de vannak olyan esetek, amikor a templomi esküvŒt ter-
vezik, és néhány nagyon közeli családtagnak nincs templomi aján-
lása. Lehet, hogy a vŒlegény vagy a menyasszony megtért, és szülei
még nem tartoznak az egyházhoz, vagy túlságosan újak még az
egyházban ahhoz, hogy megkapják a templomi ajánlást. Vagy
lehet, hogy a szülŒk az egyház tagjai, de egyikük nem eléggé él az
evangélium kívánalmai szerint ahhoz, hogy megkapja a templomi
ajánlását. Ezek a korlátozások hatalmas problémákká nŒnek a
templomi házasságkötés idején. Ezek azok az idŒk, amikor a csalá-
doknak nagyon közel kell lenniük egymáshoz, amikor együtt kell
lenniük, hogy együtt éljék át az életnek e szent pillanatait. Prob-
lémát okozhat, ha a templomi ajánlást nem adják meg valakinek,
aki nem érdemes rá, vagy ha nem hívhatnak meg egy nem egy-
háztag barátot vagy rokont, hogy tanúja legyen a pecsételésnek. Ez
boldogtalanságot és vitát okozhat éppen abban a pillanatban, ami-
kor a legnagyobb szükség van arra, hogy a dolgok békességben és a
legnagyobb harmóniában történjenek.

Mit teszünk az ilyen esetekben? Amit nem tehetünk, az az, hogy
nyomást gyakorlunk a püspökre. A püspök köteles betartani a sza-
bályt Izráel közösségi bírájaként, és tiszta lelkiismerettel nem
adhat ki ajánlást olyasvalakinek, aki nem érdemes rá. Ha így csele-
kedne, nagyon rossz szolgálatot tenne az érintett embereknek. És
ez nem lenne tisztességes magával a püspökkel szemben sem.

Amikor egy templomi házasságot terveznek, és a szülŒk egyike
vagy egy közeli rokon nem léphet be a templomba, a gondos terve-
zés a problémát lehetŒséggé alakíthatja. Fontoljátok meg ezeket a
javaslatokat! Hívjátok meg a nem egyháztag szülŒt, vagy azt az egy-
háztagot, aki nem érdemes a templomi ajánlásra, hogy jöjjön el a
templomhoz az esküvŒi vendégekkel! A templomhoz tartozó terü-
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leten olyan szellem és hatás érezhetŒ, amelyet semmilyen más
helyen nem lehet megtapasztalni. Néhány templomhoz tartozik lá-
togatóközpont. A templom kertje minden esetben gyönyörıen
gondozott. Mindent egybevetve ez a békesség és a nyugalom helye.

Gondoskodjatok róla, hogy legyen valaki, aki azzal a csa-
ládtaggal várakozik! Bizonyára nem hagynátok magára. Vannak
példák arra, hogy a családtagok, akik teljes egészében érdemesek a
templomba menni és megnézni a házasságkötést, inkább megelé-
gednek azzal, hogy a templomhoz tartozó területen töltik el az idŒt
azokkal, akik nem mehetnek be. Itt, a templom környezetében ké-
pesek megmagyarázni a fiatal pár azon a vágyát, hogy az Úr házá-
ban legyenek egymáshoz pecsételve.

Ez alkalommal olyan nagy hatást lehet elérni, amely egyébként
nem valószínı, hogy elérhetŒ lenne. Például néhány nagyobb
templomnál van idegenvezetés. Az elŒzetes tervezés különleges
figyelmességgel gondoskodhat arról, hogy egy közeli családtag igé-
nyeihez illesszék, aki ilyen vagy olyan okok miatt nem léphet be a
templomba. Így tehát a csalódás, sŒt harag, néha keserıség, a nem
egyháztag szülŒk vagy a nem érdemes egyháztag szülŒk esetében
nagymértékben enyhíthetŒ.

Néhány templomban egy különleges szoba biztosítja a helyet,
ahol azok, akik nem léphetnek be magába a templomba, egy meg-
felelŒ egyénnel találkozzanak és választ kapjanak kérdéseikre.

A fiatal párnak meg kell értenie, hogy szüleik valószínıleg a
menyasszony és a vŒlegény egész élete folyamán örömmel várták
az esküvŒ napját. Vágyuk, hogy részt vegyenek az esküvŒn, és
neheztelésük, ha ezt nem tehetik meg, szülŒi ragaszkodásuk jele. A
fiatal pár ezt nem veheti zokon. Ezt meg kell érteni, és az esküvŒ
részeként gondosan figyelembe kell venni.

Természetesen van néhány eset, amikor a belépésre nem méltó
szülŒ megbántódik, és nem lehet kiengesztelni. Az ilyen esetekben
a fiatal párnak egyszerıen el kell ezt fogadnia. FelvetŒdhet a kér-
dés: Akkor hát kössünk polgári házasságot azért, hogy tanúi lehes-
senek a házasságnak, majd várjunk, míg letelik a szükséges egy
év, mielŒtt belépnénk a templomba? De nem ez lenne az ideális
megoldás. Az imádságos és gondos tervezés a legtöbb esetben a
problémát kedvezŒ lehetŒséggé alakíthatja, ami által végül is a csa-
ládot közelebb hozhatja egymáshoz, mint korábban voltak.
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A barátok széles körét, az egyházközség tagjait stb. nem kell
meghívni, hogy tanúi legyenek a házasságkötésnek. Az esküvŒn a
résztvevŒk kis csoportja lehet csupán jelen, csak a két család tagjai
és egy kevesen azok közül, akik nagyon közel állnak a párhoz.
Alkalmanként egy esküvŒt kihirdetnek az egyházközségben azzal
a meghívással, hogy próbáljon meg mindenki részt venni, hogy
támogassák és bátorítsák a házasulandó párt. Erre való a ven-
déglátás. Az esküvŒi vendéglátás azért van, hogy idŒt adjon a bará-
toknak és a gratulálóknak az üdvözlésre. Magának a templomi
házasságkötésnek szentnek kell lennie, és csak azok vegyenek
részt rajta, akik a házasulandók életében nagyon különleges helyet
foglalnak el.

A pecsételŒ szertartás szavait nem ismételhetjük a templomon
kívül, de ecsetelhetjük a pecsételŒ szobát, gyönyörı berendezését,
békés és nyugodt szellemét, amelyet az itt végzett szent munka
szentel meg.

MielŒtt a pár az oltárhoz lép a pecsételŒ szertartásra, a szertar-
tást vezetŒ kiváltsága, hogy néhány jó tanácsot adjon, a fiatal páré
pedig, hogy elfogadja azokat. Következzék néhány gondolat azok
közül, amelyeket a fiatal pár valószínıleg hallhat ez alkalomból:

„Ma van az esküvŒtök napja. Házasságotokkal kapcsolatos érzé-
seitek töltenek el benneteket. A templomok szentélyek, melyeket
az ilyen szertartások végzésére építettek. Nem a világban vagyunk.
A világ dolgai nem érvényesek itt, és nem lehetnek hatással arra,
amit itt teszünk. Kijöttünk a világból az Úr templomába. E nap éle-
tetek legfontosabb napjává válik.

Megszülettetek, szüleitek hívtak ide a földre, akik halandó
templomot készítettek nektek, hogy szellemetek benne lakozzon.
MindkettŒtöket megkeresztelték. A keresztelés szent szertartás, a
megtisztulás szimbóluma, a halál és a feltámadás szimbóluma, az
új élet eljövetelének szimbóluma. A bınbánatot és a bınök bocsá-
natát foglalja magában. Az úrvacsora a keresztség szövetségének a
megújítása, és bıneink továbbra is megbocsátatnak, ha e szerint
élünk.

Téged, a vŒlegényt felszenteltek a papságba. ElŒször az ároni
papságot ruházták rád, és bizonyára végighaladtál minden hivata-
lán – voltál diakónus, tanító és pap. És aztán eljött a nap, amikor
érdemesnek találtattál a melkisédeki papság elnyerésére. Azt a
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papságot, a magasabb rendı papságot úgy határozzák meg, mint
Isten legszentebb rendje szerinti papságot, vagyis az Isten Fia
rendje szerinti papaságot. (Lásd Alma 13:18 és Hélamán 8:18.)
Tisztséget kaptál a papságban. Most elder vagy.

MindkettŒtök részesült a felruházásban. Abban a felruházásban
örökkévaló lehetŒségeket kaptatok. De mindez egy bizonyos érte-
lemben bevezetés és elŒkészítés ahhoz, hogy az oltárhoz jöjjetek,
hogy mint férjet és feleséget egymáshoz pecsételjenek az idŒre és
az örökkévalóságra. Most váltok családdá, hogy szabadon
cselekedjetek az élet megteremtésében, hogy lehetŒségetek legyen
hıség és áldozat árán gyerekeket hozni a világra, hogy felneveljé-
tek és biztonságban egyengessétek útjaikat egész halandó létükön
át; hogy egy napon megérjétek, hogy eljöjjenek, amint ti eljöttetek
ide, hogy részesüljenek ezekben a szent templomi szertartásokban.

Önként jöttetek ide, érdemesnek ítélve erre. Ezt az egyesítést az
ígéret Szent Szelleme pecsételheti meg.

’Ezért küldök most nektek, igen, tinektek, barátaim egy
másik Vigasztalót, az ígéret Szent Szellemét, hogy Œ szívetekben
lakozzon; ez a másik Vigasztaló ugyanaz, mint akit tanítvá-
nyaimnak ígértem, ahogy meg van írva János tanúságában.

Ezt a Vigasztalót, az örök életnek, a celesztiális birodalom
dicsŒségének ígéretét adom nektek.’ (T&Sz 88:3–4.)

Egymást elfogadni a házassági szövetségben hatalmas fele-
lŒsség, amely határtalan áldásokkal jár együtt.”

A menyasszony és a vŒlegény valószínıleg érzelmileg annyira
telített az esküvŒvel, hogy nem tud alaposan figyelni – lehet, hogy
igazából nem is nagyon hallják a pecsételŒ szertartás szavait. Bár
azokat a szavakat nem ismételhetjük meg a templomon kívül, alka-
lomadtán visszatérhetünk, hogy tanúi legyünk egy házasságnak.
Nagylelkı az Úr, aki felhatalmazott bennünket, hogy ezt tegyük.
Ilyen alkalmakkor, amikor személyesen nem vagyunk annyira
érdekeltek, gondosan figyelhetünk a szertartás szavaira. Természe-
tesen amikor gyakran visszatérünk, hogy a halottakért szolgáljunk,
hasonlóképpen felfrissíthetjük a felruházás értelmének és szelle-
mének az élményét.

Ha korábban kötöttetek polgári házasságot, talán most szeretné-
tek az örökkévalóságra egymáshoz pecsételtetni, és ha gyermekei-
tek is vannak, akkor Œket hozzátok pecsételtetni örökkévaló csalá-
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di kötelékben. Amennyiben erre érdemesek vagytok, akkor abban
a kiváltságban lesz részetek, hogy elnyeritek ezt az áldást.

FEHÉRBE ÖLTÖZVE

Amikor a templomban szertartásokat végzünk, fehér ruhát vise-
lünk. Ez az öltözet a tisztaság és az érdemesség szimbóluma.

A templomba belépve az utcai ruhát felváltjátok a templom
fehér öltözetére. Ez az átöltözés az öltözŒszobában történik, ahol
minden egyes ember kap egy kulcsra zárható szekrénykét, amely
egy teljesen elkülönített kis öltözŒben van. A templomban az egy-
szerıségre gondosan ügyelnek. Amikor a ruháitokat az öltözŒbe
teszitek, aggodalmaitokat, gondjaitokat és azokat a dolgokat, ame-
lyek elterelik a gondolataitokat, otthagyjátok a ruhákkal együtt.
Kiléptek ebbŒl a kicsi, elkülönített öltözŒtérbŒl fehérbe öltözve, és
érzitek az egység és egyenlŒség érzését, mert körülöttetek min-
denki hasonlóan van öltözve.

Ha elsŒ alkalommal mentek a templomba, tanácskozzatok a
püspökötökkel! Amikor kiadja az ajánlásotokat, egy kis ma-
gyarázattal szolgál a templomban kívánatos öltözettel kapcsolat-
ban. E ruha megszerzése miatt nem kell aggódnotok. Megvásárol-
hatjátok azokat az egyházi elosztóközpontban, vagy bizonyos
esetekben kölcsönözhettek egyet a templomban. Az utóbbi esetben
egy nagyon szerény összeget kell fizetni, amely fedezi a ruha
mosását. A ruha kölcsönzésére nincs lehetŒség a kisebb temp-
lomokban.

Hasonlóképpen a templomi szertartásokhoz, a templomon kívül
nagyon keveset beszélünk a bent viselt öltözetrŒl. Azt mondhatjuk,
hogy mint a szertartásoknak, ennek is nagyszerı szimbolikus je-
lentése van.

A tisztelet és megbecsülés jele az, hogy amikor az egyháztagok
meglátogatják a templomot, úgy öltöznek fel, hogy ne érezzék
kényelmetlenül magukat az Úr jelenlétében. Tételezzük fel egy pil-
lanatig, hogy egy kiváló és nagy tiszteletnek örvendŒ vezetŒ ottho-
nába vagytok hivatalosak! Értésetekre adják, hogy olyan elŒkelŒ
vendégekkel lesztek együtt, akik szintén hasonló meghívást kap-
tak. A meghívás azt jelzi, hogy a házigazda nagyon nagyra értékel
benneteket. Tudatára ébredtek annak, hogy sokan mások nagyra
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becsülnének egy ilyen meghívást, de ilyen vagy olyan okok miatt
nem hívták meg Œket, ezért nem lehetnek jelen. Ezen körülmények
között kétséges, hogy egy kopott munkásruhában jönnétek, vagy
úgy öltöznétek, mint ahogy szórakozáshoz szoktatok. Kétséges to-
vábbá, hogy egy férfi borotválatlanul, vagy egy nŒ fésületlen hajjal
menne el.

Amikor tiszteletreméltó és elŒkelŒ emberek egy fontos összejö-
vetelre kapnak meghívást, gyakran megérdeklŒdik, hogy milyen
öltözék lenne megfelelŒ. Nem készülnétek-e gondosan egy ilyen
különleges alkalomra? Még új ruhát is vásárolnátok annak remé-
nyében, hogy megjelenésetek ne csökkentse a helyzet méltóságtel-
jes természetét.

Gondot fordítanátok ruhátok mosására és vasalására is. Kényel-
metlenül éreznétek magatokat, ha öltözéketek nem lenne meg-
felelŒ.

A templomlátogatás lehetŒsége egy ilyen meghíváshoz hasonlít-
ható.

Csupán egy alkalom van, amikor az egyháztagokat utcai ruhá-
ban hívják meg magába a templomba – akkor, amikor egy temp-
lomi házasságon vesznek részt. Ebben az esetben csak a cipŒt
veszik le, és fehér cipŒt húznak helyette. Évekkel ezelŒtt a Testvé-
rek vezették ezt be azoknak a családtagoknak és barátoknak a
kényelmére, akik nem vesznek részt felruházási szertartáson a
házasságot közvetlenül megelŒzŒen.

A menyasszonyok és a vŒlegények a templomba jönnek, hogy az
idŒre és az örökkévalóságra érvényes házasságot kössenek. A
menyasszonyok fehér ruhát viselnek, amely hosszú ujjú, szerény
szabású és anyagú, és nem túlzottan díszített. A vŒlegények szin-
tén fehérbe öltöznek. Azok a férfitestvérek, akik eljönnek a temp-
lomi házasságkötést megnézni, nem viselnek szmokingot.

IdŒnként nyugtalanok és egy kicsit szomorúak vagyunk, amikor
a templomban azt látjuk, hogy néhányan úgy jönnek el, hogy tanúi
legyenek egy házasságnak, vagy részt vegyenek egy szekción a
templomban, mintha piknikre vagy egy atlétikai eseményre men-
nének.

A templomba lépés kiváltsága ennél többet érdemel tŒlünk. Az
Úrnak tetszŒ, ha megfürdünk és tiszta ruhát veszünk fel, legyen az
bármilyen szerény. Úgy kell felöltöznünk, ahogyan nyugodtan
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részt vennénk egy istentiszteleten, vagy egy helyénvaló, méltóság-
teljes összejövetelen.

Alkalmanként van olyan, aki úgy jön egy házasságkötésre, hogy
nyilvánvalóan kis figyelmet szentel a tanácsnak, amit a Testvérek
adtak neki az öltözködéssel és az ápoltsággal kapcsolatban, misze-
rint fordítson figyelmet arra, hogy ne versengjen a világgal az öltöz-
ködési stílusok szélsŒségei, a haj hosszúsága és viselete tekinteté-
ben. Szeretnénk tudni, miért van az, hogy ha az ilyen ember elég
érett volt ahhoz, hogy belépjen a templomba, miért nem tud ugyan-
akkor elég érzékeny lenni ahhoz, hogy felismerje, az Úr nem lehet
elégedett azokkal, akik ilyen nyilvánvalóan a világ útjait követik.

Hogyan tud egy ajánlással rendelkezŒ egyháztag elmenni a
templomba olyan ruhában, ami szerénytelen és világias? Hogyan
ápolhatja magát olyan módon, hogy a frizurája nem tükröz kifino-
multságot és méltóságot?

Amikor lehetŒségetek van elmenni a templomba, hogy részt
vegyetek a templomi szertartásokban, vagy tanúi legyetek egy
pecsételésnek, ne feledjétek, hol vagytok! Vendégek vagytok az Úr
házában. Olyan ápoltnak kell lennetek és úgy kell öltözködnötök,
hogy nyugodtnak érezzétek magatokat, ha a Házigazdátok megje-
lenne.

Azoknak, akik a papság áldásait birtokolják és osztoznak azok-
ban, úgy kell testüket elfedni, ahogyan az Joseph Smith prófétának
kinyilatkoztatott, amikor a felruházás szertartása megadatott neki.

Azok az egyháztagok, akik részesültek a templomi szertartások-
ban, attól kezdve különleges gármentet vagyis alsóruhát viselnek.
A gármentrŒl az egyház egy szervezete gondoskodik – és rendsze-
rint az egyház által mıködtetett elosztóprogram által áll az egy-
háztagok rendelkezésére világszerte.

A gárment szent szövetségeket képvisel. ElŒsegíti a szerénysé-
get, és védŒpajzzsá válik viselŒje számára.

Az ilyen gárment viselése nem akadályozza meg a tagokat, hogy
olyan ruhákba öltözzenek, amelyek általában a világ országaiban
divatosak. Csak a szerénytelen vagy szélsŒséges stílusú ruházko-
dás lenne összeegyeztethetetlen a gárment viselésével. Az egyház
bármely tagja, akár volt a templomban, akár nem, ha megfelelŒ lel-
kiséggel bír, el akarja kerülni a szélsŒséges, vagy a sokat megmu-
tató divatot.
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Lehetnek alkalmak, amikor a felruházott egyháztagok bizonyos
kérdésekkel szembesülnek a gármentet illetŒen.

Egy alkalommal az egyik testvért meghívták, hogy beszéljen a
Haditengerészet LelkészképzŒ Iskolájának oktatói kara és sze-
mélyzete elŒtt Newportban, Rhode Islanden. A hallgatóság között
nagy számban voltak jelen magas rangú haditengerészeti káp-
lánok, katolikus, protestáns és zsidó vallásúak.

Amikor kérdéseket lehetett feltenni, az egyik lelkész megkér-
dezte: „Mondana nekünk valamit arról a speciális fehérnemırŒl,
amit a mormon katonák hordanak?” A kérdésének valódi tárgya ez
volt: „Miért teszik ezt? Nem furcsa? Nem jelent ez problémát?”

A hozzá kérdést intézŒ lelkésznek Œ is kérdéssel felelt: „Melyik
egyházat képviseli?” Válaszképpen megnevezett egy protestáns
egyházat.

Ezt mondta: „A polgári életben és akkor is, amikor gyıléseket
vezet a katonai szolgálat folyamán, papi ruhát visel, ugye?” A lel-
kész igennel felelt.

„Feltételezem, hogy az bizonyos fontossággal bír az ön számára,
és hogy bizonyos értelemben elválasztja önt a gyülekezet többi
tagjától. Ez az ön egyenruhája, mondhatni a lelkészi ruhája. Azt is
feltételezem, hogy lehet annak egy sokkal fontosabb szerepe is.
Emlékezteti arra, kicsoda ön és mik a kötelességei és szövetségei.
Állandó emlékeztetŒje annak, hogy a papság tagja, hogy magát az
Úr szolgájának tartja, és hogy felelŒsséggel tartozik úgy élni, hogy
méltó legyen felszenteléséhez.”

Majd így szólt: „Meg kell érteniük legalább egy okát annak, hogy
az utolsó napi szentek miért viseltetnek mély lelki elkötelezettség-
gel a gárment iránt. Egy nagy különbség az önök egyházai és a
miénk között az, hogy nekünk nincs hivatásos papságunk, mint
önöknek. A gyülekezetek fölött helyi vezetŒk elnökölnek. Olyan
férfiak Œk, akiket a társadalom legkülönbözŒbb rétegeibŒl hívtak
el. Mindazonáltal felszentelték Œket a papságba. Hivatalokat tölte-
nek be a papságban. ElnöklŒ tisztségekben elnököknek, taná-
csosoknak és vezetŒknek választják el Œket különbözŒ csoportok-
ban. A nŒk is osztoznak ebben a felelŒsségben és ezekben a
kötelezettségekben. Az a férfi, aki gyülekezetünkben vasárnap
püspökként elnököl, lehet, hogy hétfŒn postai dolgozóként, hiva-
talnokként, farmerként, orvosként dolgozik; vagy lehet, hogy a lé-
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gierŒ egyik pilótája, vagy haditengerészeti tiszt. A mi normáink sze-
rint Œ ugyanolyan felszentelt pap, mint ön az önök normái szerint.
Mint ilyen, a legtöbb kormány által elismert. Számunkra ugyano-
lyan jelentŒséggel bír ez a speciális ruházat, mit az önök számára
az önök papi ruhája. A különbség az, hogy mi a miénket a ruhánk
alatt viseljük, nem fölötte, mivel egyházi szolgálatunkon túl kü-
lönbözŒ foglalkozásokban dolgozunk. Ezekkel a szent dolgokkal
nem kívánunk a világ elŒtt hivalkodni.”

Majd elmagyarázta, hogy van néhány olyan mélyebb, lelki jelen-
tés is, amely egybefonja a gárment viselésének gyakorlatát azokkal
a szövetségekkel, amelyek a templomban köttetnek. „Nem tartjuk
szükségesnek ezek megtárgyalását. Nem azért, mert titkosak –
ismételte –, hanem azért, mert szentek.”

A gárment, befedve a testet, látható és tapintható emlékeztetŒje
ezeknek a szövetségeknek. Sok egyháztagnak a gárment védŒkor-
látot jelent, amikor viselŒje kísértéssel néz szembe. Egyebek között
ez Isten törvényei – köztük az erkölcsi norma – iránti mély tisztele-
tünket szimbolizálja.

A PECSÉTELÉS HATALMA

Ha meg akarjuk érteni a templomi munka történetét és tantéte-
leit, meg kell értenünk azt is, hogy mi az a pecsételŒ hatalom. Még
ha csak egy bizonyos mértékben is, de látnunk kell, miért nélkü-
lözhetetlenek a pecsételŒ hatalom használatához szükséges felha-
talmazás kulcsai.

Közel kilencszáz évvel Krisztus elŒtt Illés próféta megjelent
Izráel királyának udvarában. Szent felhatalmazása volt: hatalma
volt a pecsételésre.

Illés teljesítette szolgálatát, felszentelte és felkente Elizeust,
hogy Œ következzen utána, majd – és ez fontos – nem halt meg. Az
elŒtte élt Mózeshez hasonlóan átváltozott.

Ezután neve csak egyszer fordul elŒ az Ószövetségben, az utolsó
fejezet utolsó elŒtti versében. Itt jövendöli meg Malakiás, hogy Illés
vissza fog térni, és „az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét
pedig az atyákhoz”, hogy meg ne veressen a föld átokkal (Malakiás
4:5–6).
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„Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, meg-
kérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek
mondanak az emberek?

Ãk pedig mondának: Némelyek KeresztelŒ Jánosnak, mások
Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták
közül.

Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élŒ

Istennek Fia.
És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának

fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én
mennyei Atyám.

De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kŒszik-
lán építem fel én az anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem
vesznek rajta diadalmat.

És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit meg-
kötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megol-
dasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” (Máté 16:13–19)

Amikor Péter, Jakab és János felment az Úrral a Színeváltozás
hegyére, két személy jelent meg a teljes dicsŒségét feltáró Úr
mellett. Mózest és Illést ismerték fel bennük, akik azért jöttek,
hogy a pecsételŒ hatalmat ráruházzák arra az elnökségre. (Lásd
Máté 17:1–8.)

Péter volt az, aki majd a kulcsokat birtokolja. Péter volt az, aki a
pecsételŒ hatalmat birtokolja majd, azt a felhatalmazást, amely azt
a hatalmat hordozza, hogy amit megköt vagy megpecsétel a földön,
illetve megold a földön, az úgy lesz a mennyekben is.

Kr. u. 34-ben, Jézus keresztre feszítése után, az Úr szolgált a
nefitáknak. Ã diktálta le nekik – és ez figyelemre méltó a szentí-
rások történetében – Malakiás utolsó két fejezetét (amely az Illés
visszatérésérŒl szóló jövendölést tartalmazza). Leíratta velük, majd
megmagyarázta nekik.

Amikor Moróni angyal megjelent Joseph Smith prófétának,
hogy a lemezekrŒl beszéljen neki, Malakiás azon jövendölését idéz-
te, hogy Illés vissza fog térni. Ez az idézet most a Tanok és szövet-
ségek második részében található.
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Tizenhárom évvel Moróni megjelenése után egy templom épült
ennek a célnak megfelelŒen, és az Úr ismét megjelent. Illés is eljött
vele, és visszaállította a pecsételŒ hatalom kulcsait.

Ezek a kulcsok az egyház elnökét illetik – a prófétát, látnokot és
kinyilatkoztatót. Ez a szent pecsételŒ hatalom ma az egyházban
van. Semmit sem tartanak szentebbnek azok, akik ismerik e felha-
talmazás jelentŒségét. Semmit sem Œriznek közelebb a szívükhöz.
Viszonylag kevés olyan férfi van, aki ezt a pecsételŒ hatalmat bir-
tokolja a földön egy adott idŒben – minden templomban vannak
olyan férfitestvérek, akiknek megadatott ez a pecsételŒ hatalom.
Senki sem kaphatja meg ezt, csakis a prófétától, látnoktól és kinyi-
latkoztatótól, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
zának elnökétŒl, illetve azoktól, akik megbízattak azzal, hogy azt
másoknak adományozzák.

„LÁTTUK AZ URAT!”

Illés visszatérésének napja 1836. április 3-ra, vasárnap délutánra
esett. Istentiszteletet tartottak a Kirtland Templomban. A próféta
ezekkel az egyszerı szavakkal írta le azt a délutánt:

„Délután segítettem a [két] másik egyházvezetŒnek úrva-
csorát osztani a gyülekezetben, miután [mi is] vettünk attól a
TizenkettŒtŒl, akiknek a kiváltsága volt ezen a napon a szent
asztalnál szolgálni. Miután ilyen módon szolgáltam testvéreim-
nek, visszavonultam a szószékhez, a leeresztett függöny mögé,
és ott Oliver Cowderyvel együtt letérdeltünk, és áhítatos, csen-
des imádságba merültünk. Mikor az imából felegyenesedtünk,
a következŒ látomás tárult elénk.” (T&Sz 110, fejléc.)

„ÉrtelmünkrŒl a fátyol lehullott, és szellemi szemeink meg-
nyíltak.

Láttuk az Urat! ElŒttünk állt a szószék könyöklŒjén. Lábai
alatt színaranyból volt a borostyánkŒszín kövezet.

Szeme olyan volt, mint a tız lángja, haja fehér, mint a tiszta
hó, arcának fénye túlragyogta a nap fényét, és hangja, igen,
Jehova hangja, olyan volt, mint a nagy víz zúgása, és így szólt:

Én vagyok az elsŒ és az utolsó, az, aki él; az, aki megöletett.
Én vagyok a ti pártfogótok az Atyánál.
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Íme, bıneitek megbocsáttattak. Tiszták vagytok elŒttem.
Emeljétek hát fel fejeteket és örüljetek!

Örüljenek testvéreitek is, egész népem örüljön, Œk, akik teljes
erejükbŒl házat építettek nevemnek.

Mert íme, elfogadtam ezt a házat, az én nevem lesz rajta, itt
fogom magamat kegyesen kinyilatkoztatni népemnek.

Igen, ebben a házban meg fogok jelenni szolgáimnak, és saját
hangomon szólok majd hozzájuk, ha népem betartja parancso-
lataimat, és nem szennyezi be ezt a szent házat.

Igen, ezrek és tízezrek szíve örül majd az áldásoknak, ame-
lyek e házban kiáradnak, és az adománynak, amellyel szolgái-
mat megáldom.

És ennek a háznak a híre el fog jutni a távoli országokba; ez a
kezdete az áldásoknak, amelyeket népemre árasztok. Úgy lesz.
Ámen.

Miután e látomás véget ért, az egek újból megnyíltak elŒt-
tünk, és megjelent Mózes, és átadta nekünk Izráel összegyıjté-
sének kulcsait a föld négy tája felŒl, valamint a tíz törzs ideveze-
tésének kulcsait észak földjérŒl.

Ezután megjelent Éliás, és letétbe helyezte Ábrahám evangé-
liumának sáfárságát, és azt mondta, hogy általunk és utódaink
által a következŒ nemzedék megáldatik.

Miután e látomás véget ért, egy további nagyszerı, dicsŒséges
látomás tárult elénk: Illés próféta állt elŒttünk, aki a halál megíz-
lelése nélkül vitetett fel a mennybe, és így szólt:

Íme, beteljesedett az idŒ, amelyrŒl Malakiás szólt, amikor
tanúságot tett arról, hogy mielŒtt eljön az Úr rettenetes és nagy
napja, Œ, Illés elküldetik,

Hogy az atyák szívét gyermekeikhez fordítsa, a gyermekekét
pedig az atyáikhoz, nehogy átok sújtsa az egész földet.

Ezért adattak a ti kezetekbe ennek a sáfárságnak a kulcsai, és
ebbŒl tudhatjátok, hogy közel, sŒt már az ajtó elŒtt van az Úr
rettenetes és nagy napja.” (T&Sz 110:1–16)

Megtörtént hát! És bár a világ figyelmen kívül hagyta ezt a jeladó
eseményt, az mégis hatással van minden lélek sorsára, aki valaha
élt és élni fog. A dolgok megvalósulása csendben elkezdŒdött. Az
egyház templomépítŒ egyházzá vált.
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A világban – bizonyos módon spontánnak vélten – idŒrŒl idŒre
feltınnek olyan emberek, szervezetek és társaságok, akik érdek-
lŒdnek a genealógiai kutatás iránt. Mindez azóta történt így, mióta
Illés megjelent a Kirtland Templomban.

Attól a bizonyos naptól, 1836. április 3-tól kezdŒdŒen a gyerme-
kek szíve apáik felé kezdett fordulni. Attól kezdve a szertartások
nem idŒlegesek, hanem örök érvényıek. A pecsételŒ hatalom
velünk van. Nincs más olyan felhatalmazás, mely értékben ezt
felülmúlja. Ez a hatalom adja minden olyan szertartás velejét és az
örökkévaló állandóságát, melyet a megfelelŒ felhatalmazással
végeznek az élŒkért és a holtakért egyaránt.

MINDEN ANNAK RENDJE SZERINT ELVÉGEZVE

A Kirtland Templomban történt drámai eseményeket követŒen
nehézségek és üldöztetések tették szükségessé, hogy a szentek
elköltözzenek. Bárhol is telepedtek le, az Úr kinyilatkoztatta tervét,
hogy templomot építsenek. Így volt ez a Missouri állambeli Inde-
pendence-ben és Far Westben is. Ebben az idŒszakban az üldözte-
tés példa nélkül álló dühvel zúdult a szentekre, és végül elmene-
kültek Nauvoo-ba, Illinois államba. Itt ismét kinyilatkoztatást és
parancsot kaptak, hogy házat építsenek az Úrnak.

Az Úr megmagyarázta: a ház építésének az a célja, hogy kinyi-
latkoztassa a szertartásokat. „És bizony, mondom nektek: építsé-
tek fel ezt a házat nevemnek, hogy kinyilatkoztathassam benne
népemnek szertartásaimat. Mert úgy tetszik nekem, hogy kinyilat-
koztassak egyházamnak olyan dolgokat, amelyek már a világ te-
remtése elŒtt rejtve voltak, olyan dolgokat, amelyek az idŒk tel-
jességének sáfárságához tartoznak.” (T&Sz 124:40–41)

Megemlítette, hogy a templom lesz a helye „a megkenéseknek, a
megmosásoknak, a holtakért való kereszteléseknek, az ünnepélyes
gyıléseknek, a Lévi fiai által bemutatott áldozatokra való megem-
lékezéseknek és a szentélynek, ahol Isten igéjét veszitek, és a ren-
deleteket, határozatokat és kinyilatkoztatásokat is, Sion megala-
pítás[ár]a és az Œ dicsŒségére, tiszteletére és adományára –
mindezeknek helyéül szent házam rendeltetett, és népemnek min-
dig megparancsoltatott, hogy szent nevemnek egy ilyen házat épít-
sen” (T&Sz 124:39).
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Az egyházban végzett szertartások között vannak a következŒk:
keresztelés, úrvacsora, csecsemŒk névadása és megáldása, a bete-
geknek való szolgálat, elválasztás különbözŒ elhívásokra az egy-
házban, hivatalokba való felszentelés. Ezek mellett vannak maga-
sabb rendı szertartások is, melyeket a templomokban végeznek.
Ezek közé tartozik a megmosás, a megkenés, a felruházás és a
pecsételŒ szertartás, melyet általában templomi házasságkötés
néven említenek.

Mennyire fontosak ezek a szertartások nekünk, az egyház tag-
jainak?

Lehettek-e boldogok, nyerhettek-e megváltást, felmagasztosul-
hattok-e ezek nélkül? Válasz: e szertartások elvégzése több, mint
ajánlatos, áhított, vagy szükséges. SŒt, több, mint nélkülözhetetlen
vagy alapvetŒ. Ezek a szertartások mindegyikŒnk számára döntŒek.

Joseph Smith próféta elmondta, hogy gyakran feltették neki a
kérdést:

„Nem üdvözülhetünk anélkül, hogy ne részesülnénk ezekben
a szertartásokban stb.? A válaszom az lenne, hogy nem, az
üdvösség teljességét nem érhetnénk el. Jézus azt mondta: ’Az én
Atyámnak házában sok lakóhely van; Elmegyek, hogy helyet
készítsek néktek.’ Az itt említett házat királyságnak kellett volna
fordítani, és bármely embernek, aki a legmagasabb lakóhelyig
emelkedik, a celesztiális törvény és a törvény egésze szerint kell
élnie.” (History of The Church of Jesus Chirst of Latter-day Saints,
szerk. B. H. Roberts, 7 köt. [Salt Lake City: The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 1949], 6:184. o.)

Joseph Fielding Smith elnök azt mondta:

„Nem törŒdöm azzal, hogy milyen hivatalt töltesz be ebben az
egyházban, lehetsz apostol, lehetsz pátriárka, fŒpap, vagy bármi
más, de nem kaphatod meg a papság teljességét, hacsak el nem
mész az Úr templomába, és nem részesülsz ezekben a szertar-
tásokban, amelyekrŒl a próféta beszél. Egyetlen férfi sem kap-
hatja meg a papság teljességét az Úr templomán kívül.” (Joseph
Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1957], 46. o.)

Korábban beszéltünk a templomban végzett magasabb rendı
szertartásokról. Ezek közé tartozik a felruházás. Felruházni azt je-
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lenti, hogy gazdagítani, egy másik embernek valami olyat adni, ami
maradandó és nagyon értékes. A templomi felruházás három-
féleképpen gazdagít: (a) Annak, aki a szertartásban részesül, erŒ
adatik IstentŒl. „A résztvevŒk hatalommal ruháztatnak fel a magas-
ságból.” (b) A résztvevŒket felruházzák felvilágosítással és tudás-
sal. „Tanítást kapnak az Úr szándékaira és terveire vonatkozóan.”
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. kiad. [Salt Lake City:
Bookcraft, 1966], 227. o.) (c) Amikor az illetŒ pecsételésben részesül
az oltárnál, akkor dicsŒséges áldások, hatalmak és kiváltságok
elfogadójává válik felruházása részeként.

A felruházásnak két nyilvánosságra hozott értelmezése és leí-
rása van. Az elsŒ Brigham Young elnöktŒl származik:

„Hadd adjak egy rövid meghatározást. Felruházásotok
mindazoknak a szertartásoknak elnyerését jelenti az Úr házá-
ban, melyekre szükségetek van ahhoz, hogy ebbŒl az életbŒl
eltávozva az Œrt álló angyalok mellett elhaladva visszamehesse-
tek az Atya jelenlétébe, és képesek legyetek megadni nekik a
papságra vonatkozó kulcsszavakat, jeleket és jegyeket, és a föld
és pokol ellenére elnyerjétek örök felmagasztosulásotokat.” (Dis-
courses of Brigham Young, szerk. John A. Widtsoe [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1971], 416. o.)

Elder James E. Talmage ekképpen írt a felruházásról:

„A templomi felruházás, ahogyan azt a modern templomokban
végzik, magában foglalja a korábbi sáfárságok jelentŒségére és
sorára, és az emberi történelem jelenlegi legnagyobb és legnagy-
szerıbb korszakának a jelentŒségére vonatkozó tanításokat.
Ezek a tanítások magukban foglalják a teremtés idŒszaka legkie-
melkedŒbb eseményeinek a beszámolóját, elsŒ szüleink helyze-
tét az Éden kertjében, engedetlenségüket és az abból eredŒ kiı-
zetést arról az áldott lakóhelyrŒl, helyzetüket az elhagyatott és
sivár világban, amikor arra ítéltettek, hogy munka és veríték ál-
tal éljenek, a megváltás tervét, mely által a nagy bınbeesés jóvá
tehetŒ, a nagy aposztázia korszakát, az evangélium visszaállí-
tását annak minden Œsi hatalmával és kiváltságával, a jelenlegi
életben a személyes tisztaság, a jó iránti elkötelezettség abszolút
és elengedhetetlen feltételét, valamint az evangélium törvényei-
nek való szigorú megfelelést.” (James E. Talmage, The House of
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the Lord [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], 99–100. o.; a továb-
biakban: The House of the Lord.)

Elder Talmage e kijelentése világossá teszi, hogy amikor felruhá-
zásotokban részesültök, tanításokat kaptok az Úrnak a föld terem-
tésére és benépesítésére vonatkozó szándékairól és terveirŒl. Taní-
tani fognak benneteket, hogy mit kell tennetek a felmagasztosulás
elnyeréséért.

A felruházás áldása feltétele a teljes felmagasztosulásnak. Min-
den utolsó napi szentnek arra kell törekednie, hogy érdemes le-
gyen erre az áldásra, és hogy megkapja azt.

A megmosás és megkenés szertartásaira a templomban gyakran
elŒszertartásként utalnak. Céljainkhoz elég most csak annyit mon-
dani, hogy a felruházáshoz kapcsolódó megmosások és megkené-
sek természetükre nézve leginkább szimbolikusak, de határozott
és azonnali áldásokat, valamint jövŒbeli áldásokat ígérnek.

Ezekkel a szertartásokkal összefüggésben a templomban hivata-
losan felöltöztetnek a gármentbe, és csodálatos áldásokat ígérnek
vele kapcsolatban. Fontos, hogy gondosan figyeljetek, mialatt e
szertartásokban részesültök, és fontos, hogy megpróbáljatok emlé-
kezni a megígért áldásokra és azokra a feltételekre, melyeknek
eredményeképpen azok majd megvalósulnak.

A pecsételŒ szertartás az a szertartás, mely a családokat
örökkévalóan összeköti. A templomi házasság pecsételŒ szertartás.
Amikor egy házaspárt a polgári házasságot követŒen egymáshoz
pecsételnek a templomban, az ezt megelŒzŒ idŒszakban – ily mó-
don nem a szövetségben – született gyermekeiket hozzájuk pecsé-
telik egy rövid és szent szertartás által.

Kérünk benneteket, gyŒzŒdjetek meg arról, hogy életetek tel-
jesen rendben van-e! Ez csak abból eredhet, ha részesültök temp-
lomi áldásaitokban, szertartásaitokban, mert „szertartásaiban meg-
nyilvánul az Istenség ereje” (T&Sz 84:20).

SZENT SZÖVETSÉGEK

Az Úr abban a kinyilatkoztatásban, amelyet ma a Tanok és szö-
vetségek 132. részeként ismerünk, tudtunkra adja:

„Mert íme, egy új, örök szövetséget nyilatkoztatok ki neked,
és ha e szövetséget nem tartod be, akkor átkozott leszel, mert
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aki ezt a szövetséget elveti, az nem részesülhet az én dicsŒsé-
gemben. 

Mert aki tŒlem áldást kíván, annak be kell tartania azt a tör-
vényt, és a vele járó feltételeket, amely ama áldás elnyeréséhez a
világ teremtése elŒtt rendeltetett.” (T&Sz 132:4–5)

Joseph Fielding Smith elnök az új és örök szövetséget ezekkel a
szavakkal határozza meg:

„Mi az új és örök szövetség? Sajnos azt kell mondanom, hogy
az egyház néhány tagját megtévesztették és félrevezették azt il-
letŒen, hogy mi is valójában az új és örök szövetség. Az új és örök
szövetség minden evangéliumi szövetség és kötelezettség teljes vég-
összege.” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3 köt.
[Salt Lake City: Bookcraft, 1954–1956], 1:156. o.; a továb-
biakban: Doctrines of Salvation.)

Ez a szövetség magában foglalja az evangélium összes szertar-
tását – köztük a legmagasabb rendıeket, amelyeket a templomban
végeznek. Ismét Smith elnököt idézve:

„Nos, az új és örök szövetségnek van egy félreérthetetlen és
részletes meghatározása. Mindent jelent: az evangélium teljességét. Így
a megfelelŒen elvégzett házasságkötés, keresztelés, a papságba
való felszentelés és minden más – Jézus Krisztus evangéliumára vonat-
kozó minden olyan szerzŒdés, minden olyan kötelezettség, minden olyan
tett, amely az ígéret Szent Szelleme által pecsételtetett meg, az itt adott
törvénye szerint része az új és örök szövetségnek.” (Doctrines of Salva-
tion, 1:158. o.)

Az elŒbb idézett versben (Tanok és szövetségek 132:4) az Úr fél-
reérthetetlen egyszerıséggel beszél: „mert aki ezt a szövetséget
elveti, az nem részesülhet az én dicsŒségemben.”

Azok, akik elmennek a templomba, abban a kiváltságban része-
sülnek, hogy különleges szövetségeket és kötelezettségeket vesz-
nek magukra saját maguk és mások felmagasztosulására vonatko-
zóan. Elder James E. Talmage írta:

„A felruházás szertartása az egyén részére bizonyos kötelezett-
ségeket testesít meg, úgy mint szövetség és ígéret arra, hogy
megtartja a szigorú erény és erkölcsi tisztaság törvényét;
jószívı, jóindulatú, türelmes és tiszta lesz; tehetségét és anyagi
eszközeit az igazság terjesztésére és az emberi faj felemelésére
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áldozza; hıséges marad az igazság ügyéhez, és törekszik min-
den módon hozzájárulni ahhoz a nagyszerı munkához, amely a
földet arra készíti fel, hogy fogadja Királyát – az Úr Jézus Krisz-
tust. Minden megkötött szövetséggel és minden vállalt kötele-
zettséggel egy megígért áldás jelentetett ki, a feltételek hıséges
megtartásától függŒen.” (The House of the Lord, 100. o.)

Szövetséget kötünk az Úrral, hogy idŒnket, tehetségeinket és
eszközeinket az Ã királyságának szenteljük.

Szövetséges nép vagyunk. Szövetséget kötünk, hogy javainkat:
idŒnket, pénzünket és tehetségünket – mindent, amik vagyunk és
mindent, amit birtokolunk – Isten országának szenteljük a földön.
Egyszerıen fogalmazva: szövetséget kötünk, hogy jót cselekszünk.
Szövetséges nép vagyunk, és a templom a szövetségeink közép-
pontja. A templom a szövetség forrása.

Gyertek el a templomba! El kell jönnötök a templomba! Itt, a fá-
tyol túloldalán lévŒkért helyettesként cselekedve, áttekinthetitek
majd a szövetségeket, amelyeket megkötöttetek. Jobban az elmé-
tekbe fogjátok vésni azokat a nagyszerı lelki áldásokat, amelyek az
Úr házával kapcsolatosak.

Legyetek hıségesek az evangélium szövetségeihez és szertartá-
saihoz! Váljatok méltóvá ezekhez a szent szertartásokhoz lépésrŒl
lépésre, ahogyan haladtok életetekben! Tiszteljétek a hozzájuk
kapcsolódó szövetségeket! Így cselekedjetek, és boldogok lesztek.

Akkor életetek rendben lesz – minden a megfelelŒ sorrendbe, a
megfelelŒ szintre és a megfelelŒ sorba kerül. Családotok egy olyan
rendben kapcsolódik majd össze, mely soha nem borul fel.

A szövetségekben és szertartásokban olyan áldások összponto-
sulnak, melyekre jogot formálhattok a szent templomban. Az Úr
kétségtelenül elégedett, amikor érdemesek vagyunk a címre: a szö-
vetségek megtartói.

NEM MINDEN ELLENÁLLÁS NÉLKÜL

A templomok az egyház lelki erŒsségének igazi központjai. Szá-
mítanunk kell arra, hogy az ellenség meg fog próbálni összeütkö-
zésbe kerülni velünk mint egyházzal, és mint egyénnel, amint arra
törekszünk, hogy részt vegyünk ebben a szent és sugalmazott
munkában. Az összeütközés sok formát ölthet, a korábbi idŒk
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szörnyı üldöztetésétŒl kezdve egészen a munka iránti közönyössé-
gig. Az utóbbi a templomi munka iránti ellenállás talán legveszé-
lyesebb és leggyengítŒbb formája.

A templomi munka iránt azért olyan nagy az ellenállás, mert ez
a munka nagyon sok lelki erŒ forrása az utolsó napi szentek és az
egész egyház számára.

A Logan Templom szegletkövének felszentelésekor George Q.
Cannon elnök ezt a kijelentést tette:

„Minden alapkŒ, amelyet egy templomért fektetnek le, és
minden templom, melyet aszerint a rend szerint fejeznek be,
amit az Úr szent papságának kinyilatkoztatott, Sátán hatalmát
gyengíti a földön, és Isten és az Istenség hatalmát növeli,
megindítja a mennyek hatalmas erejét érdekünkben, segítségül
hívja az Örökkévaló Istenek és azok áldásait, akik az Œ jelen-
létükben élnek.” („The Logan Temple”, Millennial Star, 1877.
nov. 12., 743. o.)

Amikor az egyház tagjai aggódnak, vagy amikor döntŒ elhatáro-
zás súlya nehezedik rájuk, természetes dolog számukra, hogy
elmennek a templomba, ami jó hely arra, hogy gondjainkat odavi-
gyük. A templomban lelki távlatokat kaphatunk. Ott, a templomi
szolgálat ideje alatt kilépünk a „világból”.

Ez alkalmak értékének nagy része az a tény, hogy valami olyat
cselekszünk valakiért, amit Œ nem tud magáért megtenni. Ami-
kor felruházást végzünk valakiért, aki meghalt, valahogyan úgy
érezzük, hogy egy kicsit kevésbé habozunk buzgón imádkozni az
Úrhoz, hogy segítsen bennünket. Amikor fiatal házaspároknak
döntést kell hozniuk, és ha egy templom közelében járnak, nagyon
értékes lehet egy szertartáson való részvétel. Van valami tisztító és
megvilágosító a templom lelki légkörében.

Néha elménket annyira elborítják a problémák, és olyan sok do-
log követeli egyszerre a figyelmünket, hogy egyszerıen képtelenek
vagyunk világosan gondolkodni és világosan látni. A templomban
a zaklatottság köde kitisztulni látszik, a homály és a szellemi zır-
zavar felszállni látszik, és képesek vagyunk „látni” azokat a dol-
gokat, amelyeket azelŒtt nem láttunk, és olyan kiutat találunk prob-
lémáinkból, melyet korábban nem ismertünk.

Az Úr meg fog áldani bennünket, amint részt veszünk a temp-
lomok szent szertartásainak munkájában. Az áldások nem fognak
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csupán templomi szolgálatunkra korlátozódni. Minden dolgunk-
ban áldás száll ránk. Jogosultak leszünk arra, hogy az Úr érdeklŒ-
déssel viseltessen mind lelki, mind fizikai dolgaink iránt.

A FÁTYOLHOZ KÖZELEDVE

Valamennyire meg kell értenünk, hogy miért építünk temp-
lomokat, és miért kívánják meg tŒlünk, hogy szertartásokat vé-
gezzünk. Ezután lelki jelentŒségı dolgainkban állandóan
részesülhetünk utasításban és felvilágosításban. Sort sorra, sza-
bályt szabályra kapunk, míg elérjük a világosság és tudás teljes-
ségét. Ez hatalmas védelemmé válik számunkra – személyesen
mindegyikŒnknek. Ez az egyház számára is védelmet jelent.

Egyetlen munka sem jelent nagyobb védelmet az egyház számá-
ra, mint a templomi munka és a genealógiai kutatás, mely alátá-
masztja azt. Nincs más olyan munka, mely lelkileg jobban finomí-
tana. Nincs más olyan általunk végzett munka, mely több erŒt
adna nekünk. Nincs más olyan munka, mely magasabb erkölcsi
mércét kívánna.

A templomban végzett munka védŒpajzzsal takar be bennünket
egyénként és népként egyaránt.

A templom szertartásai által kötünk szövetséget Vele – ott
válunk szövetséges néppé.

Ha elfogadjuk a templomi szertartások munkájára vonatkozó
kinyilatkoztatást, ha fenntartás vagy mentegetŒzés nélkül lépünk
szövetségre, az Úr meg fog védeni bennünket. ElegendŒ sugalma-
zást fogunk kapni az élet kihívásainak megoldásához.

A templomokkal kapcsolatos munka igaz. A fátyol mögül nyilat-
koztatott ki, és a kinyilatkoztatás folytatódik.

A templomi munkára vonatkozó kinyilatkoztatás egyénileg jut-
hat el az egyház minden egyes tagjához.

Gyertek tehát a templomba – gyertek és tartsatok igényt áldá-
saitokra! Ez a munka szent.
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