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ÜZENET AZ
ELSÃ ELNÖKSÉGTÃL

Ezt a könyvet arra tervezték, hogy társatok
legyen, miközben tanulmányozzátok a szentíráso-
kat és az utolsó napi próféták tanításait. Arra buzdí-
tunk titeket, hogy használjátok, miközben tanultok,
és az evangéliumi tantételeket alkalmazzátok. Hasz-
náljátok forrásanyagként, amikor beszédre készül-
tök, osztályokat tanítotok vagy az egyházzal kap-
csolatos kérdésekre válaszoltok.

Miközben evangéliumi igazságokat tanultok,
jobban megértitek Mennyei Atyánk örökkévaló ter-
vét. Ezzel, az életetek alapját jelentŒ tudattal, bölcs
döntéseket tudtok hozni, Isten akaratával összhang-
ban tudtok élni, és örömet találtok az életben. Meg-
erŒsödik a bizonyságotok. Hıek maradtok a hithez.

Különösen fontosnak tartjuk a fiatalokat, a fia-
tal egyedülálló felnŒtteket és a megtérteket. Megí-
gérjük, hogy a rendszeres személyes imák, vala-
mint a szentírások és az evangélium tanainak
tanulmányozása által, felkészülten tudtok ellen-
állni azon hatásoknak, melyek félrevezetnének és
ártanának nektek.

ErŒsítsen meg titeket ez a könyv azon törekvé-
setekben, hogy közelebb kerüljetek az Szabadító-
hoz és kövessétek az Ã példáját.

Az ElsŒ Elnökség
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EVANGÉLIUMI TÉMÁK
ÁBÉCÉRENDBE SZEDVE

abortusz

Ma a társadalomban az abortusz megszokott gyakorlattá
vált, melyet félrevezetŒ érvekkel igazolnak. Amennyiben
ezzel kapcsolatban kérdések merülnek fel benned, nem kell
félned, ha az Úr kinyilatkoztatott akaratát követed. Az utolsó
napi próféták az Úr kijelentésére hivatkozva elítélik az abor-
tuszt: „Ne ölj, és ne tegyél semmi ahhoz hasonlót” (T&Sz
59:6). Az üggyel kapcsolatos tanácsuk világos: Az egyházta-
gok ne végeztessenek és ne végezzenek abortuszt, ne biztas-
sanak rá, ne fizessenek azért, és ez ügyben ne intézkedjenek.
Amennyiben bármely módon abortuszra biztatsz valakit,
akkor egyházi fegyelmezés elé kerülhet az ügyed.

Az egyházi vezetŒk azt mondták, hogy néhány kivételes
körülmény indokolttá teszi az abortuszt. Ilyen például: ha a ter-
hesség vérfertŒzés vagy nemi erŒszak eredménye, ha a szakor-
vos véleménye szerint az anya élete vagy egészsége komoly
veszélyben forog, vagy ha a szakorvos úgy látja, hogy a magza-
ton olyan súlyos elváltozások vannak, hogy a csecsemŒ nem
élné túl a születést. Még ezen kivételek sem jogosítanak fel auto-
matikusan az abortusz elvégzésére. Azok, akik ilyen helyzetben
vannak, csak azután gondoljanak az abortuszra, miután tanács-
koztak a helyi egyházi vezetŒikkel, és komoly imán keresztül
megerŒsítést kaptak.

Amikor egy gyermek a házasság kötelékén kívül születik,
a gyermek édesanyja és édesapja akkor cselekszik helyesen,
ha összeházasodnak, és azon munkálkodnak, hogy megte-
remtsék az örökkévaló családi kapcsolatot. Ha nem valószínı,
hogy sikeres lesz a házasság, akkor adják örökbe a gyermeket,
lehetŒleg az LDS Family Services intézményén keresztül (lásd
„örökbefogadás”, 7– 8. o.).
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ábrahámi szövetség

Ábrahám megkapta az evangéliumot és fŒpappá szentel-
ték (lásd T&Sz 84:14; Ábrahám 1:2). KésŒbb celesztiális házas-
ságot kötött, ami a felmagasztosulás szövetsége (lásd T&Sz
131:1–4; 132:19, 29). Az általa kötött szövetségekkel kapcsolat-
ban nagyszerı ígéreteket kapott az Úrtól a családjára vonat-
kozólag. Ezen ígéretek között voltak az alábbiak:

• Nagyszámú leszármazottja lesz (lásd 1 Mózes 17:5–6;
Ábrahám 2:9; 3:14).

• Magja vagy leszármazottai megkapják az evangéliu-
mot, és viselik a papságot (lásd Ábrahám 2:9).

• Magja szolgálatán keresztül „áldatik majd meg a föld
minden családja, méghozzá az evangélium áldásaival,
amelyek a szabadulás, méghozzá az örök élet áldásai”
(Ábrahám 2:11).

Azon szövetségek és ígéretek összességét, amelyeket
Ábrahám az Úrtól kapott, ábrahámi szövetségnek nevezzük.
Ez egy örökkévaló szövetség, amely Ábrahám minden mag-
jára vonatkozik (lásd 1 Mózes 17:7). Egy ember akkor válik
Ábrahám magjává, ha engedelmeskedik az evangélium törvé-
nyeinek és szertartásainak. Akkor az illetŒ részesülhet az
ábrahámi szövetség valamennyi áldásában, még akkor is, ha
Ábrahám nem szó szerinti leszármazottja (lásd Galátziabeliek
3:26–29; 4:1–7; T&Sz 84:33–40).

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tag-
jaként a szövetség gyermeke vagy (lásd 3 Nefi 20:25–26). Meg-
kaptad az örökkévaló evangéliumot és megörökölted ugyana-
zokat az ígéreteket, amelyeket Ábrahám, Izsák és Jákób
kapott. Jogod van a papság és az örökkévaló élet áldásaira,
amennyiben hithıséged szerint részesülsz a szabadítás szer-
tartásaiban, és betartod a velük kapcsolatos szövetségeket.

ábrahámi szövetség
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Fáradozásaid és utódaid munkájának köszönhetŒen a Föld
országai áldottak lesznek.

Lásd még örök élet; papság; pátriárkai áldások; szertartások; szövetség.

adósság

Joseph Smith prófétán keresztül az Úr így szólt egyszer
egy csoport szenthez: „Íme, az én akaratom az, hogy fizessé-
tek meg minden adósságotokat” (T&Sz 104:78). Az Úr prófé-
tái az egyház korai napjaitól fogva ismételten figyelmeztet-
tek, hogy kerüljük az adósság rabságát.

Az adósság egyik veszélye az azzal együtt járó kamat.
A hitel egyes fajtái, például a hitelkártyák, igen magas kama-
tokkal járnak. Amint adósságba kerültök, azonnal kiderül,
hogy a kamat nem kegyelmez. Az egyre csak gyılik, a helyze-
tetektŒl függetlenül, nem számít, hogy dolgoztok-e vagy sem,
egészségesek vagy betegek vagytok-e. Soha nem távozik el,
amíg az adósságot meg nem fizetitek. Ne csapjanak be a hitel-
ajánlatok, még ha ígéretesen alacsony kamatokkal vagy egy
ideig kamatmentességgel kecsegtetnek is!

Vizsgáljátok meg pénzügyi helyzeteteket! Fegyelmezzétek
magatokat a vásárlásban, kerüljétek az adósságot, amennyire
csak lehet! Forrásaitok bölcs felhasználásával legtöbbször elke-
rülhetitek az adósságot. Ha adósságot vállaltok, például olyan
összegben, ami egy egyszerıbb otthon megvásárlásához,
tanulmányaitok befejezéséhez kell, próbáljátok visszafizetni,
amilyen hamar csak lehet, és szabaduljatok meg a fogságból!
Amennyiben kifizettétek adósságaitokat, és megtakarítottatok
némi pénzt, felkészültek lesztek az utatokba kerülŒ pénzügyi
nehézségekre. Fedél lesz családotok feje felett, szívetekben
pedig béke.

További utalások: Lukács 16:10–11; T&Sz 19:35

adósság
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alapvetŒ mıvek (Lásd szentírások.)

alázat

Akkor vagytok alázatosak, amikor hálásan elismeritek,
hogy az Úrtól függtök – megértitek, hogy állandóan szüksé-
getek van az Ã támogatására. Az alázat annak elismerése,
hogy adottságaitok és képességeitek Isten ajándékai. Ez nem
a gyengeség, gyávaság vagy félelem jele, hanem annak jel-
zése, hogy tudjátok, miben is rejlik igazi erŒsségetek. Lehet-
tek egyszerre alázatosak és rettenthetetlenek. Lehettek egy-
szerre alázatosak és bátrak.

Jézus Krisztus számunkra az alázat legjobb példaképe.
Halandó szolgálata során mindig elismerte, hogy ereje abból
eredt, hogy Atyjára támaszkodott. Ezt mondta: „Én semmit
sem cselekedhetek magamtól, […] mert nem a magam akara-
tát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az
Atyáét” (János 5:30).

Az Úr meg fog erŒsíteni, amint alázatossá váltok ElŒtte.
Jakab ezt tanította: „Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alá-
zatosoknak pedig kegyelmet ád. […] Alázzátok meg magato-
kat az Úr elŒtt, és felmagasztal titeket” (Jakab 4:6, 10).

További utalások: Máté 18:4; 23:12; 26:39; Lukács 22:42; 1 Péter 5:5–6;
Móziás 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Hélamán 3:33–35; Ether 12:27;
T&Sz 12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33

áldozat

Feláldozni annyit tesz, mint lemondani valamirŒl, ami
értékes számunkra, valami még értékesebb dologért. Utolsó
napi szentekként lehetŒségünk van a világi dolgokat felál-
dozni az Úrért és királyságáért. Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza tagjainak késznek kell lenniük min-
den áldozatra, amit az Úr megkíván. Ha nem kívánnának

alapvetŒ mıvek
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meg tŒlünk az áldozatokat, soha nem lennénk képesek az
örökkévaló szabadításhoz elegendŒ hitet kifejleszteni.

Jézus Krisztus engesztelése az evangélium középpontjá-
ban álló nagy és örökkévaló áldozat (lásd Alma 34:8–16). Mie-
lŒtt a Szabadító véghezvitte volna engesztelését, szövetséges
népe állatokat áldozott fel az Ã áldozatának jelképeként. Ez a
gyakorlat segített nekik elŒre tekinteni az engesztelésre (lásd
Mózes 5:4–8). Az állatáldozatok felajánlásának parancsa
Jézus Krisztus halálával véget ért. Ma az egyházban a Szaba-
dító engesztelŒ áldozatának emlékezetére veszünk az úrva-
csorából.

Amellett, hogy Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatára
emlékezünk, saját áldozatainkat is fel kell ajánlanunk: meg-
tört szívünket és bınbánó lelkünket. A Szabadító azt mondta:
„Vérontást ne ajánljatok fel nekem többé; igen, hagyjatok fel
áldozataitokkal és égŒ felajánlásaitokkal… És áldozatul ajánl-
jatok fel nekem megtört szívet és töredelmes lelket. És aki
megtört szívvel és töredelmes lélekkel jön hozzám, azt tızzel
és a Szentlélekkel fogom megkeresztelni” (3 Nefi 9:19–20).

A megtört szív és a töredelmes lélek azt jelenti, hogy alá-
zatosak és fogékonyak vagyunk Isten akarata, és azok taná-
csai iránt, akiket egyháza vezetésére elhívott. Emellett mély
bánatot érzünk a bınök miatt, és Œszinte vágyat a bınbá-
natra. Lehi próféta hangsúlyozta eme áldozat felajánlásának
fontosságát: „Íme, [Krisztus] áldozatként felajánlja magát a
bınért, hogy beteljesítse a törvényt, mindazokért, akiknek
megtört a szívük és töredelmes a lelkük; és senki másért nem
teljesíthetŒ be a törvény” (2 Nefi 2:7). Ha nem ajánlunk fel
megtört szívet és töredelmes lelket, nem kaphatjuk meg teljes
mértékben az engesztelésbŒl fakadó áldásokat.

Amennyiben az Úr parancsolata szerint hajlandó vagy
áldozatot hozni, Ã el fog fogadni téged. Ezt tanította: „Akik
Œszintének és megtörtnek tudják a szívüket, és töredelmesnek a

áldozat
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lelküket, és akik készen állnak áldozat által ügyelni a szövetsé-
geikre – igen, minden olyan áldozat által, amire én, az Úr,
parancsot adok – Œket elfogadom” (T&Sz 97:8). Az örökkévaló-
ság szemszögébŒl nézve megláthatod, hogy a világ dolgainak
feladása igazából nem is jelent áldozatot. Az áldásaid sokkal
nagyobbak lesznek mindannál, amit fel fogsz adni.

További utalások: Máté 19:16–22; T&Sz 59:8

Lásd még bınbánat; engedelmesség; Jézus Krisztus engesztelése; szeretet;
szolgálat; úrvacsora.

alkohol (Lásd Bölcsesség szava.)

általános felhatalmazottak (Lásd egyházi igazgatás.)

apostol (Lásd egyházi igazgatás; próféták.)

ároni papság

Miközben Joseph Smith próféta a Mormon könyvét fordí-
totta, utalást talált a bınbocsánatra való keresztelésre. 1829.
május 15-én Œ és az írnoka – Oliver Cowdery – kimentek az
erdŒbe, hogy megkérdezzék az Urat a kereszteléssel kapcso-
latban. Miközben imádkoztak „a mennybŒl egy hírnök eresz-
kedett alá egy fényes felhŒben”. Ez a hírnök KeresztelŒ János
volt, az a próféta, aki évszázadokkal korábban megkeresztelte
Jézus Krisztust. KeresztelŒ János, most már feltámadt lény-
ként, kezét Joseph és Oliver fejére helyezte, és rájuk ruházta az
ároni papságot, mely a nagy hitehagyás alatt elvétetett a föld-
rŒl. Ezzel a felhatalmazással Joseph és Oliver megkeresztel-
hették egymást. (Lásd Joseph Smith története 1:68–72.)

Ma az egyházban a 12. életévüket betöltött érdemes férfi-
tagok megkaphatják az ároni papságot. Ãk számos lehetŒsé-
get kapnak arra, hogy részt vegyenek szent papsági szertar-
tásokban, és szolgálatot nyújtsanak. Miközben érdemesen

alkohol
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eleget tesznek kötelességeiknek, az Úr nevében cselekedve
segítenek másoknak részesülni az evangélium áldásaiban.

Az ároni papság hivatalai: püspök, pap, tanító és diakó-
nus. Az elnöklŒ papsági vezetŒ felhatalmazásával (aki általá-
ban a püspök vagy a gyülekezeti elnök) a diakónusok osztják
ki az úrvacsorát. Segítenek a püspöknek vagy a gyülekezeti
elnöknek vigyázni az egyház tagjaira azáltal, hogy szolgálnak
és segítenek elintézni a világi dolgokat, mint például a böjti
felajánlások begyıjtése. A tanítók elvégezhetik a diakónusok
valamennyi feladatát, de Œk további lehetŒségeket is kapnak
a szolgálatra. Ãk készítik elŒ az úrvacsorai kenyeret és vizet,
és házitanítóként szolgálnak. A papok elvégezhetik a diakó-
nusok és a tanítók valamennyi feladatát. Az elnöklŒ papsági
vezetŒ felhatalmazásával emellett megáldhatják az úrvacso-
rát, keresztelhetnek és elrendelhetnek másokat a papi, tanítói
és diakónusi hivatalba.

Az ároni papság a „magasabb, vagyis a melkisédeki pap-
ság járuléka” (T&Sz 107:14). Gyakran nevezik felkészítŒ pap-
ságnak. Miközben egy papságviselŒ az ároni papságban szol-
gál, felkészül a melkisédeki papság elnyerésére, a templomi
áldások elnyerésére, teljes idejı missziós szolgálatra; arra,
hogy szeretŒ férj és édesapa legyen, és egy életen át szolgálja
az Urat.

Lásd még melkisédeki papság; papság.

bántalmazás

A bántalmazás olyan bánásmód másokkal vagy saját
magunkkal, amely sérülést vagy sérelmet okoz. Kárt okoz az
elmének és a léleknek, és gyakran testi sérülésekkel is jár.
Zavart, kételyt, bizalmatlanságot és félelmet okozhat. A bántal-
mazás a társadalom törvényeinek megsértése, és teljes mérték-
ben szemben áll a Szabadító tanításaival. Az Úr a bántalmazó
magatartás minden formáját elítéli – a fizikai, a szexuális, 

bántalmazás
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a szóbeli és az érzelmi bántalmazást egyaránt. A bántalmazó
magatartás egyházi fegyelmezéshez vezethet.

Tanács a bántalmazónak

Amennyiben bármely kapcsolatban bántalmaztál valakit,
akkor meg kell bánnod a bınödet. Könyörögj az Úrhoz, hogy
bocsásson meg neked! Kérj bocsánatot azoktól, akiket meg-
sértettél! Beszélj a püspököddel vagy gyülekezeti elnököddel,
hogy segíthessen neked végighaladni a bınbánat folyamatán,
és ha szükséges, további tanácsadásban vagy valami más
segítségben részesítsen!

Amennyiben haragból bántalmaztál valakit, akkor tanulj
meg uralkodni az érzéseiden! Járulj az Úr elé, imádkozz és
kérd meg, hogy segítsen neked! Az örökkévalóság távlatából
tekintve látni fogod, hogy szinte mindig olyan dolgokon
dühítetted fel magad, melyek nem nagyon fontosak.

Amennyiben szexuálisan bántalmaztál valakit, akkor
igyekezz megfegyelmezni az elmédet! Emlékezz arra, hogy a
gondolataid hatalmas hatással vannak az életedre – mert amit
az ember magában gondol, az Œ (lásd Példabeszédek 23:7.)
Maradj távol a pornográfiától és bármi mástól, ami erkölcste-
len vágyakat serkenthet! Imádkozz, hogy az erény díszítse
szüntelenül a gondolataidat (lásd T&Sz 121:45).

Segítség a bántalmazottaknak

Ha bántalmazás áldozata vagy, akkor azonnal fordulj
segítségért! Beszélj a papsági vezetŒddel, általában a püspö-
köddel vagy a gyülekezeti elnököddel, idŒnként a cövek-,
vagy a kerületi elnökség egyik tagjával! Ã segít neked abban,
hogy mit kell tenned.

Biztos lehetsz abban, hogy mások ártó magatartása miatt
téged nem hibáztatnak. Nem kell bınösnek éreznek magad.
Ha erŒszak áldozata vagy, vagy szexuálisan bántalmaztak,

bántalmazás
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legyen az elkövetŒ ismerŒs, idegen vagy akár egy családtag,
te nem követtél el szexuális bınt. Tudd azt, hogy ártatlan
vagy és Mennyei Atyád szeret téged.

Imádkozz békességért, mely csakis Jézus Krisztuson és
az Ã engesztelésén keresztül jön el (lásd János 14:27; 16:33). A
Szabadító megtapasztalta az összes fájdalmadat és szenvedé-
sedet, még azokat is, amelyeket mások okoztak, és Ã tudja,
hogyan segítsen neked (lásd Alma 7:11–12). A bosszúállás
helyett olyan dolgokra összpontosíts, amelyeket kézben
tudsz tartani, mint például a saját életszemléleted. Imádkozz
erŒért, hogy meg tudj bocsátani azoknak, akik bántottak!

Folyamatosan keresd a papsági vezetŒd segítségét, hogy
keresztülvezethessen az érzelmi gyógyulás folyamatán. Az
evangélium áldásain keresztül meg tudod állítani a bántal-
mazás körforgását és megszabadulhatsz a szenvedéstŒl, ami-
ben részed volt.

További utalások: Máté 18:1–6; T&Sz 121:34–46

Lásd még bınbánat; megbocsátás.

béke

Sokan úgy tekintenek a békére, mint háborúmentes idŒ-
szakra. Azonban érezhetünk békességet a háború idején is, és
akkor is híján lehetünk a békének, amikor nem tombol háború.
A konfliktus puszta hiánya önmagában nem elegendŒ arra,
hogy békét hozzon a szívünkbe. A béke az evangélium által
jön el – Jézus Krisztus engesztelése, a Szentlélek szolgálata,
valamint saját igazlelkıségünk, Œszinte bınbánatunk és szor-
galmas szolgálatunk által.

Még ha zırzavaros is körülötted a világ, részed lehet a
bensŒ béke áldásában. Ez az áldás folyton veled lehet,
amennyiben igyekszel hı maradni az evangéliumról való
bizonyságodhoz, és ha nem feleded, hogy a Mennyei Atya és
Jézus Krisztus szeretnek téged, és vigyáznak rád.

béke
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Azon kívül, hogy te békességet érzel, magad is elŒidézhe-
ted azt a családodban, közösségedben és a világban. A békéért
dolgozol, amikor betartod a parancsolatokat, szolgálatot nyúj-
tasz, családtagokkal és szomszédokkal törŒdsz, és megosztod
az evangéliumot. Amikor mások szenvedésén próbálsz enyhí-
teni, a békéért munkálkodsz.

A Szabadító alábbi szavai azt tanítják nekünk, hogyan
tapasztalhatjuk meg azt a békességet, amelyet az evangélium
hoz:

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevem-
ben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és esze-
tekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom
néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:26–27).

„Fiaim, ne féljetek jót tenni, mert amit elvettek, azt fogjá-
tok aratni; ha tehát jót vettek el, akkor jutalmatokul is jót fog-
tok aratni.

Ne félj tehát kicsi nyáj; tegyél jót; hadd szövetkezzen
ellened föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felépítve,
akkor Œk nem gyŒzedelmeskedhetnek.

Íme, én nem kárhoztatlak titeket; menjetek utatokra, és
többé ne kövessetek el bınt; józansággal végezzétek el a mun-
kát, amit megparancsoltam nektek!

Minden gondolatban reám tekintsetek; ne kételkedjetek,
ne féljetek!

Lássátok a sebeket, melyek oldalamba hatoltak, valamint
a szögek nyomait a kezemen és a lábamon; legyetek hısége-
sek, tartsátok be a parancsolataimat, és örökölni fogjátok a
menny királyságát” (T&Sz 6:33–37).

„Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek
legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bíz-
zatok: én meggyŒztem a világot” (János 16:33).

béke
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Ahogy a Szabadítóra emlékezel és Ãt követed, valóban
vidám lehetsz. Valós és tartós békét tapasztalhatsz mindenkor.
Reményre találhatsz a Szabadító feltámadása után a tanítvá-
nyaihoz intézett elsŒ szavaiban: „Békesség néktek” (János
20:19).

További utalás: T&Sz 59:23

Lásd még háború; Jézus Krisztus; jószívıség; remény; Szentlélek; szeretet;
szolgálat.

Biblia (Lásd szentírások.)

bizonyság

A bizonyság egy lelki tanúság, melyet a Szentlélek ad.
Egy bizonyság alapja az a tudás, hogy a Mennyei Atya él és
szeret minket; hogy Jézus Krisztus él, hogy Ã Istennek a Fia,
és hogy Ã véghezvitte a végtelen engesztelést; hogy Joseph
Smith Isten prófétája, akit elhívott az evangélium visszaállí-
tására; hogy bennünket ma egy élŒ próféta vezet; és hogy Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a Szaba-
dító igaz egyháza a földön. Erre az alapra építve a bizonyság
fokozatosan kiterjed az evangélium minden tantételére.

A bizonyság elnyerése és megerŒsítése

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tagjaként szent lehetŒséged és felelŒsséged, hogy saját
bizonyságra tegyél szert. A bizonyság elnyerése után az a fel-
adatod, hogy egész életeden át ápold azt. Ebben az életben és
az örökkévalóságban a boldogságod nagy mértékben attól
függ, hogy „hŒsies [vagy-e] Jézus tanúbizonyságában” (T&Sz
76:79; lásd még az 51., 74. és 101. verseket). Miközben e folya-
maton dolgozol, ne feledd az alábbi tantételeket:

bizonyság
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A bizonyság keresése egy igazlelkı, Œszinte vággyal kezdŒdik. A
Mennyei Atyád a szíved igazlelkı vágyai és az Ã akaratának
megtételére tett erŒfeszítéseid alapján fog megáldani téged.
Egy csoport olyan emberhez szólva, akiknek még nem volt
bizonyságuk az evangéliumról, Alma ezt tanította: „Ha feléb-
rednétek és felserkentenétek a képességeiteket, olyannyira,
hogy kísérletet tennétek a szavaimmal, és egy cseppnyi hitet
gyakorolhatnátok, igen, még ha nem is vagytok képesek annál
többre, mint hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek, engedjétek,
hogy ez a vágy mindaddig dolgozzon bennetek, míg oly
módon nem hisztek, hogy helyet tudtok adni szavaim egy
részének” (Alma 32:27).

A bizonyság a Szentlélek csendes befolyása által érkezik. Egy
bizonyság eredményezhet csodákat és az életünk megváltozá-
sát, de a bizonyság ajándéka rendszerint csendes bizonyos-
ságként érkezik, Isten hatalmának látványos megnyilvánulása
nélkül. Még Almának is, akit angyal látogatott meg és látta
Istent a trónján ülve, böjtölnie és imádkoznia kellett, hogy a
Szentlélek ereje által bizonyságot nyerjen (lásd Alma 5:45–46;
36:8, 22).

A bizonyságod fokozatosan fog nŒni a tapasztalatok által.
Senki nem kap egybŒl egy teljes bizonyságot. A bizonyságod
a tapasztalataid által fog nŒni. Növekedni fog, amikor hajlan-
dóságot mutatsz az egyházi szolgálatra, bárhová hívjanak
is el. Gyarapodni fog, amikor a parancsolatok betartása mel-
lett döntesz. Miközben másokat felemelsz és erŒsítesz, látni
fogod, hogy a bizonyságod tovább fejlŒdik. Miközben imád-
kozol és böjtölsz, tanulmányozod a szentírásokat, eljársz az
egyházi gyılésekre, és hallod mások bizonyságát, olyan ins-
pirált pillanatokkal leszel megáldva, amelyek alátámasztják a
bizonyságodat. Ilyen pillanatok egész életed során jönni fog-
nak, amennyiben az evangélium szerint törekszel élni.

Bizonyságod gyarapodik, amikor megosztod. Ne várd meg,
hogy teljesen kifejlŒdjön a bizonyságod, mielŒtt megosztanád!

bizonyság
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A bizonyság fejlŒdésének egy része az, amikor megosztjuk.
SŒt, meg fogod látni, hogy amikor a meglévŒ bizonyságodat
adod, az vissza fog hozzád térni – gazdagabban.

Bizonyságtétel

A böjti és bizonyságtételi gyıléseken, valamint a család-
tagokkal és barátokkal folytatott beszélgetésekben késztetést
érezhetsz arra, hogy megoszd a bizonyságodat. Ilyen esetek-
ben ne feledd, hogy nem kell hosszú, lenyıgözŒ szónoklatot
mondanod. A bizonyságod akkor lesz a legerŒteljesebb, ami-
kor rövid, szívbŒl jövŒ meggyŒzŒdéssel beszélsz a Szabadító-
ról, az Ã tanításairól és a visszaállításról. Imádkozz útmuta-
tásért, és a Lélek segíteni fog megtudnod, hogy miként fejezd
ki a szíved érzéseit! Nagy örömre lelsz majd, miközben segí-
tesz másoknak osztozni a reményben és bizonyosságban,
amelyet az Úr adott neked.

További utalások: János 7:17; 1 Korinthusbeliek 2:9–14; Jakab 1:5–6;
Moróni 10:3–5; T&Sz 6:22–23; 62:3; 88:81

Lásd még böjtölés és böjti felajánlások; ima; Isten, az Atya; Jézus Krisztus
engesztelése; kinyilatkoztatás; lelki ajándékok; Szentlélek.

boldogság

Isten „örökkévaló céljai[ról]” szóló bizonyságában Lehi
próféta azt tanította, hogy „az emberek azért vannak, hogy
örömük lehessen” (lásd 2 Nefi 2:15, 25).

A Mennyei Atya arra vágyik, hogy valódi, tartós boldog-
ságra leljünk. Minden nekünk adott áldása mögött a mi bol-
dogságunk a cél – evangéliumi tanítások, parancsolatok, pap-
sági szertartások, családi kapcsolatok, próféták, templomok, a
teremtés szépségei, sŒt még a csapások megtapasztalásának
lehetŒsége is. Szabadításunkért alkotott tervét gyakran neve-
zik a „boldogság nagyszerı tervé[nek]” (lásd Alma 42:8).

boldogság
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Elküldte Szeretett Fiát, hogy véghezvigye az engesztelést, és
ezáltal boldogok lehessünk ebben az életben, és örömet nyer-
jünk az örökkévalóságon át.

Sokan az Úr parancsolataival ellentétes tevékenységek-
ben próbálják meglelni a boldogságot és kiteljesedést. Elvetve
Isten nekik szóló tervét, elutasítják a boldogság egyetlen
valódi forrását. Az ördögnek engednek, aki „arra törekszik,
hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint Œ maga”
(2 Nefi 2:27). Végül megismerik Alma figyelmeztetésének
igazságát, melyet Koriánton fiának adott: „A gonoszság soha-
sem volt boldogság” (Alma 41:10).

Mások csak szórakozni akarnak az életben. Amennyiben
ez a fŒ céljuk, hagyják, hogy a múló örömök eltérítsék Œket a
tartós boldogságtól. Megfosztják magukat a lelki növekedés,
a szolgálat és a kemény munka tartós örömeitŒl.

Miközben a boldogságra törekszetek, ne feledjétek, hogy
a valódi boldogsághoz vezetŒ út az evangélium szerinti éle-
ten át vezet! Békés, örök boldogságra leltek, amikor a paran-
csolatok szerint próbáltok élni, erŒért imádkoztok, megbánjá-
tok bıneiteket, hasznos tevékenységekben vesztek részt, és
tartalmas szolgálatot nyújtotok. Megtanultok szórakozni a
szeretŒ Mennyei Atya által felállított kereteken belül.

Boldogságotok másokat is megfertŒzhet. Miközben mások
figyelnek benneteket, meg akarják majd ismerni örömetek for-
rását. Akkor majd Œk is megtapasztalhatják a boldogságot,
amely a Jézus Krisztus evangéliuma szerinti életbŒl fakad.

További utalások: Zsoltárok 35:9; 2 Nefi 5:27; Móziás 2:41; 3 Nefi 17:18–20;
4 Nefi 1:15–16; T&Sz 18:10–16

Lásd még misszionárius munka; szolgálat; szabadítás terve.

böjtölés és böjti felajánlások

A böjt azt jelenti, hogy bizonyos ideig önként nélkülöz-
zük az ételt és italt. Az Œszinte imával egyesített böjtölés

böjtölés és böjti felajánlások
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segíthet felkészíteni magatokat és másokat Isten áldásainak
elnyerésére.

A böjtölés céljai

Egy alkalommal a Szabadító egy ördögöt ızött ki egy
gyermekbŒl, és ezen élmény segítségével az ima és böjtölés
erejérŒl tanított a tanítványainak. Tanítványai ezt kérdezték
TŒle: „Mi miért nem tudtuk azt kiızni?” Jézus így felelt: „A ti
hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha ak-
kora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek
a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem
volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy,
hanemha könyörgés és bŒjtölés által.” (Lásd Máté 17:14–21.)

Ez a beszámoló azt tanítja, hogy az ima és a böjtölés
további erŒt adhat azoknak, akik adják és kapják a papsági
áldásokat. A beszámoló személyes erŒfeszítéseitekre is vonat-
kozhat, melyeket azért tesztek, hogy az evangélium szerint
éljetek. Ha olyan gyengeségetek vagy bınötök van, melynek
leküzdésével küszködtök, böjtölnötök és imádkoznotok kell a
vágyott segítségért vagy megbocsátásért. A démonhoz hason-
lóan, melyet Krisztus kiızött, nehézségetek is lehet olyan,
amelyet csak ima és böjt által lehet elızni.

Sok cél érdekében böjtölhettek. A böjtölés Isten imádatá-
nak, valamint az Iránta érzett hála egyik módjának kifejezése
(lásd Lukács 2:37; Alma 45:1). Böjtölhettek, miközben arra
kéritek a Mennyei Atyát, hogy áldja meg a betegeket vagy
szenvedŒket (lásd Máté 17:14–21). A böjtölés segíthet nektek
és szeretteiteknek személyes kinyilatkoztatást nyerni, vala-
mint megtérni az igazsághoz (lásd Alma 5:46; 6:6). Böjt által
erŒt nyerhettek, hogy ellenállhassatok a kísértéseknek (lásd
Ésaiás 58:6). Böjtölhettek, amikor szeretnétek Isten elŒtt alá-
zatosabbakká válni, és Jézus Krisztusban hitet gyakorolni
(lásd Omni 1:26; Hélamán 3:35). Azért is böjtölhettek, hogy

böjtölés és böjti felajánlások

17



útmutatást nyerjetek az evangélium megosztásához, vagy
egyházi elhívások felmagasztalásához (lásd Ap. csel. 13:2–3;
Alma 17:3, 9; 3 Nefi 27:1–2). Böjtölés kísérheti az igazlelkı
bánatot vagy gyászt (lásd Alma 28:4–6; 30:1–2).

Böjti vasárnap

Az egyház minden hónapra kijelöl egy vasárnapot –
rendszerint az elsŒt – a böjt napjaként. A böjti vasárnap helyes
megtartásának része a két egymást követŒ étkezés (étel-ital)
kihagyása, részvétel a böjti és bizonyságtevŒ gyılésen, vala-
mint böjti felajánlás adása a rászorulók megsegítésére.

Böjti felajánlásotok összege legalább akkora legyen, mint
a két kihagyott étkezés értéke. Amikor csak lehet, legyetek
bŒkezıek, és adjatok sokkal többet ennél az összegnél!

Az egyházi vezetŒk által kijelölt böjti napok megtartásán
kívül más napokon is böjtölhettek, szükségleteitek és mások
szükségletei szerint. Azonban ne böjtöljetek túl gyakran vagy
túl hosszan!

Az igaz böjt

A hegyi beszédben Jézus a böjt igaz formájáról tanított. A
képmutatók ellen szólt, akik, mikor böjtölnek, „eltorzítják ar-
czukat, hogy lássák az emberek, hogy Œk bŒjtölnek”. Ahelyett,
hogy az igazlelkıség külsŒ látszatát öltenétek magatokra, böj-
töljetek „a [ti] Atyá[toknak], a ki titkon van; és a [ti] Atyá[tok],
a ki titkon néz, megfizet nék[tek] nyilván” (Máté 6:16–18).

Ésaiás próféta is tanított a böjt igaz szellemérŒl: „Hát nem
ez-é a böjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak
bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd
az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-
é, hogy az éhezŒnek megszegd kenyeredet, és a szegény buj-
dosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad,
és test[vér]ed elŒtt el ne rejtsd magad?” (Ésaiás 58:6–7)

böjtölés és böjti felajánlások
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Ésaiás azon áldásokról is bizonyságot tett, melyek a böjt
törvényének engedelmeskedve érnek bennünket: „Akkor fel-
hasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod
gyorsan kivirágzik, és igazságod elŒtted jár; az Úr dicsŒsége
követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és Œ azt
mondja: Ímé, itt vagyok. […] Ha odaadod utolsó falatodat az
éhezŒnek, és az elepedt lelkıt megelégíted: feltámad a setét-
ségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a
dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy
szárazságban is, és csontjaidat megerŒsíti, és olyan leszel,
mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el
nem fogy” (Ésaiás 58:8–11).

További utalások: 3 Nefi 13:16–18; T&Sz 59:12–14; 88:76, 119

Lásd még ima.

Bölcsesség szava

A Bölcsesség szava egy egészségtörvény, amelyet az Úr
testi és lelki javunkra nyilatkoztatott ki. Ebben a kinyilatkoz-
tatásban, amely a Tan és a szövetségek 89. szakaszában talál-
ható, az Úr megmondja nekünk, milyen élelem jó számunkra,
és mely anyagok nem jók a testünk számára. Lelki és fizikai
áldásokat ígér a Bölcsesség szavának való engedelmességért
cserébe.

A Bölcsesség szavában az Úr megparancsolja nekünk,
hogy a következŒ anyagokat ne vigyük be a szervezetünkbe:

• alkoholtartalmú italok (lásd T&Sz 89:5–7);

• dohány (lásd T&Sz 89:8);

• tea és kávé (lásd T&Sz 89:9; az utolsó napi próféták azt
tanították, hogy a „forró italok” a teára és a kávéra
utal).

Bölcsesség szava
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Bármely káros dolog, amit az emberek szándékosan visz-
nek be a szervezetükbe, nincs összhangban a Bölcsesség sza-
vával. Ez kimondottan igaz a kábítószerekre, amelyek elpusz-
títhatják azt, aki függŒvé válik tŒlük. Maradj minél távolabb
tŒlük! Ne kísérletezz velük! A receptre kapható orvosságokkal
való visszaélés szintén pusztító függŒséget okoz.

Az Úr kijelenti, hogy az alábbi táplálékok jók a testünk
számára:

• zöldségek és gyümölcsök, melyeket „okosan és hálaa-
dással kell használni” (lásd T&Sz 89:10–11);

• az „állatoknak és lég madarainak” a húsa, amelyet
„mértékkel kell használni” (lásd T&Sz 89:12–13);

• gabonák, például a búza, a rizs, a zab, amelyek „az élet
fenntartó[i]” (lásd T&Sz 89:16–17).

A Bölcsesség szavának betartásával járó áldások

Azoknak, akik betartják a Bölcsesség szavát, az Úr ezt ígéri:
„Mindazok a szentek, akik emlékeznek az itt elmondot-

tak betartására és megtételére, a parancsolatok iránti enge-
delmességben járva egészséget kapnak a köldökükbe és velŒt
a csontjaikba;

És bölcsességre, és a tudás nagyszerı kincseire találnak rá,
méghozzá rejtett kincsekre;

És futnak és nem lesznek fáradtak, és járnak és nem lan-
kadnak el.

És én, az Úr, ígéretet teszek nekik, hogy a pusztító angyal
elhalad mellettük, miként Izráel gyermekei mellett, és nem
öli meg Œket” (T&Sz 89:18–21).

A függŒség legyŒzése

A legjobb az, ha teljesen elkerüljük azokat az anyagokat,
amiket az Úr megtilt a Bölcsesség szavában. Ha mégis

Bölcsesség szava
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függŒségbe kerültél valamelyik anyaggal, megszabadul-
hatsz a függŒségedtŒl. Saját erŒfeszítéseid, az Úr irgalmá-
nak megerŒsítŒ hatalma, a családtagjaid és barátaid segít-
sége, valamint az egyházi vezetŒk útmutatása segítségével
legyŒzheted a függŒséget.

Imádkozz segítségért, és minden tŒled telhetŒt tegyél
meg, hogy ellen tudj állni a kísértésnek, amelyet a függŒség
okoz! A Mennyei Atyád azt akarja, hogy elnyerd a Bölcsesség
szavának betartásából fakadó áldásokat, és meg fog áldani az
erre irányuló Œszinte erŒfeszítéseidben.

További utalások: T&Sz 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Lásd még engedelmesség; kísértés.

bukás

Az Éden kertjében Isten megparancsolta: „A kert minden
fájáról szabadon ehetsz, a jó és a rossz ismeretének fájáról
azonban ne egyél, mindazonáltal magad választhatsz, mert
ez megadatott neked; de emlékezz rá, hogy én megtiltom,
mert azon a napon, amikor arról eszel, biztosan meghalsz”
(Mózes 3:16–17). Mivel Ádám és Éva megszegte e parancsot,
és vettek a jó és a rossz tudása fájának gyümölcsébŒl, kiızet-
tek az Úr színe elŒl (lásd T&Sz 29:40–41). Más szóval, megta-
pasztalták a lelki halált. Halandóvá is váltak, vagyis aláren-
deltjei a fizikai halálnak. Ezt a lelki és fizikai halált nevezzük
bukásnak.

Bukott állapotunk

Ádám és Éva leszármazottaiként bukott állapotot örökö-
lünk a halandóságban (lásd Alma 42:5–9, 14). Elszakadtunk
az Úr jelenlétébŒl, és ki vagyunk téve a fizikai halálnak.
Ellentétek vesznek körül minket, melyek által próbára tesz-
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nek minket az élet nehézségei és az ellenség kísértései (lásd
2 Nefi 2:11–14; T&Sz 29:39; Mózes 6:48–49).

E bukott állapotban küzdelem dúl bennünk. Isten lélek-
gyermekei vagyunk, képesek arra, hogy az „isteni természet
részeseivé” legyünk (2 Péter 1:4). Azonban „érdemtelenek
vagyunk [Isten elŒtt]; a bukás miatt természetünk gonosz lett és
az is maradt” (Ether 3:2). Folyamatosan küzdenünk kell azért,
hogy legyŒzzük a hamislelkı szenvedélyeket és vágyakat.

Egy angyal szavait ismételve, Benjámin király így szólt:
„Mert a természetes ember ellensége Istennek; az volt Ádám
bukása óta.” Benjámin király figyelmeztetett, hogy ebben a
természetes, avagy bukott állapotban minden ember Isten
ellensége marad mindörökre: „hacsak nem enged a Szentlélek
hívásainak, és nem vetkŒzi le a természetes embert és válik
szentté az Úr, Krisztus engesztelése által, és lesz olyan, mint
egy gyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve
szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát,
melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyer-
mek veti alá magát az atyjának” (Móziás 3:19).

A bukás haszna

A bukás Mennyei Atyánk szabadulást hozó tervének
lényeges része (lásd 2 Nefi 2:15–16; 9:6). KettŒs iránnyal ren-
delkezik – lefelé, és ugyanakkor elŒre is mutat. Amellett,
hogy elhozta a fizikai és lelki halált, lehetŒséget adott
nekünk, hogy a Földre szülessünk, tanuljunk és fejlŒdjünk.
Önrendelkezésünk igazlelkı gyakorlása, valamint a bın
elkövetése esetén az Œszinte bınbánatunk által Krisztushoz
járulhatunk, és az Ã engesztelése által felkészülhetünk az
örök élet ajándékának elnyerésére. Lehi próféta ezt tanította:

„Ha Ádám nem vétkezett volna, nem bukott volna el,
hanem az Éden kertjében maradt volna. És minden dolognak,
mely teremtetett, ugyanabban az állapotban kellett volna
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maradnia, amelyben teremtése után volt; és mindörökre meg-
maradtak volna és nem lenne végük.

És nem lettek volna gyermekeik; tehát egy ártatlan álla-
potban maradtak volna, nem rendelkezvén örömmel, mert
nem ismernék a nyomorúságot;

De íme, minden dolog annak bölcsessége szerint történt,
aki minden dolgot tud.

Igen, Ádám azért bukott el, hogy lehessenek emberek; és
az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen.

És az idŒ teljességében eljön a Messiás, hogy az emberek
gyermekeit megválthassa a bukástól” (2 Nefi 2:22-26; lásd
még a 19–21, 27. verseket).

Ádám és Éva hálájuknak adtak hangot a bukás eredmé-
nyeként bekövetkezŒ áldásokért:

„Ádám áldotta Istent és eltelt, és prófétálni kezdett a föld
minden családját illetŒen, mondván: Áldott legyen Isten neve,
mert vétkem miatt megnyíltak szemeim, és ebben az életben
örömöm lesz, és újra látom majd testben Istent.

És Éva, az Œ felesége, hallotta mindezen dolgokat, és örült,
mondván: Ha nem lett volna vétkünk, soha nem lett volna
magunk, és soha nem ismertük volna a jót és a gonoszt, vala-
mint megváltásunk örömét, és az örök életet, amelyet Isten ad
mind az engedelmeseknek” (Mózes 5:10–11).

Megváltás a bukástól

Bukott, halandó természetünk és egyéni bıneink miatt az
egyetlen reményünk Jézus Krisztusban és a szabadítás tervé-
ben van.

Jézus Krisztus engesztelése minden embert megvált a
bukás következményeitŒl. Fel fogunk támadni, és visszavite-
tünk az Úr színe elé ítélethozatalra (lásd 2 Nefi 2:5–10; Alma
11:42–45; Hélamán 14:15–17).
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Amellett, hogy megváltott bennünket a bukás egyetemes
hatásaitól, a Szabadító saját bıneinktŒl is megválthat. Bukott
állapotunkban bınt követünk el, és eltávolodunk az Úrtól,
lelki halált hozva magunkra. Pál apostol szavai szerint:
„mindnyájan vétkeztek, és szıkölködnek az Isten dicsŒsége
nélkül” (Rómabeliek 3:23). Amennyiben bıneinkben mara-
dunk, nem lakhatunk Isten színe elŒtt, mert „semmi tisztáta-
lan dolog nem lakhat… az Œ jelenlétében” (Mózes 6:57). Isten-
nek köszönhetŒen az engesztelés „megvalósítja a bınbánat
feltételét” (Hélamán 14:18), lehetŒvé téve számunkra, hogy
bıneinkre bocsánatot nyerjünk, és örökre Isten jelenlétében
éljünk. Alma ezt tanította: „…mindazonáltal megadatott az
embernek egy bizonyos idŒ, melyben bınbánatot tarthat; így
ez az élet egy próbatételi állapot lett; idŒ arra, hogy felkészül-
jön az Istennel való találkozásra; idŒ arra, hogy felkészüljön
arra a végtelen állapotra, melyrŒl beszéltünk, mely a halottak
feltámadása után van” (Alma 12:24).

Hála a Szabadító engesztelŒ áldozatáért

Mint ahogy enni sem kívánunk addig, amíg valóban éhe-
sek nem leszünk, az örök megszabadítást sem kívánjuk
addig, amíg fel nem ismerjük, hogy szükségünk van a Szaba-
dítóra. Ez a felismerés akkor érkezik el, amikor jobban meg-
értjük a bukást. Ahogy Lehi próféta tanította: „Az egész
emberiség tehát egy elveszett és bukott állapotban lenne és
maradna is mindig, hacsak nem támaszkodik erre a Megvál-
tóra” (1 Nefi 10:6).

További utalások: 1 Mózes 3; Mormon 9:12–14; Mózes 4

Lásd még bın; eredendŒ bın; Jézus Krisztus engesztelése; önrendelkezés;
szabadítás terve.
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bın

Amikor teljességgel ellenszegülünk Isten parancsolatai-
nak, bınt követünk el. Akkor is bınt követünk el, amikor nem
igazlelkıen cselekszünk az igazság ismerete ellenére (lásd
Jakab 4:17).

Az Úr megmondta, hogy „a legcsekélyebb mértékı elné-
zéssel sem tekinthetek a bınre” (T&Sz 1:31). A bın eredménye
a Szentlélek visszahúzódása, és az, hogy – az örökkévalóság-
ban – nem maradhatunk meg Mennyei Atyánk jelenlétében,
mert „semmi tisztátalan dolog nem lakhat Istennel” (1 Nefi
10:21).

Mindegyikünk szegett már meg parancsolatokat, vagy
nem cselekedtünk az igazság bennünk lévŒ ismerete szerint.
János apostol azt tanította: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen
bın mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi
bennünk. Ha megvalljuk bıneinket, [Jézus Krisztus] hı és
igaz, hogy megbocsássa bıneinket és megtisztítson minket
minden hamisságtól” (1 János 1:8–9). Jézus Krisztus engesz-
telése által megbánhatjuk a bıneinket, és bocsánatot nyerhe-
tünk azokra.

További utalások: Rómabeliek 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37; Hélamán
5:10–11; T&Sz 82:1–3; 88:34–35

Lásd még bınbánat; engedelmesség; halál, lelki; igazságosság; Jézus
Krisztus engesztelése; kegyelem; kísértés; megbocsátás.

bınbánat

A bınbánat az evangélium egyik elsŒdleges tantétele
(lásd Hittételek 1:4). Elengedhetetlen a boldogságodhoz ebben
az életben és az örökkévalóságban. A bınbánat sokkal több a
bıneink beismerésénél. Elme- és szívbeli változást jelent,
amely új képet ad IstenrŒl, magadról és a világról. A bınbánat
magában foglalja, hogy elfordulunk a bıntŒl, és Istenhez
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fordulunk bocsánatért. Az Isten iránti szeretet és a parancso-
latai betartása iránti Œszinte vágy motiválja.

A bınbánat szükségessége

Az Úr kijelentette, hogy „semmi tisztátalan dolog nem
örökölheti a mennyek királyságát” (Alma 11:37). Bıneid tisztá-
talanná tesznek – érdemtelenné arra, hogy visszatérj Mennyei
Atyád színe elé, és ott élj. Emellett gyötrelmet okoznak a lel-
kednek ebben az életben.

Jézus Krisztus engesztelése által a Mennyei Atya elkészí-
tette az egyetlen utat számodra, mely által bocsánatot nyer-
hetsz a bıneidre (lásd „megbocsátás”, 70–72. oldal). Jézus
Krisztus elszenvedte a bıneidért járó büntetést, hogy bocsá-
natot nyerhess, ha Œszinte bınbánatot tartasz. Amint bınbá-
natot tartasz, és az Œ szabadító kegyelmére hagyatkozol, meg-
tisztulsz a bıntŒl. Ã kijelentette:

„Megparancsolom neked, hogy tarts bınbánatot – tarts
bınbánatot, különben lesújtok rád szájamnak rúdjával, és
dühömmel, és haragommal, és szenvedéseid keservesek lesz-
nek – hogy milyen keservesek, azt nem tudod, hogy milyen
áthatóak, azt nem tudod, igen, hogy milyen nehezen elvisel-
hetŒk, azt nem tudod!

Mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a
dolgokat, hogy ha bınbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek;

De ha nem hajlandóak bınbánatot tartani, akkor úgy kell
szenvedniük, ahogyan nekem;

Amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek
között a legnagyobb is reszkettem a fájdalomtól, és minden
pórusból véreztem, és testben és lélekben is szenvedtem – és
azt kívántam, hogy ne igyam ki a keserı poharat, és vissza-
rettenjek –

Mindazonáltal dicsŒség legyen az Atyának; én ittam, és
befejeztem elŒkészületeimet az emberek gyermekeiért”
(T&Sz 19:15–19).
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A bınbánat halogatásának veszélye

Ne magyarázd ki a bıneidet, és ne késleltesd a bınbána-
tot! Amulek így intett: „Az embernek ez az élet a felkészülés
ideje az Istennel való találkozásra; igen, íme, ez az élet a napja
annak, hogy az emberek elvégezzék a munkáikat. …könyör-
göm, ne halogassátok tehát végsŒkig bınbánatotok napját;
mert ezen élet-nap után, mely az örökkévalóságra való felké-
szülésre adatott nekünk, íme, ha nem használjuk jobban ki az
idŒnket, míg ebben az életben vagyunk, akkor eljön majd a
sötétség éjszakája, melyben már nem végezhetŒ munka”
(Alma 34:32–33).

A bınbánat lépései

A bınbánat fájdalmas folyamat, de megbocsátáshoz és
tartós békéhez vezet. Ésaiás prófétán keresztül így szólt az Úr:
„Ha bıneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vér-
színıek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú”
(Ésaiás 1:18). Eme adományozási korszakban az Úr azt ígérte:
„Íme, aki megbánja bıneit, annak megbocsáttatik, és én, az
Úr, nem emlékezem rájuk többé” (T&Sz 58:42). A bınbánat az
alábbi lépésekbŒl áll:

Hit Mennyei Atyánkban és Jézus Krisztusban. A bın ereje
hatalmas. Mennyei Atyádhoz kell fordulnod, és hittel kell
imádkozod ahhoz, hogy megszabadulj tŒle. Sátán próbál meg-
gyŒzni, hogy nem vagy érdemes imádkozni – hogy a Mennyei
Atya annyira elégedetlen veled, hogy soha nem fogja meghall-
gatni az imáidat. Ez hazugság. Mennyei Atyád mindig kész,
hogy segítsen, ha bınbánó szívvel járulsz elébe. Hatalmában
áll meggyógyítani téged, és segíteni neked a bın legyŒzésében.

A bınbánat a Jézus Krisztusba vetett hitbŒl fakadó tett –
az Ã engesztelése erejének elismerése. Ne feledd, hogy csak
az Ã feltételei alapján nyerhetsz bocsánatot! Amint hálásan
elismered az Ã engesztelését és hatalmát, hogy megtisztít a
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bıneidtŒl, képes leszel bınbánatra vezetŒ hitet gyakorolni
(lásd Alma 34:17).

Szomorúság a bın miatt. A megbocsátáshoz elŒször el kell
ismerned magadban, hogy bınt követtél el. Ha az evangélium
szerint próbálsz élni, az ilyen beismerés „Isten szerint való
szomorúság”-hoz vezet, amely „üdvösségre való… megtérést
[bınbánatot] szerez” (2 Korinthusbeliek 7:10). Az Isten szerint
való szomorúság nem a bın természetes következménye, sem
pedig a büntetéstŒl való félelem miatt van; inkább abból a
tudásból fakad, hogy megbántottad a Mennyei Atyádat és a
Szabadítódat. Amikor megtapasztalod az Isten szerint való
szomorúságot, Œszintén vágysz a megváltozásra, és kész vagy
eleget tenni a megbocsátás minden követelményének.

Beismerés. „A ki elfedezi az Œ vétkeit, nem lesz jó dolga; a
ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer” (Példabe-
szédek 28:13). A megbocsátáshoz elengedhetetlen az a hajlan-
dóság, hogy teljesen feltárd Mennyei Atyád elŒtt mindazt,
amit tettél. Térdelj le elŒtte alázatos imában, elismerve a
bıneidet. Valld be szégyenedet és bınösségedet, majd pedig
fohászkodj segítségért!

A komoly vétkek – mint például az erkölcsi tisztaság tör-
vényének megszegése – az egyháztagságodat veszélyeztethe-
tik. Ezért ezeket a bınöket mind az Úrnak, mind pedig az Ã
egyházi képviselŒinek is be kell ismerned. Ez a püspököd
vagy gyülekezeti elnököd, és esetleg a cövek- vagy misszióel-
nököd felügyelete alatt történik, akik Œrszemekként és bírák-
ként szolgálnak az egyházban. Míg a bınöket csak az Úr
bocsáthatja meg, ezek a papsági vezetŒk fontos szerepet ját-
szanak a bınbánat folyamatában. Beismerésedet bizalmasan
fogják kezelni, és végig segíteni fognak a bınbánat folyama-
tában. Légy teljesen Œszinte velük! Ha csak részleges beisme-
rést teszel, csak a kisebb hibákat említve, nem leszel képes
megoldani a komoly, fel nem fedett vétkeket. Minél hamarabb
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elkezded a folyamatot, annál hamarabb békére és örömre
lelsz, melyek a megbocsátás csodájával járnak.

A bın elhagyása. Bár a beismerés a bınbánat fontos lépése,
mégsem elegendŒ. Az Úr megmondta: „ErrŒl tudhatjátok,
hogy valaki megbánta-e bıneit – íme, beismeri és elhagyja azo-
kat” (T&Sz 58:43).

Legyen benned az a szilárd, tartós elszántság, hogy soha
nem ismétled meg a vétket! Amennyiben megtartod ezt a
kötelezettséget, soha nem fogod újra megtapasztalni annak a
bınnek a fájdalmát.

Azonnal menekülj minden veszélyes helyzetbŒl! Ha egy
bizonyos helyzet miatt bınt követsz el, vagy azt okozhatná,
távozz onnan! Nem idŒzhetsz a kísértésben és várhatod azt,
hogy legyŒzd a bınt!

Helyrehozatal. Amennyire lehet, helyre kell hoznod, amit a
tetteiddel elrontottál, legyen az valakinek a tulajdona, vagy
valaki jó híre. A készséges helyrehozatal azt mutatja az Úrnak,
hogy mindent megteszel a bınbánat érdekében.

Igazlelkı élet. Nem elegendŒ, ha egyszerıen megpróbálsz
ellenállni a gonosznak, vagy kiızöd az életedbŒl a bınt. Igaz-
lelkıséggel kell megtöltened az életedet, és olyan tevékeny-
ségekben kell részt venned, amelyek lelkierŒt eredményez-
nek. Merülj el a szentírásokban! Imádkozz naponta az Úrhoz,
hogy adjon neked erŒt a sajátod felett! IdŒnként böjtölj külön-
leges áldásokért!

A teljes engedelmesség elhozza az evangélium teljes ere-
jét az életedbe, többek között egyre több erŒt a gyengeségeid
legyŒzésére. Ezen engedelmesség magában foglal olyan tette-
ket, amelyeket kezdetben nem tekintenél a bınbánat részé-
nek; ez lehet a gyılésekre járás, a tizedfizetés, a szolgálat-
nyújtás, és a másoknak történŒ megbocsátás. Az Úr ezt ígérte:
„Aki bınbánatot tart és az Úr parancsolatait cselekszi, annak
megbocsáttatik” (T&Sz 1:32).
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További utalások: Lukács 15:11–32; 2 Nefi 9:19–24; Móziás 4:1–3, 10–13;
26:30–31; T&Sz 18:10–16

Lásd még bın; egyházi fegyelmi tanácsok; hit; Jézus Krisztus engeszte-
lése; keresztelés; kísértés; megbocsátás; szabadítás terve.

celesztiális királyság (Lásd dicsŒség királyságai.)

cövek (Lásd egyházi igazgatás.)

család

1995. szeptember 23-án Gordon B. Hinckley, az egyház 15.
elnöke az alábbi kiáltványt olvasta fel egy általános Segí-
tŒegyleti gyılésen. Ez a sugalmazott kiáltvány, melynek címe
„A család: Kiáltvány a világhoz”, az egyház határozott állás-
foglalása a családdal kapcsolatban:

„Mi, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza ElsŒ Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepé-
lyesen kijelentjük, hogy a férfi és nŒ közötti házasságot Isten
rendelte el, és a család központi szerepet játszik a TeremtŒ
gyermekeinek örökkévaló sorsára vonatkozó tervében.

Minden emberi lény – férfi és nŒ – Isten képmására
teremtetett. Mindegyikük mennyei szülŒk szeretett lélekfia
vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és ren-
deltetéssel rendelkeznek. Az ember neme alapvetŒ jellemvo-
nása az egyén földi élet elŒtti, halandó és örökkévaló azonos-
ságának, valamint rendeltetésének.

A halandó élet elŒtti birodalomban a lélekfiak és a lélek-
leányok Mennyei Atyjukként ismerték Istent és hódoltak
Neki, és elfogadták tervét, melyen keresztül fizikai testhez és
földi tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy
tovább fejlŒdhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök
élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket. A boldogság
isteni terve lehetŒvé teszi, hogy a családi kötelékek a síron
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túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhetŒ szent
szertartások és szövetségek lehetŒvé teszik az egyének szá-
mára azt, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok
számára pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

Az elsŒ parancsolat, melyet Isten Ádámnak és Évának
adott, arra a bennük rejlŒ lehetŒségre vonatkozott, hogy Œk
egyszer, mint férj és feleség, szülŒkké válhatnak. Kijelentjük,
hogy Isten gyermekeinek adott azon parancsolata, mely sze-
rint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvény-
ben van. Továbbá kijelentjük, hogy Isten megparancsolta,
hogy csak olyan férfi és nŒ között használható a szent nemzŒ
erŒ, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.

Kijelentjük, hogy a halandó élet megteremtésének módját
Isten jelölte ki. MegerŒsítjük az élet szent voltát, és Isten örök-
kévaló tervében játszott fontos szerepét.

Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége,
hogy szeressék egymást és törŒdjenek egymással, valamint
gyermekeikkel. »Az Úrnak öröksége, a fiak [gyermekek]«
(Zsolt. 127:3). A szülŒk szent kötelessége, hogy gyermekeiket
szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai
és lelki szükségleteikrŒl, arra tanítsák Œket, hogy szeressék és
szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, és bárhol
is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedŒ állampol-
gárok legyenek. A férjek és feleségek – apák és anyák – felelni
fognak Isten elŒtt ezen kötelezettségek teljesítéséért.

A családot Isten rendelte el. A férfi és a nŒ közötti házas-
ság nélkülözhetetlen eleme az Ã örökkévaló tervének. A gyer-
mekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül
szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel Œket,
akik teljes hıséggel megtartják a házassági fogadalmakat. Bol-
dogság leginkább akkor érhetŒ el a családi életben, ha az az Úr
Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok és csalá-
dok a hit, az ima, a bınbánat, a megbocsátás, a tisztelet, 
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a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidŒs
tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak
fenn. Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz módon
kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a
család szükségleteirŒl és annak védelmérŒl. Az anyák elsŒsor-
ban gyermekeik gondozásáért felelŒsek. Az anyáknak és
apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlŒ partnerekként
segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. Fogyatékos-
ság, halál vagy más körülmények szükségessé tehetik ezen
szerepek egyéni átalakítását. Szükség esetén a tágabb család
nyújtson segítséget.

Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik az
erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy gyer-
meküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi kötelezett-
ségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten elŒtt.
Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a családok szét-
hullása Œsi és újkori próféták által megjósolt csapásokat fog
hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre.

Felhívjuk mindenhol a felelŒs polgárokat és kormány-
tisztviselŒket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek
célja a családnak mint a társadalom alapegységének a fenn-
tartása és megerŒsítése” (Liahóna, 1998. október, 24. o.).

Lásd még családi est; házasság; templomok.

családi est

Az otthon a legfontosabb hely az evangélium tanulására.
Semmi más szervezet nem helyettesítheti a családot. Az utolsó
napi próféták ismételten felszólítják a szülŒket, hogy szeretet-
tel és az evangélium tanításával neveljék gyermekeiket.

1915-ben Joseph F. Smith elnök és tanácsosai az ElsŒ
Elnökségben egyházméretı erŒfeszítésbe kezdtek a családok
megerŒsítése érdekében. Felszólították a szülŒket az egyház-
ban, hogy hetente egyszer gyıjtsék össze gyermekeiket egy
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„családi estre”. A családoknak idŒt kellett szakítani a közös
imára, éneklésre, szentírásolvasásra, az evangélium egymás-
nak történŒ tanítására, és egyéb olyan tevékenységekre, ame-
lyek építik a család egységét.

1970-ben Joseph Fielding Smith elnök tanácsosaival
közösen az ElsŒ Elnökségben a hétfŒ estét jelölte ki a családi
este idŒpontjaként. Az akkori bejelentés óta az egyház a hétfŒ
estét mindenféle egyházi programtól mentesíti, hogy a csalá-
dok együtt tölthessék azt az idŒt.

Az utolsó napi próféták továbbra is buzdítják az egyház-
tagokat, hogy a családi est élvezzen elsŒbbséget. Ígéretet tet-
tek arra, hogy odaadásunk e program iránt segíteni fog meg-
védeni családunkat napjaink gonoszságaitól, és bŒséges
örömet hoz most és az örökkévalóságon át.

A hétfŒ estét minden egyháztagnak szent idŒvé kell alakí-
tani, melyet a családi estnek tartanak fent. Amennyiben háza-
sok vagytok, hetente tartsatok családi estet házastársatokkal!
Amint gyermekeitek lesznek, vonjátok be Œket is a családi
estbe! A programot szabjátok szükségleteikhez és érdeklŒdé-
sükhöz, és hagyjátok, hogy részt vegyenek Œk is! Amikor
gyermekeitek felnŒnek és elköltöznek, házastársatokkal
továbbra is tartsatok családi estet!

Ha egyedülállóak vagytok, beszéljetek püspökötök vagy
gyülekezeti elnökötökkel egy családi est megszervezésérŒl
egyházközségetek vagy gyülekezetetek egyedülálló tagjai szá-
mára! Ã elhívhat egy családi est vezetŒt, aki felelŒs a program
megszervezéséért, és biztosítja a családi estek rendszeres meg-
tartását.

A következŒkben javaslatot adunk a családi est menetére:

• Nyitóének

• Nyitóima:

• Szentírásolvasás
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• Lecke

• Tevékenység

• Záróének

• Záróima

• FrissítŒk

Miközben leckéket készítetek a családi estére, ne feledjétek
azokat a szentírásokra, az utolsó napi próféták tanításaira,
valamint személyes tapasztalatokra és bizonyságra alapozni.
E könyv segíthet témákat keresni a tanításhoz. Emellett
további egyházi kiadványokhoz is fordulhattok; ilyenek: Family
Home Evening Resource Book (31106), Az evangélium tanításai
(31110 135), a Családi kalauz (31180 135) és az egyházi folyóiratok.

Lásd még család.

családi ima (Lásd ima.)

családtörténeti munka és genealógia

1836. április 3-án Illés próféta megjelent Joseph Smithnek
és Oliver Cowderynek a Kirtland templomban. Rájuk ruházta
a papság pecsételŒ hatalmát, lehetŒvé téve, hogy a családok
nemzedékeken át össze legyenek pecsételve. E hatalom
átadásával beteljesítette azt a próféciát, hogy az Úr majd
elküldi Œt, „hogy az atyák szívét a gyermekekhez fordítsa,
a gyermekekét pedig az atyákhoz” (lásd T&Sz 110:14–16; lásd
még Malakiás 4:5–6).

A családtörténeti munka segítségével részt vehettek e
prófécia további beteljesedésében. Megismerhetitek Œseiteket,
és erŒsíthetitek irántuk érzett szereteteteket. A bátorságról és
hitrŒl szóló történeteik sugalmazhatnak benneteket. Ezt az
örökséget továbbadhatjátok gyermekeiteknek.
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Ezek tartós eredmények, melyek a családtörténeti munká-
ból erednek, de nem ezek jelentik az elŒdleges okát az egyház
nagy erŒfeszítéseinek, melyeket a genealógiai feljegyzések
összegyıjtéséért tesz. Az egyház egész családtörténeti törek-
vései annak szükségére mutatnak rá, hogy legyen egy „össze-
kötŒ kapocs az atyák és a gyermekek között” (T&Sz 128:18).
Ezt az összekötŒ kapcsot a papság hatalma formálja meg, az
Œseinkért végzett szent templomi szertartások által.

A halottak megváltása

Mennyei Atyánk sok gyermeke anélkül halt meg, hogy
lehetŒsége lett volna az evangélium teljességében részesülni.
Irgalmának és végtelen szeretetétnek köszönhetŒen az Úr
utat készített számukra, hogy bizonyságot nyerhessenek az
evangéliumról, és részesüljenek a papság szabadító szertartá-
saiban.

A lelkek világában „hirdették az evangéliumot azoknak,
akik bıneikben haltak meg, az igazság ismerete nélkül, vagy
vétekben, elutasítván a prófétákat. Tanították nekik az
Istenbe vetett hitet, a bınbánatot, helyettes általi keresztelke-
dést a bınök bocsánatára, a Szentlélek ajándékát kézrátétel
által. És az evangélium minden más tantételét, amelyet tud-
niuk kellett annak kiérdemléséhez, hogy megítéltethessenek
ember szerint a testben, de élhessenek Isten szerint a lélek-
ben” (T&Sz 138:32–34).

A lelkek világában sokan elfogadják az evangéliumot.
A papsági szertartásokat azonban nem tudják elnyerni, mert
nincsen fizikai testük. A szent templomokban abban a kivált-
ságban van részünk, hogy helyettük elnyerhetjük ezeket a
szertartásokat. E szertartások között van a keresztelés, konfir-
málás, a melkisédeki papsági elrendelés (férfiak számára),
a felruházás, a házassági pecsételés és a gyermekek szülŒk-
höz történŒ pecsételése. Az Úr kinyilatkoztatta e munkát
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Joseph Smithnek, egy olyan gyakorlatot állítva vissza, amely
nem sokkal Jézus Krisztus feltámadása után ki lett nyilatkoz-
tatva a keresztényeknek (lásd 1 Korinthusbeliek 15:29).

Amikor papsági szertartásokat végeztek az elhunytakért,
szabadítókká váltok Sion hegyén (lásd Abdiás 1:21). ErŒfeszí-
tésetek a Szabadító engesztelŒ áldozatának szellemiségéhez
közelít – szabadító munkát végeztek olyanok számára, akik
maguk nem tudják azt megtenni.

FelelŒsségetek a családtörténeti munkában

A családtörténeti munkában három alapvetŒ felelŒssége-
tek van:

1. Ti magatok nyerjétek el a templomi szertartásokat, és
segítsetek a közvetlen családotoknak is ugyanebben.

2. Legyen érvényes templomi ajánlásotok, és járjatok
templomba olyan gyakran, amilyen gyakran azt a
körülmények megengedik.

3. Gyıjtsetek családtörténeti információkat, hogy Œseitek-
nek segítsetek elnyerni a templom áldásait.

Részt tudtok venni a templomi és családtörténeti munká-
ban, legalábbis bizonyos fokig, attól függetlenül, hogy hol
vagy milyen körülmények között éltek. Noha talán nem tud-
tok majd mindent megtenni, valamit azért mégis tehettek. Az
alábbi ötletek segíthetnek elindulni:

• Jegyezzetek fel fontos részleteket saját életetekrŒl!
Jegyezzétek fel születésetek idejét és helyét, valamint
keresztelésetek és konfirmációtok dátumát! Vezessetek
személyes naplót, melyben feljegyzitek életetek csúcs-
pontjait, köztük személyes élményeket, melyek megerŒ-
sítik a gyermekeitek és más jövŒbeli nemzedékek hitét!
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• Tudjatok meg többet ŒseitekrŒl! Olyan információk fel-
jegyzésével kezdjétek, melyre emlékeztek, és amelyek
otthon rendelkezésre állnak. Jegyezzétek fel azt, amire
pontosan emlékeztek vagy amit megtudhattok testvé-
rekrŒl, szülŒkrŒl, nagybácsikról és nagynénikrŒl, nagy-
szülŒkrŒl és ükszülŒkrŒl! Ahol lehet, szerezzetek be
anyakönyvi kivonatokat, vagy egyéb dokumentumo-
kat, melyek tartalmazzák ezen információkat! Az egyre
több információ összegyıjtése közben más helyekre is
elmehettek kutatni, például állami levéltárakba. A helyi
egyházközségnek vagy gyülekezetnek lehet, hogy van
családtörténeti tanácsadója, aki segíthet. Ellátogathat-
tok az egyház hivatalos családtörténeti weboldalára is a
www.familysearch.org címen.

• Ãseitek beazonosításakor használjatok leszármazási
táblázatot vagy családi csoportíveket a megtalált infor-
máció feljegyzésére! Ezek a nyomtatványok papírfor-
mában és olyan egyházi szoftverekben is rendelkezésre
állnak, mint a Personal Ancestral File.

Amikor összegyıjtöttétek az információkat olyan Œsök-
rŒl, akik az evangélium elfogadása nélkül haltak meg, bizto-
sítsátok számukra a templomi munka elvégzését is! Még ha
nem is laktok elég közel egy templomhoz, hogy ti vagy csa-
ládtagjaitok elvégezhessék a szertartásokat, benyújthatjátok
Œseitek nevét a templomba, hogy mások elvégezhessék értük
a munkát. Ha lehet, látogassatok el egy közeli családtörténeti
központba, vagy beszéljetek a helyi egyházközségi vagy gyü-
lekezeti családtörténeti tanácsadóval, hogy miként tegyétek
meg mindezt!

Joseph Smith próféta kijelentette, hogy „ezek a tantételek
a halottakkal és az élŒkkel kapcsolatban nem vehetŒk
könnyedén, ami a szabadulásunkat illeti. Mert az Œ szabadu-
lásuk szükséges és elengedhetetlen a mi szabadulásunkhoz,
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amint azt Pál az atyákat illetŒen megmondja – hogy nélkü-
lünk nem lehetnek tökéletessé” (T&Sz 128:15). Miközben
részt vesztek a családtörténeti munkában, ti és Œseitek a sza-
badítás felé haladtok.

Lásd még templomok.

diakónus (Lásd ároni papság; papság.)

dicsŒség királyságai

Jézus Krisztus engesztelése révén mindenki fel fog
támadni (lásd Alma 11:42–45). Feltámadásunk után az Úr elé
állunk, hogy megítéltessünk (lásd Jelenések 20:12; 3 Nefi 27:14).
Mindegyikünk kijelöltetik egy örök lakhelyre a dicsŒség vala-
mely konkrét királyságában. Az Úr ezt a tantételt tanította, ami-
kor azt mondta: „Az én Atyámnak házában sok lakóhely van”
(János 14:2).

Három királysága van a dicsŒségnek: a celesztiális király-
ság, a terresztriális királyság és a telesztiális királyság. Az
általad örökölt dicsŒség a megtérésed mélységétŒl függ majd,
amelyet az Úr parancsolatai iránti engedelmességed fejez ki.
Attól függ majd, hogy miként fogadtad be a tanúbizonyságot
Jézusról (lásd T&Sz 76:51; lásd még a 74, 79, 101-es verset).

celesztiális királyság

A celesztiális királyság a legmagasabb a dicsŒség három
királyság közül. Az e királyságba kerülŒk mindörökre Isten,
az Atya, és Fia, Jézus Krisztus színe elŒtt fognak élni. Ez
legyen a célod: celesztiális dicsŒséget örökölni, és másoknak
is segíteni, hogy elnyerjék ezt a nagy áldást. Ilyen célt nem
lehet egyetlen próbálkozással elérni; ez egy életen át tartó
igazlelkıség és az állandó céltudatosság eredménye.

A celesztiális királyság az olyanoknak készített hely, akik
„befogadták Jézus tanúbizonyságát”, és akik tökéletesek lettek
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„Jézus, az új szövetség közbenjárója által, aki saját vérének
kiontása által véghezvitte ezt a tökéletes engesztelést” (T&Sz
76:51, 69). Eme ajándék elnyeréséhez részesülnünk kell a sza-
badítás szertartásaiban, be kell tartanunk a parancsolatokat, és
meg kell bánnunk a bıneinket. Azok részletes leírását, akik a
celesztiális királyságot fogják örökölni, lásd a Tan és a szövet-
ségek 76:50–70, 92–96-os verseiben.

1836 januárjában Joseph Smith próféta egy kinyilatkozta-
tást kapott, amely kibŒvítette ismereteit a celesztiális királyság
öröklésének követelményeirŒl. Megnyíltak elŒtte a mennyek,
és látta a celesztiális királyságot. Csodálkozott, hogy ott látta
bátyját, Alvint, aki még azelŒtt meghalt, hogy részesült volna
a keresztelés szertartásában. (Lásd T&Sz 137:1–6.) Majd az Úr
hangja így szólt Joseph prófétához:

„Mindazok, akik ezen evangélium ismerete nélkül haltak
meg, akik befogadták volna azt, ha megengedték volna nekik,
hogy itt maradjanak, örökösei lesznek Isten celesztiális király-
ságának;

És mindazok, akik ezután halnak meg annak ismerete
nélkül, akik teljes szívükkel befogadták volna azt, örökösei
lesznek ennek a királyságnak.

Mert én, az Úr, minden embert cselekedetei szerint ítélek
majd meg, szívük vágyai szerint” (T&Sz 137:7–9).

E kinyilatkoztatáshoz Joseph próféta hozzáfızte: „És azt
is láttam, hogy minden olyan gyermek, aki a felelŒsségre von-
hatóság éveinek elérése elŒtt hal meg, megszabadul a menny
celesztiális királyságában” (T&Sz 137:10).

Egy másik kinyilatkoztatásból, mely Joseph prófétának
adatott, megtudjuk, hogy három fokozat van a celesztiális
királyságban. Ahhoz, hogy a legmagasabb fokozatban felma-
gasztosuljunk és örökre családi kötelékben éljünk, meg kell
kötnünk „a házasság új és örök szövetségét”, valamint hınek
kell lennünk e szövetséghez. Más szóval, a templomi házas-
ság elŒfeltétele a celesztiális dicsŒség legmagasabb fokozata
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elérésének. (Lásd T&Sz 131:1–4.) Mindazok, akik érdemesek
a házasság új és örök szövetségének megkötésére, meg fogják
kapni rá a lehetŒséget akár ebben, akár a következŒ életben.

terresztriális királyság

Akik a terresztriális dicsŒséget öröklik, Œk „azok, akik
elnyerik Fiú jelenlétét, de nem az Atya teljességét. Terresztriális
testek tehát, és nem celesztiális testek, és dicsŒségben külön-
böznek, miként a hold különbözik a naptól” (T&Sz 76:77–78).
Általában szólva, a terresztriális királyságba kerülŒ egyének
tiszteletreméltó emberek lesznek, „akiket elvakított az embe-
rek csalárdsága” (T&Sz 76:75). E csoportban lesznek azok az
egyháztagok is, „akik nem hŒsiesek Jézus tanúbizonyságában”
(T&Sz 76:79). Azok is ide kerülnek, akik elutasították az evan-
gélium elfogadásának lehetŒségét a halandóságban, de késŒbb
elfogadták a halandóság utáni lelkek világában (lásd T&Sz
76:73–74). Arról, hogy kik öröklik a terresztriális dicsŒséget,
többet tudhattok meg a Tan és a szövetségek 76:71–80, 91, 
97-es versekben.

telesztiális királyság

A telesztiális dicsŒséget azok számára tartják fent, akik
„nem fogadták be Krisztus evangéliumát, sem Jézus tanúbi-
zonyságát” (T&Sz 76:82). Ezek az egyének a lélekbörtönbŒl
való megváltásuk után fogják elnyerni dicsŒségüket, mely
börtönt néha pokolnak is hívnak (lásd T&Sz 76:84, 106). A
telesztiális dicsŒséget öröklŒk részletes ismertetése a Tan és a
szövetségek 76:81–90, 98–106, 109–112-es versekben található.

kárhozat

Lesznek olyanok, akik a dicsŒség egyik királyságára sem
lesznek érdemesek. Ãket a „veszedelem fiainak” fogják hívni,
és „olyan királyságban kell tehát megmaradni[uk], amely nem
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a dicsŒség királysága” (T&Sz 76:32; 88:24). Ez lesz azoknak az
állapota, akik „ismerik [Isten hatalmát], és részeseivé tétettek,
és hagyták, hogy az ördög hatalma által legyŒzessenek, és
megtagadják az igazságot és ellene szegüljenek hatalmamnak”
(T&Sz 76:31; lásd még a 30, 32–49-es verseket).

További utalások: 1 Korinthusbeliek 15:40–42; T&Sz 88:20–39; 130:18–19

Lásd még Jézus Krisztus engesztelése; menny; örök élet; pokol; szabadí-
tás terve.

dohány (Lásd Bölcsesség szava.)

egyházi fegyelmi tanácsok

A püspökök és gyülekezeti elnökök, valamint a cövek-,
misszió- és kerületi elnökök felelŒssége, hogy a bınbánat által
segítsenek az egyháztagoknak vétségeik legyŒzésében. A leg-
súlyosabb vétségek, mint a magánjog komoly megsértése, a
házastárs bántalmazása, a gyermek bántalmazása, a házasság-
törés, a paráználkodás, a nemi erŒszak és a vérfertŒzés, gyak-
ran igényelnek egyházi fegyelmezést. A hivatalos egyházi
fegyelmezés eredményezheti az egyháztagsággal járó kivált-
ságok elvesztését, vagy a tagság elvesztését.

A hivatalos fegyelmezés akkor kezdŒdik, amikor egy
elnöklŒ papsági vezetŒ összehív egy fegyelmi tanácsot. A
fegyelmi tanácsok célja a vétkes lelkének megmentése, az
ártatlanok védelme, valamint az egyház tisztaságának, fedd-
hetetlenségének és jó hírének megŒrzése.

Az egyházi fegyelmezés sugalmazott folyamat, amely egy
bizonyos idŒ alatt zajlik le. E folyamat és Jézus Krisztus
engesztelése által egy egyháztag elnyerheti bınei bocsánatát,
visszanyerheti lelki nyugalmát, és erŒt kaphat a vétkek elke-
rüléséhez a jövŒben. Az egyházi fegyelmezést nem a folyamat
végének szánják. Azért hozták létre, hogy segítsenek Mennyei
Atyánk gyermekeinek visszatérni a teljes közösségvállaláshoz

egyházi fegyelmi tanácsok

41



és az egyház nyújtotta minden áldáshoz. A kívánt eredmény
pedig az, hogy az egyén megtegyen minden szükséges vál-
toztatást a teljes bınbánat érdekében.

Lásd még bınbánat; megbocsátás.

egyházi igazgatás

Jézus Krisztus az egyház feje. Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza küldetése az, hogy segítsen min-
denkinek Ãhozzá jönni (lásd Moróni 10:32). E küldetés teljesí-
tése érdekében az egyházat az Úr által kinyilatkoztatott módon
szervezik meg „a szentek tökéletesbbítése czéljából… Míg elju-
tunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ã megis-
merésének egységére” (Efézusbeliek 4:12–13; lásd még a 11.
verset). Az alábbi vázlat összefoglalja az egyház szervezetét.

Otthon és család

A család az egyház alapegysége, és az otthon az evangé-
lium tanulmányozásának legfontosabb helye. Semmi más
szervezet nem léphet a család helyébe. Még növekedése mel-
let is mindig az marad az egyház a célja, hogy támogassa és
erŒsítse a családokat és az egyéneket az evangélium szerinti
életben.

Általános igazgatás

Az Úr szövetséges népét az egyház elnökén keresztül irá-
nyítja, akit mi prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként
támogatunk. Az egyház elnöke elnököl az egyház egésze felett.
Ã és tanácsosai, akik szintén próféták, látnokok és kinyilatkoz-
tatók, alkotják az ElsŒ Elnökséget.

A Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai szintén próféták,
látnokok és kinyilatkoztatók. Az ElsŒ Elnökséggel együtt Œket
„Krisztus neve különleges tanúinak [nevezik] az egész
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világon” (T&Sz 107:23). Az ElsŒ Elnökség irányítása alatt
mıködnek „hogy felépítsék az egyházat, és minden nemzet-
ben rendezzék annak ügyeit” (T&Sz 107:33). Ãk „Jézus Krisz-
tus evangéliumának hirdetése által megnyit[ják] az ajtót”
(T&Sz 107:35).

A Hetvenek Kvórumait az evangélium hirdetésére és az
egyház felépítésére hívják el. A tizenkét apostol és egy hét fér-
fitestvérbŒl álló, Hetvenek Elnökségeként elhívott csoport irá-
nyítása alatt mıködnek. A Hetvenek ElsŒ és Második Kvóru-
mának tagjai kiemelt általános felhatalmazottak, és bárhol a
világon elhívhatják Œket szolgálatra.

Az ElnöklŒ Püspökség képezi az ároni papság elnökségét
egyházszerte. Az elnöklŒ püspök és két tanácsosa az ElsŒ
Elnökség irányítása alatt szolgálva intézi az egyház világi
ügyeit.

A Fiatal férfiak, SegítŒegylet, Fiatal NŒk, Elemi és Vasár-
napi Iskola szervezeteknek saját általános elnöksége van, akik
oktatást és vezetést biztosítanak.

Területi igazgatás

A terület az egyház legnagyobb földrajzi egysége. Az ElsŒ
Elnökség kijelöli a Hetvenek Elnökségét, hogy az egyház bizo-
nyos területeit közvetlenül felügyeljék a Tizenkét Apostol Kvó-
rumának irányítása alatt. Az egyház más területein az ElsŒ
Elnökség területi elnökségeket jelöl ki az elnöklésre. Egy terü-
leti elnökség egy elnökbŒl áll, akit rendszerint a Hetvenek ElsŒ
vagy Második Kvórumából jelölnek ki, és két tanácsosból, aki-
ket a hetvenek bármely kvórumából kijelölhetnek. A területi
elnökségek az ElsŒ Elnökség, a Tizenkét Apostol Kvóruma és a
Hetvenek Elnökségének irányítása alatt szolgálnak.

Egyes férfitestvéreket elrendelnek a hetvenesek hivata-
lába, de nem szolgálnak általános felhatalmazottként. Ãket
területi felhatalmazott hetveneseknek hívjuk, és Œket a
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Hetvenek ElsŒ és Második Kvórumán kívül esŒ kvórumokba
jelölik ki, földrajzi elhelyezkedés szerint. Az Œ hatáskörük
arra a területre korlátozódik, amelyben élnek. Egyes területi
felhatalmazott hetvenesek területi elnökségben is szolgálnak.

Helyi igazgatás

Egyházközségek és gyülekezetek. Az egyház tagjait egysé-
gekbe szervezik, melyek rendszeresen összegyılnek lelki és
társas gyarapodás céljából. A nagy egységeket egyházközsé-
geknek hívják. Minden egyházközség felett egy püspök elnö-
köl, akit két tanácsosa segít.

A kis egységeket gyülekezeteknek hívják. Minden gyüle-
kezet felett egy gyülekezeti elnök elnököl, akit két tanácsosa
segít. Gyülekezet akkor szervezhetŒ, amikor legalább két egy-
háztag család él egy területen, és a férfiak egyike érdemes mel-
kisédeki papságviselŒ, vagy érdemes pap az ároni papságban.
Cövek-, misszió- vagy kerületi elnökség szervez meg és felü-
gyel egy gyülekezetet. Egy gyülekezet akkor fejlŒdhet egyház-
községgé, ha egy cövekben található.

Minden egyházközség vagy gyülekezet egy meghatáro-
zott földrajzi területet fed le. Többféle szervezet járul hozzá
az Úr munkájához az egyházközségben vagy gyülekezetben:
fŒpapok csoportjai; elderkvórumok; SegítŒegylet a 18 évesnél
idŒsebb nŒk részére; ároni papsági kvórumok a 12–17 év
közötti fiatal férfiak részére; a Fiatal NŒk programja a 12–17
év közötti fiatal nŒk részére; Elemi a 18 hónapostól 11 éves
gyermekekig; és a Vasárnapi Iskola, minden 12 éves vagy idŒ-
sebb egyháztag számára. Mindegyik szervezet fontos szere-
pet tölt be az evangéliumi tanításban, szolgálatnyújtásban, és
a szülŒk támogatásában azon szent kötelességük tekinteté-
ben, hogy segítsenek gyermekeiknek megtérni Jézus Krisztus
evangéliumához. Ezek a szervezetek együttmıködve segíte-
nek az egyháztagoknak az evangélium megosztásában.
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Cövekek, missziók és kerületek. A legtöbb földrajzi területet,
ahol az egyházat megszervezték, cövekekre osztják. A cövek
kifejezés Ésaiás prófétától származik, aki arról jövendölt, hogy
az utolsó napokban az egyház olyan lesz, mint egy sátor,
melyet cövekekkel rögzítenek (lásd Ésaiás 33:20; 54:2). Rend-
szerint 5 és 12 közötti egyházközség és gyülekezet található
egy cövekben. Minden cövek felett egy cövekelnök elnököl,
akit két tanácsosa segít. A cövekelnökök a Hetvenek Elnöksé-
gének vagy a területi elnökségüknek jelentenek, és tŒlük kap-
nak útmutatást.

A misszió olyan egyházi egység, mely általában a cöve-
kénél nagyobb területet fed le. Minden misszió felett egy
misszióelnök elnököl, akit két tanácsosa segít. A misszióelnö-
kök közvetlenül az általános felhatalmazottaknak tartoznak
számadással.

Mint ahogy a gyülekezet az egyházközség kisebb válto-
zata, úgy a kerület is a cövek kisebb változata. Kerületet akkor
szerveznek, amikor elegendŒ számú gyülekezet van egy olyan
területen, mely könnyı kapcsolattartást és kényelmes utazást
tesz lehetŒvé a kerületi gyılésekre. Kerületi elnököt hívnak el,
hogy elnököljön felette, két tanácsosa segítségével. A kerületi
elnök a misszióelnökségnek tesz jelentést. Egy kerület idŒvel
cövekké fejlŒdhet.

Programok egyedülálló felnŒttek számára. Sok egyháztag
eddig nem kötött házasságot, esetleg elvált vagy megözve-
gyült. Ezek a tagok két csoportra oszthatók: fiatal egyedülálló
felnŒttek (18 és 30 között) és egyedülálló felnŒttek (30 év felet-
tiek).

Nincsen egyházméretı program a fiatal egyedülálló fel-
nŒttek és az egyedülálló felnŒttek számára. Ehelyett, amikor
elegendŒ egyedülálló tag él egy területen, a helyi papsági
vezetŒket arra buzdítják, hogy hívjanak el egyedülálló egy-
háztag képviselŒket, akik az Œ irányításuk mellett dolgoznak.
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Az egyedülálló egyháztag képviselŒk táncos, szolgálati és
esti beszélgetés jellegı tevékenységeket terveznek. Ezek a
tevékenységek lehetŒséget adnak az egyedülálló felnŒttek-
nek, hogy találkozzanak, és egymást erŒsítsék. Az egyedül-
álló egyháztagokat arra is buzdítják, hogy rendszeresen talál-
kozzanak papsági vezetŒjükkel, és szükségleteikrŒl valamint
a lelki növekedés és a szolgálat lehetŒségeirŒl beszéljenek.

További utalás: T&Sz 107

Lásd még papság; SegítŒegylet.

egyházközség (Lásd egyházi igazgatás.)

egység

Az engesztelés véghezvitelét megelŒzŒen a Szabadító a
tanítványaiért imádkozott, akiket elküldött a világba, hogy
tanítsák az evangéliumot. Azokért is imádkozott, akik a tanít-
ványai szavainak köszönhetŒen fognak Benne hinni. Egységért
esedezett: „Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én
bennem, Atyám, és én te benned, hogy Œk is egyek legyenek mi
bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem” (János
17:21).

EbbŒl az imából megtudjuk, hogy az evangélium miként
egyesít bennünket a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal,
valamint egymással. Amikor az evangélium szerint élünk,
szabadító szertartásokban részesülünk és megtartjuk a szö-
vetségeinket, megváltozik a természetünk. A Szabadító
engesztelése megszentel bennünket, és egységben élhetünk,
békét tapasztalva ebben az életben, és felkészülhetünk arra,
hogy örökre az Atyával és Fiával éljünk.

Az Úr azt mondta: „Ha nem vagytok egyek, akkor nem
vagytok az enyéim” (T&Sz 38:27). Az egységnek e mércéjére
törekedhetsz és elŒmozdíthatod azt a családodban és az egy-
házban. Ha házas vagy, te és a házastársad egyek lehettek
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céljaitokban és tetteitekben. Kivételes tulajdonságaitokkal kie-
gészíthetitek egymást, amikor együtt néztek szembe a kihívá-
sokkal, és növekedhettek a szeretetben és megértésben. Más
családtagokkal és az egyház tagjaival is egységben lehetsz,
amikor együtt szolgáltok, tanítjátok egymást, és bátorítjátok
egymást. Egységben lehetsz az egyház elnökével és más egy-
házi vezetŒkkel, miközben szavaikat tanulmányozod és köve-
ted a tanácsaikat.

Ahogy az egyház növekszik világszerte, minden utolsó
napi szent egységes lehet. A szívünk legyen „egységbe és sze-
retetbe összefonva egymás iránt” (lásd Móziás 18:21). Érté-
keljük a kulturális sokszínıséget és az egyéni különbözŒsé-
get, azonban annak a hitnek az egységére is törekszünk,
amely abból fakad, hogy követjük sugalmazott vezetŒinket,
és emlékezünk arra, hogy mindannyian ugyanannak az Atyá-
nak a gyermekei vagyunk (lásd Efézusbeliek 4:3–6, 11–13).

Lásd még engedelmesség; házasság; Sion; szeretet; szolgálat.

elder (Lásd melkisédeki papság; papság.)

elŒre elrendelés

A lelkek halandóság elŒtti világában Isten egyes lelkeket
konkrét küldetések elvégzésére jelölt ki halandó életük ide-
jére. Ezt nevezik elŒre elrendelésnek.

Az elŒre elrendelés nem szavatolja, hogy az egyének meg-
kapnak bizonyos elhívásokat vagy felelŒsségeket. Az ilyen
lehetŒségek az önrendelkezés igazlelkı használata által jön-
nek, mint ahogy az elŒre elrendelés is a halandóság elŒtti lét-
ben tanúsított igazlelkıség eredménye volt.

Jézus Krisztus elŒre elrendeltetett, hogy véghezvigye az
engesztelést, mint a Bárány, „a ki megöletett, e világ alapítása
óta” (Jelenések 13:8; lásd még 1 Péter 1:19–20). A szentírások
másokról is szólnak, akiket elŒre elrendeltek. Ábrahám próféta
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akkor szerzett tudomást elŒre elrendelésérŒl, amikor egy láto-
mást látott, melyben sok nemes és nagy lelket látott a lelkek
halandóság elŒtti világában. Ezt mondta: „És Isten látta ezeket
a lelkeket, hogy jók, és közöttük állt, és így szólt: Ezeket teszem
meg uralkodóimmá; mert azok között állt, akik lelkek voltak,
és látta, hogy jók és így szólt hozzám: Ábrahám, te is egyikük
vagy; kiválasztattál, mielŒtt megszülettél volna” (Ábrahám
3:22–23). Az Úr így szólt Jeremiáshoz: „MielŒtt az anyaméhben
megalkottalak, már ismertelek, és mielŒtt az anyaméhbŒl kijö-
vél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé”
(Jeremiás 1:5). KeresztelŒ János elŒre el volt rendelve, hogy elŒ-
készítse az embereket a Szabadító halandó szolgálatára (lásd
Ésaiás 40:3; Lukács 1:13–17; 1 Nefi 10:7–10).

Az elŒre elrendelés az egyház minden tagjára vonatko-
zik, nem csak a Szabadítóra és prófétáira. A Föld teremtése
elŒtt hithı nŒk kaptak bizonyos feladatokat, és hithı férfiakat
rendeltek el elŒre bizonyos papsági teendŒkre. Bár nem emlé-
keztek arra az idŒre, kétségtelen beleegyeztetek jelentŒs fela-
datok elvégzésébe Atyátok szolgálatában. Amikor magatokat
érdemesnek mutatjátok, lehetŒséget kaptok az akkor kapott
feladatok elvégzésére.

További utalások: Alma 13:1–9; T&Sz 138:53–56

Lásd még önrendelkezés; szabadítás terve.

ElsŒ Elnökség (Lásd egyházi igazgatás; próféták.)

engedelmesség

A halandóság elŒtti életben a Mennyei Atya egy nagy
tanács felett elnökölt a mennyben. Ott megismertük szabadí-
tásunkra vonatkozó tervét, amelynek része a földi próbatétel
is: „Alkotunk egy földet, amelyen ezek lakhatnak; és próbára
tesszük Œket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e
minden olyan dolgot, amit az Úr, az Œ Istenük megparancsol
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nekik” (Ábrahám 3:24–25). A földre jöveteled egyik oka,
hogy megmutasd: hajlandó vagy engedelmeskedni Mennyei
Atyád parancsolatainak.

Sokan úgy érzik, hogy a parancsolatok terhet jelentenek,
és hogy korlátozzák a szabadságot és a személyes fejlŒdést.
A Szabadító azonban azt tanította, hogy a valódi szabadságot
az Ã követése jelenti: „Ha ti megmaradtok az én beszédem-
ben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; és megismeri-
tek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket”
(János 8:31–32). Isten a javadra adja a parancsolatokat. A bol-
dogságod, valamint testi és lelki jóléted érdekében adott sze-
retŒ utasítások ezek.

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a parancsolatok
iránti engedelmesség IstentŒl jövŒ áldásokhoz vezet. Ezt
mondta: „Van egy törvény, amely már a világ megalapítása
elŒtt visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, ame-
lyen minden áldás alapszik – és amikor bármilyen áldásban
részesülünk IstentŒl, az ama törvény iránti engedelmesség
által történik, amelyen az áldás alapszik” (T&Sz 130:20–21).
Benjámin király szintén tanította ezt a tantételt: „Azt szeret-
ném kérni, ha azoknak az áldott és boldog állapotán is elgon-
dolkodnátok, akik betartják Isten parancsolatait – tanácsolta.
Mert íme, áldottak Œk minden dologban, mind a fizikai, mind
a lelki dolgokban; és ha mindvégig hıségesen kitartanak,
befogadják Œket a mennybe, hogy ezáltal Istennel lakhassanak
a boldogság egy soha véget nem érŒ állapotában. Ó, emlékez-
zetek, emlékezzetek rá, hogy ezek a dolgok igazak; mert az
Úristen mondta ezt” (Móziás 2:41).

A parancsolatok iránti engedelmességünk a Mennyei
Atya és Jézus Krisztus iránti szeretetünk kifejezŒdése. A Sza-
badító azt mondta: „Ha engem szerettek, az én parancsolata-
imat megtartsátok” ( János 14:15). KésŒbb kijelentette: „Ha az
én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szere-
tetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak
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parancsolatait, és megmaradok az Œ szeretetében” ( János
15:10).

További utalások: Józsué 24:14–15; Prédikátor 12:13; Máté 7:21; John 7:17;
1 Nefi 3:7; T&Sz 58:21–22; 82:8–10

Lásd még önrendelkezés; szabadítás terve.

eredendŒ bın

Ádám és Éva bukása miatt minden ember bukott állapot-
ban él, távol IstentŒl, és kitéve a fizikai halálnak. Nem
vagyunk azonban bınösök a sokak által „eredendŒ bın”-nek
nevezett dologban. Más szóval, nem felelünk Ádám vétkéért,
amelyet az Éden kertjében elkövetett. Joseph Smith próféta azt
mondta, hogy „az emberek saját bıneikért lesznek megbün-
tetve, nem pedig Ádám vétkéért” (Hittételek 1:2).

Az engesztelés által a Szabadító megfizette az Éden kertjé-
ben elkövetett bın árát (lásd Mózes 6:53). Megkaptuk tŒle a fel-
támadás bizonyosságát, valamint azt az ígéretet, hogy a hithı-
ségünktŒl függŒen visszatérhetünk, hogy a Mennyei Atyánk
színe elŒtt éljünk.

Lásd még bukás.

erényesség

Az erényesség egyfajta alázatos és szolid hozzáállás az
öltözködésben, megjelenésben, beszédben és viselkedésben.
Amikor erényes vagy, nem vonod magadra feleslegesen a
figyelmet. Inkább Istent próbálod dicsŒíteni a testedben és lel-
kedben (lásd 1 Korinthusbeliek 6:20; lásd még a 19-es verset).

Ha nem vagy benne biztos, hogy az öltözéked vagy a meg-
jelenésed erényes-e, tedd fel a kérdést: „Jól érezném magam,
ha így jelennék meg az Úr színe elŒtt?” Hasonló kérdést
tehetsz fel a beszédeddel és a viselkedéseddel kapcsolatban is:
„Használnám-e ezeket a szavakat, illetŒleg részt vennék-e
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ezeken a tevékenységekben, ha az Úr jelen lenne?” E kérdésekre
adott Œszinte válaszaid fontos változtatások meghozatalához
vezethetnek az életedben. Az alábbi információ segíteni fog eré-
nyesebbnek lenned.

Öltözködés és ápoltság

A próféták mindig azt tanácsolták nekünk, hogy öltöz-
zünk erényesen. E tanács azon az igazságon alapul, hogy az
emberi test Isten szent alkotása. Isten ajándékaként tiszteld a
testedet! Öltözködéseddel és megjelenéseddel megmutatha-
tod az Úrnak, milyen értékes a tested.

Az öltözéked kifejezi, hogy ki vagy. Üzenetet közvetít
rólad, és hatással van a te és mások tetteire. Ha ápolt vagy és
visszafogottan öltözködsz, élvezheted a Lélek társaságát, és
jó hatást gyakorolhatsz a körülötted lévŒkre.

Az erényességre vonatkozó parancs középpontjában a
nemzŒ erŒ szent mivoltának, annak a képességnek a megértése
áll, hogy gyermekeket hozunk erre a világra. Ezt az erŒt csak a
férj és feleség között lehet használni. A hiányos és a szexuális
képzeletre ható öltözék, többek között a túl rövid rövidnadrá-
gok és szoknyák, feszes ruhák, valamint a hasat nem fedŒ
pólók, olyan vágyakat és tetteket ébreszthetnek, amelyek meg-
sértik az Úrnak az erkölcsi tisztaságra vonatkozó törvényét.

A hiányos öltözék kerülése mellett a szélsŒségeket is
kerülnöd kell az öltözködésben, megjelenésben és a hajviselet-
ben. Öltözködésed, ápoltságod és viselkedésed legyen mindig
rendes és tiszta, nem pedig hanyag vagy oda nem illŒen lezser.
Ne csúfítsd el magadat tetoválással vagy testékszerekkel! Ha
nŒ vagy, és ki szeretnéd lyukasztatni a füledet, csak egy pár
szerény fülbevalót viselj!

Minden helyzetben tartsd fenn az erényesség magas
normáit! Ne add alább a normáidat, ne hívd fel a figyelmet
a testedre, vagy keresd mások jóváhagyását ehhez! Jézus
Krisztus igaz tanítványai az Úr normáit követik, az aktuális
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divatoktól vagy a mások által gyakorolt nyomástól függet-
lenül.

Beszéd és viselkedés

Öltözékedhez és ápoltságodhoz hasonlóan a beszéded és
viselkedésed is kifejezŒje a jellemednek. Szavaid és tetteid
komoly hatással lehetnek rád és másokra. Tiszta, pozitív, fel-
emelŒ beszédben fejezd ki magad, valamint olyan tettekben,
amelyek boldogságot hoznak a környezetednek! Az erényes
beszéd és tettek érdekében tett erŒfeszítéseid a Szentlélek
fokozott útmutatását és vigasztalását eredményezik.

Kerüld a szennyes beszédet és az Úr nevének gondatlan és
tiszteletlen használatát, ami oly gyakori a világban! Állj ellen a
kísértésnek, hogy részt vegyél szélsŒséges vagy helytelen
viselkedésben! Az ilyen beszéd és viselkedés tiszteletlen ter-
mészete megfoszt attól a képességtŒl, hogy részesülj a Szentlé-
lek csendes sugalmazásaiban.

További utalások: T&Sz 42:40–41; Hittételek 1:13

Lásd még erkölcsi tisztaság; testékszerek; tetoválás; trágár beszéd.

erkölcsi tisztaság

Az erkölcsi tisztaság nemi tisztaságot jelent, olyan állapo-
tot, amely „tetszik Istennek” (Jákób 2:7). Tisztának lenni azt
jelenti, hogy gondolataitokban, szavaitokban és tetteitekben
erkölcsileg tiszták vagytok. Tilos bárminemı szexuális kap-
csolatot kialakítanotok a törvényes házasság elŒtt! A házasság
idején pedig teljes mértékben hınek kell lennetek a férjetek-
hez vagy feleségetekhez.

A férj és feleség közötti testi intimitás csodálatos és szent.
Ez IstentŒl ered a gyermekek teremtése céljából, illetve a sze-
retet kifejezésére a házasságon belül.
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A mai világban, Sátán sok emberrel elhitette, hogy a
házasságon kívüli szexuális intimitás elfogadható. Isten sze-
mében azonban ez egy komoly bın. Ez azzal a hatalommal
való visszaélés, amit Ã azért adott nekünk, hogy életeket
teremtsünk. Alma próféta azt tanította, hogy a szexuális
bınök súlyosabbak bármely más bınnél a gyilkosságot és a
Szentlélek megtagadását leszámítva (lásd Alma 39:3–5).

Néha az emberek megpróbálják meggyŒzni magukat,
hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolat elfogadható, ha
a felek szeretik egymást. Ez nem igaz. Az erkölcsi tisztaság
törvényének megszegése, illetve valaki más arra történŒ buz-
dítása, hogy ezt tegye meg, nem a szeretet kifejezése. Azok az
emberek, akik szeretik egymást, soha nem veszélyeztetik egy-
más boldogságát és biztonságát, mulandó egyéni élvezetekért
cserébe.

Amikor az emberek eléggé törŒdnek egymással ahhoz,
hogy betartsák az erkölcsi tisztaság törvényét, egymás iránti
szeretetük, bizalmuk és elkötelezettségük növekedni fog, ami
nagyszerıbb boldogsághoz és egységhez vezet. Ezzel ellen-
ben a szexuális erkölcstelenségre épített kapcsolatok gyorsan
elhidegülnek. Akik szexuális erkölcstelenségben vesznek
részt, gyakran éreznek félelmet, bıntudatot és szégyenérzetet.
A megkeseredettség, féltékenység és gyılölet gyorsan átveszi
a kapcsolatban korábban létezŒ pozitív érzések helyét.

Mennyei Atyánk a mi védelmünkre adta az erkölcsi tisz-
taság törvényét. Az e törvény iránti engedelmesség elenged-
hetetlen a személyes békéhez és erŒs jellemhez, valamint az
otthon békéjéhez. Ha nemileg tisztán tartjátok magatokat,
elkerülitek a lelki és érzelmi károsodást, amely a testi intimi-
tás házasságon kívüli megosztása miatt mindig utolér. Fogé-
konyak lesztek a Szentlélek útmutatása, ereje, vigasztalása és
védelme iránt, és fontos követelménynek fogtok eleget tenni a
templomi ajánlás elnyerésével, valamint a templomi szertartá-
sokban való részvétellel.
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Nemi bınök

Az Úr és prófétái elítélik a nemi erkölcstelenséget. A
házasságon kívüli minden nemi kapcsolat megszegi az erköl-
csi tisztaság törvényét; fizikailag és lelkileg veszélyesek az
azokban részvevŒkre nézve.

A Tízparancsolatban találjuk a parancsot, hogy ne köves-
sünk el házasságtörést, ami nemi közösülést jelent egy házas
férfi és egy másik nŒ, illetve egy házas nŒ és egy másik férfi
között (lásd 2 Mózes 20:14). Pál apostol azt mondta, hogy „ez
az Isten akaratja”, hogy „magatokat a paráznaságtól megtar-
tóztassátok”, ami nemi közösülést jelent egy még nem házas
ember és valaki más között (1 Thessalonikabeliek 4:3). Az
utolsó napi próféták ismételten felemelik szavukat ezen
bınök ellen, és a szexuális bántalmazás gonosz gyakorlata
ellen.

Az erkölcsi tisztaság egyéb megszegései mellett a
homoszexuális tevékenység is komoly bın. Ellentétes az
emberi nemiség rendeltetéseivel (lásd Rómabeliek 1:24–32).
Eltorzítja a szeretetteljes kapcsolatokat, és meggátolja, hogy
az emberek elnyerjék a családi életben és az evangélium sza-
badító szertartásaiban rejlŒ áldásokat.

Az Úr, személyes tisztaságra vonatkozó normái szerint a
házasságon kívül nem elég pusztán a nemi közösüléstŒl tar-
tózkodni. Az Úr magas erkölcsi normákat támaszt tanítványa-
ival szemben, köztük a házastárs iránti teljes hıséget gondo-
latban és tettekben. A hegyi beszédben így szólt: „Hallottátok,
hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig
azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz
kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az Œ szívé-
ben” (Máté 5:27–28). Az utolsó napokban így szólt: „Házasság-
törést se kövess el, …és ne tegyél semmi ahhoz hasonlót”
(T&Sz 59:6). Újra kihangsúlyozta a hegyi beszédben tanított
tantételeket: „Aki úgy tekint egy nŒre, hogy vágyakozik utána,
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vagy ha valaki házasságtörést követ el a szívében, nem lesz
vele a Lélek, hanem megtagadja a hitet és félni fog” (T&Sz
63:16). Ezek a figyelmeztetések mindenkire vonatkoznak,
legyenek házasok avagy egyedülállók.

Ha nemi bınt követtetek el, beszéljetek püspökötökkel
vagy gyülekezeti elnökötökkel, hogy segíteni tudjon a bın-
bánat folyamatában (lásd „bınbánat”, 25–30. oldal).

Amennyiben szexuális kísértésekkel küszködtök, bele-
értve az azonos nemıekhez való vonzódást is, ne engedjetek
az ilyen kísértésnek! Nyugodjatok meg, mert megválaszthat-
játok az ilyen viselkedés elkerülését. Az Úr segíteni tud nek-
tek, amennyiben erŒért imádkoztok, és a probléma megoldá-
sán dolgoztok. E folyamat részeként kérjétek a püspökötök
vagy gyülekezeti elnökötök tanácsát! Segíteni fog nektek.

Az erkölcsi tisztaság törvényének betartása

Attól függetlenül, hogy milyen erŒs kísértést éreztek, az
Úr segíteni fog ellenállni azoknak, ha Ãt követitek. Pál apos-
tol kijelentette: „Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett
rajtatok: de hı az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni,
mint elszenvedhetitek; sŒt a kísértéssel egyetemben a kimene-
kedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek” (1 Korint-
husbeliek 10:13). Az alábbi tanácsok segíthetnek legyŒzni a
gyakori és nyilvánvaló kísértéseket a mai világban:

Most döntsetek az erkölcsösség mellett! Ezt a döntést csak
egyszer kell meghoznotok. Döntsetek most, mielŒtt a kísértés
jönne, és a döntés legyen olyan szilárd és mélyen elkötelezett,
hogy soha ne lehessen megingatni! Határozzátok el most,
hogy a házasságon kívül semmit nem tesztek, ami az azon
belül kifejezett erŒs érzelmeket kiválthatná! Ne váltsatok ki
ilyen érzelmeket a magatok vagy valaki más testében! Hatá-
rozzátok el most, hogy teljességgel hıek lesztek házastársa-
tokhoz!
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Uralkodjatok a gondolataitokon! Senki nem követ el azonnal
nemi bınt. Az erkölcstelen cselekedetek mindig tisztátalan
gondolatokkal kezdŒdnek. Ha hagyjátok gondolataitokat
visszataszító vagy erkölcstelen dolgokon idŒzni, meg is tetté-
tek az elsŒ lépést az erkölcstelenség felé. Azonnal menekülje-
tek a bınbe vezetŒ helyzetekbŒl! Imádkozzatok állandó erŒért,
hogy ellenállhassatok a kísértéseknek, és uralkodni tudjatok
gondolataitokon! Tegyétek ezt a mindennapos imátok részévé!

Tartózkodjatok a pornográfiától! Ne nézzetek, olvassatok
vagy hallgassatok semmit sem, ami szexuális érzéseket
ébresztŒ módon ábrázolja vagy mutatja be az emberi testet
vagy viselkedést! A pornográf anyagok függŒséget és pusztí-
tást okoznak. Megfoszthatnak önbecsülésetektŒl és az élet
szépségei iránti érzéketektŒl. Lerombolhatnak benneteket, és
gonosz gondolatokhoz, valamint bántalmazó viselkedéshez
vezetnek.

Ha egyedülállóként randevúztok, mindig bánjatok tisztességesen
a partneretekkel! Soha ne kezeljétek Œt tárgyként, amelyet kéjsó-
vár vágyak kielégítésére használnak! Gondosan tervezzetek
pozitív és építŒ jellegı tevékenységeket, hogy ne maradjatok
kettesben úgy, hogy nincs mit tennetek! Maradjatok biztonsá-
gos helyen, ahol könnyen uralkodhattok magatokon! Ne
vegyetek részt olyan beszélgetésekben vagy tevékenységek-
ben, amik szexuális vágyakat ébresztenek bennetek! Ne csóko-
lózzatok szenvedélyesen, ne feküdjetek egymásra vagy egy-
más mellé, és – se ruhán keresztül, sem pedig anélkül – ne
érintsétek meg egymás nemi szerveit, melyek testetek szent
részei! Senkinek ne engedjétek meg, hogy ilyet tegyen veletek!

Ha házasok vagytok, legyetek hıségesek társatokhoz gondolat-
ban, szóban és tettekben! Az Úr azt mondta: „Szeresd feleségedet
teljes szíveddel, és Œhozzá ragaszkodj és senki máshoz. És aki
egy nŒre tekint, hogy vágyakozzon utána, megtagadja a hitet,
és nem lesz vele a Lélek, és ha nem tart bınbánatot, akkor
vessétek ki” (T&Sz 42:22-23). Semmiképpen ne flörtöljetek!
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Amennyire csak lehetséges, ne legyetek egyedül a másik nem
egyik tagjával! Kérdezzétek meg magatoktól, vajon a házastár-
satok örülne-e, ha tudna szavaitokról vagy cselekedeteitekrŒl!
Emlékezzetek Pál apostol tanácsára: „MindentŒl, a mi gonosz-
nak látszik, Œrizkedjetek” (1 Thessalonikabeliek 5:22). Ha kerü-
litek az ilyen helyzeteket, a kísértésnek nem lesz lehetŒsége a
felerŒsödésre.

Megbocsátás a bınbánónak

A legjobb út a teljes erkölcsi tisztaság. Hibás dolog a bınt
elkövetve azt gondolni, hogy majd késŒbb egyszerıen meg-
bánjuk. Ez a hozzáállás már magában is bın, amely az Úr és a
Vele kötött szövetségek iránti tisztelet hiányát mutatja. És ha
mégis bınt követtünk el, az Úr bınbocsánatot ígér, ha meg-
bánjuk bınünket.

A bınbánat nehéz, de lehetséges. Ismét tiszták lehettek
(lásd Ésaiás 1:18). A bın okozta kétségbeesést felválthatja a
megbocsátás édes békéje. A bınbánattal kapcsolatos teendŒ-
ket lásd: „bınbánat”, 25–30. oldal.

Munkálkodj azért a napért, amikor érdemes leszel a temp-
lomba lépni, a zsoltáríró szavait követve:

„Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Œ
szent helyén?

Az ártatlan kezı és tiszta szívı” (Zsoltárok 24:3–4).

További utalások: 1 Mózes 20:14; 1 Korinthusbeliek 6:18–20; Alma 38:12;
3 Nefi 12:27–30

Lásd még házasság; pornográfia.

evangélium
Az evangélium Mennyei Atyánk boldogság terve. Az

evangélium központi tana Jézus Krisztus engesztelése.
Joseph Smith próféta azt mondta: „Az evangélium elsŒ

tantételei és szertartásai: elsŒ, az Úr Jézus Krisztusba vetett
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Hit; második, Bınbánat; harmadik, alámerítéssel történŒ
Keresztelés a bınök bocsánatára; negyedik, Kézrátétel a Szent-
lélek ajándékáért” (Hittételek 1:4). Teljességét tekintve az evan-
gélium magában foglalja az összes tant, tantételt, törvényt,
szertartást és szövetséget, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
felmagasztosulhassunk a celesztiális királyságban. A Szabadító
megígérte, hogy ha az evangélium szerint hıen kitartunk éle-
tünk végéig, Ã bıntelennek fog minket elismerni az Atya elŒtt
a végsŒ ítéletnél (lásd 3 Nefi 27:16).

Az evangélium teljességét minden korszakban hirdették,
amikor Isten gyermekei készek voltak annak befogadására. Az
utolsó napokban, vagyis az idŒk teljességének adományozási
korszakában, az evangélium Joseph Smith prófétán keresztül
állíttatott vissza.

További utalások: Rómabeliek 1:16–17; 3 Nefi 27:13–22; T&Sz 11:24;
39:5–6

Lásd még az evangélium visszaállítása; bınbánat; hit; Jézus Krisztus;
Jézus Krisztus engesztelése; keresztelés; Szentlélek; szabadítás terve

evangélium tanítása

Az Úr kijelentette: „És parancsolatot adok nektek, hogy
tanítsátok egymásnak a királyság tanát. Tanítsatok szorgalma-
san, és kegyelmem veletek lesz, hogy tökéletesebb oktatásban
részesülhessetek elmélet, tantétel, tan, az evangélium törvé-
nye, minden olyan dolog terén, amely Isten királyságához tar-
tozik, és amit szükséges, hogy megértsetek” (T&Sz 88:77–78).

Ezzel a parancsolattal az Úr egy szent felelŒsséget is ad
nekünk. Emellett számtalan szolgálati lehetŒségre is alkal-
mat ad nekünk. Kevés élmény fogható ahhoz az örömhöz,
amikor segítünk másoknak megtanulni az evangéliumot és
aszerint élni.

Ez a tanításra vonatkozó parancsolat rád is vonatkozik,
akkor is, ha jelenleg nincsen hivatalos tanítói elhívásod.
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Családod tagjaként, házitanítóként vagy látogató tanítóként,
sŒt munkatársként, szomszédként vagy barátként is adódik
alkalmad a tanításra. Néha olyan szavakkal tanítasz, ame-
lyekre elŒre felkészültél. Néha hasznát veheted a rövid, nem
tervezett pillanatoknak, amelyekben megoszthatod az evan-
géliumi igazságokat. Leggyakrabban a példád által tanítasz.

Úgy tanítani, ahogy a Szabadító is tette

Az evangélium tanítására tett erŒfeszítéseid közben
tekints Jézus Krisztusra példaként! Tanulmányozd a halandó
szolgálatáról szóló beszámolókat, és keresd a módot, hogy
úgy taníts, ahogyan Ã tanított! Valódi szeretetet és törŒdést
mutatott azok iránt, akiket szolgált. Egyénileg erŒsítette meg
az embereket, akiknek úgy tanította az evangéliumi tantéte-
leket, hogy azokat segítségként felhasználhassák az egyéni
problémáik megoldásában. Egyesekben felébresztette a
vágyat, hogy megértsék az evangéliumot, és a szerint éljenek.
IdŒnként olyan kérdéseket tett fel, amelyek segítettek nekik
alkalmazni a tanultakat. Az evangélium szabadító igazságait
tanította, és segített a hallgatóinak megérteni, hogy mit kell
tudniuk, tenniük és mivé kell válniuk annak érdekében, hogy
elnyerjék az örök élet ajándékát.

Miközben a Szabadító példáját követed, a tanításod táp-
lálni fog és fel fog emelni másokat, építi a hitüket, és maga-
biztosságot ad nekik az élet kihívásaival szemben. Arra fogja
bátorítani Œket, hogy elhagyják a bınt, és engedelmeskedje-
nek a parancsolatoknak. Segíteni fog nekik Krisztushoz jönni,
és megmaradni az Ã szeretetében.

Tanítás a Lélek által

Az Úr azt mondta: „És a Lélek a hit imája által adatik meg
nektek; és ha nem kapjátok meg a Lelket, akkor nem taníthat-
tok” (T&Sz 42:14). A Lélek, avagy a Szentlélek az Istenség egyik
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tagja. A Lélek egyik célja az, hogy kinyilvánítsa az igazságot
mindenrŒl (lásd Moróni 10:4–5). Csak a Lélek hatása által lehet
az evangéliumi tanítás felemelŒ és inspiráló.

Az evangélium tanítójaként abban a kiváltságban van
részed, hogy eszköz lehetsz, amelyen keresztül a Szentlélek
tanítani, tanúsítani, vigasztalni és inspirálni tud. Amint azt Nefi
próféta tanította: „Mert amikor egy ember a Szentlélek hatalma
által beszél, a Szentlélek hatalma viszi el azt az emberek gyer-
mekeinek szívébe” (2 Nefi 33:1).

Ha lelkiekben felkészülsz, a Szentlélek tudtodra fogja
adni, hogy mit tegyél és mondjál tanítás közben. A gyakori
imádkozás, a szentírás-tanulmányozás, az evangélium szerinti
élet és az alázatosság segítségével felkészítheted magadat.

A tanítás módszerei

Tanításod akkor lesz a leghatékonyabb, amikor változato-
san használod a helyénvaló módszereket. Például megoszt-
hatsz történeteket és példákat, amivel megragadod az embe-
rek figyelmét, és rámutathatsz, hogy az evangéliumi
tantételek miként vonatkoznak a mindennapos életre. Hasz-
nálhatsz képeket és tárgyakat, amelyekkel segítesz másoknak
jobban megérteni a szentírásbeli beszámolókat és evangéliumi
tantételeket. A zene által, te és akiket tanítasz, megidézhetitek
a Szentlélek befolyását, és olyan érzéseket fejezhettek ki, ami-
ket másképp nehéz lenne kifejezni. Kérdéseket tehetsz fel,
amelyek elmélkedŒ tanulásra és beszélgetésre buzdítanak, és
amelyek a személyes élmények helyénvaló megosztásához
vezetnek. Egyszerı tevékenységekkel segíteni tudsz a tanu-
lóknak a figyelmük összpontosításában.

Amikor egy konkrét tanítási módszer használatát fontol-
gatod, tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket: Meg fogja
hívni a Lélek hatását ez a módszer? Illik azon tantételek szent-
ségéhez, amelyeket tanítok? Fel fogja emelni, és erŒsíteni fogja
azokat, akiket tanítok?

evangélium tanítása

60



Ne feledd, hogy evangéliumi tanítóként az Urat képvise-
led! GyŒzŒdj meg arról, hogy amit teszel és mondasz, az tisz-
teletteljes és egybeesik az Ã akaratával!

Az itt felsorolt további tanítási módszerek alkalmazásával
kapcsolatos javaslatokat lásd: Tanítás, nincs nagyobb elhívás
(36123 135), Tanítási kalauz (34595 135), valamint „Evangéliumi
tanítás és vezetés” (16. rész), Utasítások egyházi kézikönyve,
2. könyv: Papsági és segédszervezeti vezetŒk (35903 135).

További utalások: Móziás 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; T&Sz 11:21

evangélium visszaállítása

Amikor Jézus Krisztus a földön volt, megszervezte az egy-
házát a követŒi között. Keresztre feszítése és az apostolainak
halála után az evangélium teljessége elvétetett a FöldrŒl a szé-
leskörı hitehagyás miatt (lásd „hitehagyás”, 13–14. oldal). Sok
férfi és nŒ kereste az evangélium igazságát a nagy hitehagyás
évszázadai alatt, de nem tudták meglelni. Bár sokan Œszintén
prédikáltak a Szabadítóról és tanításairól, egyikük sem rendel-
kezett az igazság vagy az IstentŒl kapott papsági felhatalmazás
teljességével.

A nagy hitehagyás a lelki sötétség idŒszaka volt, most
azonban olyan idŒben élünk, amikor részesülhetünk „Krisz-
tus dicsŒséges evangyéliomának világosságá[ban]” (2 Korint-
husbeliek 4:4; lásd még T&Sz 45:28). Az evangélium teljes-
sége visszaállíttatott, és Jézus Krisztus igaz egyháza ismét a
Földön van. Semmi más szervezethez sem fogható. Nem egy
reformáció eredménye, ahol jóakaratú férfiak és nŒk minden
tŒlük telhetŒt megtettek, hogy változást idézzenek elŒ. Ez a
Jézus Krisztus által alapított egyház visszaállítása. A Mennyei
Atyának és szeretett Fiának a munkája.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tag-
jaként olyan áldásokban részesülhetsz, amelyek közel 2000
éven át hiányoztak a FöldrŒl. A keresztelés és konfirmáció
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szertartása által elnyerheted a bıneid bocsánatát, és a Szentlé-
lek állandó társaságát élvezheted. Az evangélium szerint
élhetsz annak teljességében és egyszerıségében. Jobban meg-
értheted az Istenség természetét, Jézus Krisztus engesztelését,
a földi élet célját és a halál utáni élet valóságát. Abban a kivált-
ságban lehet részed, hogy élŒ próféták irányítanak, akik Isten
akaratát tanítják napjainkban. A templomi szertartások által
útmutatást és békét találhatsz, felkészülhetsz az örök életre, a
családodhoz lehetsz pecsételve mindörökre, és szabadító szer-
tartásokat végezhetsz elhunyt Œseidért.

A visszaállítás eseményei

Az alábbi pontok összefoglalnak néhány fontos eseményt
az evangélium visszaállításában és Az Utolsó Napok Szentje-
inek Jézus Krisztus Egyházának újbóli megalapozásában,
amelyrŒl az Úr kijelentette, hogy „az egyetlen igaz és élŒ egy-
ház az egész föld színén” (T&Sz 1:30).

1820, koratavasz. Jézus Krisztus igaz egyházát keresve a
14 éves Joseph Smith egy ligetben imádkozott nem
messze a New York állambeli Palmyra városkában lévŒ
otthonától. Válaszként az alázatos imájára a Mennyei
Atya és Jézus Krisztus meglátogatta Œt, és azt mondták
neki, hogy az akkoriban a Földön lévŒ egyik egyház-
hoz se csatlakozzon. (Lásd Joseph Smith története
1:11–19.) Az egyházban Joseph Smith elsŒ látomása-
ként utalunk erre az élményre.

1823. szeptember 21–22. Joseph Smitht meglátogatta egy
Moróni nevı angyal. Moróni eljövendŒ eseményekrŒl
jövendölt, és beszélt Josephnek a Mormon könyve fel-
jegyzéseirŒl, melyeket aranylemezekre írtak. Az angyal
megengedte Josephnek, hogy lássa az aranylemezeket,
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amelyek a nem messze lévŒ Kumóra-dombon voltak
elrejtve. (Lásd Joseph Smith története 1:27–53.)

1827. szeptember 22. Joseph Smith átvette az aranyleme-
zeket Morónitól a Kumóra-dombon, azután, hogy az
azt megelŒzŒ négy év mindegyikében szeptember 22-
én találkozott Morónival. (Lásd Joseph Smith története
1:53, 59.)

1829. május 15. Miközben az aranylemezek fordításán
dolgoztak, és a bınök bocsánatára való keresztelésrŒl
olvastak, Joseph Smith és írnoka, Oliver Cowdery
elment egy félreesŒ helyre, hogy megkérdezzék az Urat
e dologban. Ott, a Susquehanna-folyó partján, a Penn-
sylvania állambeli Harmony közelében, választ kaptak
az imájukra. KeresztelŒ János mint feltámadt lény jött el
hozzájuk a menny hírnökeként egy fényes felhŒben.
Rájuk ruházta az ároni papságot. Majd pedig utasítása-
inak engedve, Joseph és Oliver megkeresztelték egy-
mást, és felszentelték egymást az ároni papságba. (Lásd
Joseph Smith története 1:68–72; lásd még T&Sz 13.)

1829. május. Péter, Jakab és János, az Œsi apostolok
Joseph Smithre és Oliver Cowderyre ruházta a melki-
sédeki papságot. (Lásd T&Sz 128:20.)

1829. június. „Isten ajándéka és hatalma által” (T&Sz
135:3) vezetve, Joseph Smith próféta befejezte a Mor-
mon könyve fordítását.

1830. március 26. A Mormon könyve elsŒ nyomtatott
példányai megjelentek a New York állambeli Palmyrá-
ban.
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1830. április 6. Hat egyháztaggal megalapították az
egyházat a New York állambeli Fayette községben.

1836. március 27. Felszentelték eme adományozási
korszak elsŒ templomát, a Kirtland templomot.
Joseph Smith próféta mondta a felszentelési imát,
amelyet kinyilatkoztatásban kapott. (Lásd T&Sz 109.)

1836. április 3. A Szabadító megjelent Joseph Smithnek
és Oliver Cowderynek a Kirtland templomban.
Mózes, Éliás és Illés szintén megjelent, és papsági kul-
csokat adott Josephnek és Olivernek. Illés elhozta a
pecsételŒ hatalom kulcsait, amelyek lehetŒvé teszik,
hogy a családok örökre össze legyenek pecsételve.
(Lásd T&Sz 110.)

Az egyház rendeltetése

Dániel, az ószövetségi próféta, azt jövendölte, hogy Isten
„támaszt [majd] birodalmat”, amely „soha örökké meg nem
romol”, hanem „megáll örökké” (Dániel 2:44). E jövendölés
megtételekor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházáról beszélt, Isten királyságáról a Földön napjainkban.
Az egyház hat taggal történŒ megszervezésének napjától
fogva folyton növekedett és fejlŒdött, és addig fog fejlŒdni,
mígnem „betölté az egész földet” (Dániel 2:35; lásd még T&Sz
65:2). Sok százezren keresztelkednek meg minden évben. A
Mormon könyvét egyre több nyelvre fordítják le. Templomok
épülnek világszerte. Jézus Krisztussal az egyház élén, élŒ
próféták irányítják az egyház fejlŒdését, míg a Föld fel nem
készül a Szabadító második eljövetelére.

Joseph Smith próféta így szólt a visszaállítás áldásairól:
„Most, mit hallunk az evangéliumban, amit megkaptunk? Az
öröm hangját! Az irgalom hangját a mennybŒl; és az igazság
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hangját a földbŒl; örömteli híreket a halottak számára; az öröm
hangját az élŒk és a halottak számára; nagy öröm örvendetes
híreit (T&Sz 128:19).

További utalások: Ésaiás 2:1–3; 29:13–14; Ap. csel. 3:19–21; Jelenések
14:6–7; 2 Nefi 3:3–15; T&Sz 128:19–21; 133:36–39, 57–58; Joseph Smith
története

Lásd még hitehagyás; Jézus Krisztus második eljövetele; Joseph Smith;
kinyilatkoztatás.

felmagasztosulás (Lásd örök élet.)

felruházás (Lásd templomok.)

feltámadás

Ádám és Éva bukása miatt ki vagyunk téve a fizikai
halálnak, amely a lélek és a test különválását jelenti. Jézus
Krisztus engesztelése révén mindenki fel fog támadni – min-
denki megszabadul a fizikai haláltól (lásd 1 Korinthusbeliek
15:22). A feltámadás a léleknek a testtel való újbóli egyesülése
egy tökéletes, halhatatlan állapotban, amikor többé nem lesz
betegségnek vagy halálnak kitéve (lásd Alma 11:42–45).

A Szabadító volt az elsŒ ember a Földön, aki feltámadt.
Az Újszövetség számos beszámolót tartalmaz, melyek tanú-
sítják, hogy feltámadt a halálból (lásd Máté 28:1–8; Márk
16:1–14; Lukács 24:1–48; János 20:1–29; 1 Korinthusbeliek
15:1–8; 2 Péter 1:16–17).

Amikor a feltámadt Úr megjelent apostolainak, segített
nekik megérteni, hogy húsból és csontból való teste van. Így
szólt: „Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én
magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a
léleknek nincs húsa vagy csontja, a mint látjátok, hogy nékem
van” (Lukács 24:39). Feltámadása után a nefitáknak is megje-
lent (lásd 3 Nefi 11:10–17).
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A feltámadáskor „cselekedete[ink] szerint
megítéltet[ünk]… És Isten elé állíttatunk, és mindent úgy
fogunk tudni, ahogy most tudunk, és minden bınünkre vilá-
gosan fogunk emlékezni” (Alma 11:41, 43). Az örök dicsŒség,
amelyet elnyerünk, a hithıségünktŒl fog függni. Bár min-
denki feltámad, csak azok nyernek felmagasztosulást a
celesztiális királyságban, akik Krisztushoz jöttek, és részesül-
tek evangéliumának teljességében.

A feltámadás megértése és az arról szerzett bizonyság
reményt és távlatokat adhat neked, amint megtapasztalod az
élet kihívásait, próbatételeit és diadalait. Vigaszra és bizo-
nyosságra lelhetsz arról, hogy a Szabadító él, és az engeszte-
lés által „Œ széttöri a halál kötelékeit,hogy a sírnak ne legyen
gyŒzelme és hogy a halál fullánkja felemésztŒdjön a dicsŒség
reményében” (Alma 22:14).

További utalások: Ésaiás 25:8; 26:19; János 5:25–29; 11:25–26; 1 Korint-
husbeliek 15; Énós 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14; T&Sz
88:15–16; 93:33–34; Mózes 1:39

Lásd még a dicsŒség királyságai; halál, fizikai; Jézus Krisztus engeszte-
lése; lélek; szabadítás; szabadítás terve.

forró italok (Lásd Bölcsesség szava.)

függŒség (Lásd Bölcsesség szava; pornográfia; szerencsejáték.)

gármentek (Lásd templomok.)

gyötrelem

Mennyei Atyánk megváltást hozó tervének részeként a
halandó életben meg kell tapasztalnod a gyötrelmet. A meg-
próbáltatások, a csalódások, a szomorúság és a szívfájdalom
az élet nehezebbik része, melyek azonban lelki fejlŒdéshez,
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finomodáshoz és fejlŒdéshez vezetnek, miközben az Úrhoz
fordulsz.

A gyötrelem különbözŒ forrásokból származik. Néha
olyan megpróbáltatásokkal kell szembenézned, melyek a saját
kevélységed és engedetlenséged következménye. Ezeket a
megpróbáltatásokat igazlelkı élettel elkerülheted. A többi
megpróbáltatás egyszerıen az élet természetes része, és akkor
is érkezhetnek, amikor igazlelkı életet élsz. Például: megpró-
báltatások érhetnek betegség vagy bizonytalanság idején,
vagy szeretteid halálakor. Mások rossz döntése, fájdalmat
okozó szavai, vagy tettei is okozhatnak gyötrelmet neked.

Hittel válaszolni a gyötrelemre

Sikered és boldogságod, most és az örökkévalóságban,
nagymértékben attól függ, hogy miként reagálsz az élet ne-
hézségeire.

A Mormon könyvében van egy történet, amely jól szem-
lélteti a gyötrelemre adott különféle válaszokat. Lehi próféta
és a családja már néhány napja a pusztaságban vándorolt, íja-
ikkal és nyilaikkal vadászva élelemre. A család nehézségekkel
nézett szembe, amikor Lehi fiai nem tudták használni íjaikat.
Lámán és Lemuel íja elvesztette a rugalmasságát, Nefié pedig
eltörött. Éhesen és fáradtan, Lámán és Lemuel panaszkodni
kezdett az Úr ellen. Még Lehi is zúgolódni kezdett. Nefi ezzel
szemben nem akart elcsüggedni. Munkához látott. Így szá-
molt be errŒl: „És lŒn, hogy én, Nefi fából íjat, és egy egyenes
vesszŒbŒl nyilat készítettem; felfegyvereztem tehát magam
íjjal és nyíllal, és parittyával és kövekkel. És azt kérdeztem
atyámtól: Merre menjek táplálékot szerezni?” Nefi szavaitól
megindítva, Lehi megkérdezte az Urat, hová menjenek táplá-
lékért. Az Úr válaszolt az imáira, és elvezette Nefit egy olyan
helyre, ahol talált táplálékot. (Lásd 1 Nefi 16:15–31.)
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Amikor egyes embereket gyötrelmek érnek, olyanok
lesznek, mint Lámán és Lemuel. Panaszkodnak, és keserıvé
válnak. Ilyen kérdéseket tesznek fel: „Miért kell, hogy ez tör-
ténjen velem? Miért kell ezt most elszenvednem? Mit tettem,
hogy ezt érdemeltem?” Ezek a kérdések azonban képesek
eluralkodni a gondolataikon. Az efféle kérdések elhomályo-
síthatják megértésüket, felemészthetik energiájukat, és meg-
foszthatják Œket azoktól az élményektŒl, amelyeket az Úr
nekik szán. Ahelyett, hogy így reagálnál, inkább Nefi példá-
ját kövesd. Ilyen kérdéseket tegyél fel: „Mit kell tennem?
Milyen tanulságot kell levonnom ebbŒl a tapasztalatból? Mit
kell megváltoztatnom? Kit kell segítenem? Hogyan tartha-
tom emlékezetemben a sok áldásomat megpróbáltatásaim
idején?”

A különféle gyötrelmek más és más válaszlépéseket igé-
nyelnek. Például: ha betegség sújt, egyszerıen türelmesnek
és hithınek kell lenned. Ha mások szavai vagy tettei miatt
szenvedsz, akkor azon kell munkálkodnod, hogy megbocsáss
azoknak, akik megbántottak téged. Ha bántalmazás áldozata
vagy, akkor azonnal kérj segítséget! Amennyiben saját enge-
detlenséged miatt érnek megpróbáltatások, akkor változtass
viselkedéseden, és alázatosan kérj bocsánatot!

Jóllehet, a gyötrelmekre különbözŒképpen fogsz rea-
gálni, egynek azonban töretlennek kell lennie – bizalmadnak
Mennyei Atyádban és Jézus Krisztusban. Alma próféta azt
tanította: „Aki Istenbe helyezi a bizalmát, az támogatva lesz a
próbatételeiben és a gondjaiban és a megpróbáltatásaiban, és
felemeltetik az utolsó napon” (Alma 36:3).

Bízni Mennyei Atyánkban és Jézus Krisztusban

Amikor bízol az Atyában és a Fiúban, biztos lehetsz abban,
hogy Ãk tökéletes szeretettel szeretnek téged – Ãk azt akarják,
hogy boldog legyél, és Ãk segíteni fognak lelkileg fejlŒdnöd.
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Tartsd be a parancsolatokat! Tudd meg az akaratukat, és tedd
meg, amit megkövetelnek, még akkor is, amikor valami másra
vágysz! Azzal a tudattal kell enyhülésért imádkoznod, hogy
Mennyei Atyánk nem minden ügyet old meg azonnal – lehet,
hogy megvárakoztat, hogy továbbra is tanulhass és fejlŒdhess.
Ezeken keresztül, vigaszt találsz abban a bizonyosságban,
hogy a Szabadító tökéletesen érti a megpróbáltatásaidat. Vég-
telen engesztelése részeként, magára vette „népének fájdal-
mait és betegségeit”. Magára vette gyengeségeiket, „hogy ben-
sŒje irgalommal telhessen meg, a test szerint, hogy a test
szerint tudhassa, hogyan segítse meg népét a gyengeségeik
szerint” (Alma 7:11–12). Mivel megtapasztalta fájdalmaidat,
ezért tudja, hogyan segíthet neked. Ha hittel támaszkodsz rá,
megerŒsít téged, hogy bármiféle megpróbáltatásnak ellen tudj
állni.

Ahogy a megpróbáltatások idején igyekeztek az Úrban
bízni, emlékezzetek a Joseph Smith próféta által adott tanácsra:

„Aki hıséges a megpróbáltatásban, annak jutalma
nagyobb a menny királyságában.

Természetes szemetekkel jelenleg nem láthatjátok Istene-
tek tervét azon dolgokat illetŒen, amelyek ezután jönnek, és a
dicsŒséget, amely sok megpróbáltatást követ.

Mert a sok megpróbáltatás után jönnek az áldások”
(T&Sz 58:2–4).

Békét és örömet találni a gyötrelem idején

Még akkor is találhattok békét és örömöt, amikor kihívá-
sokkal és szomorúsággal kell megbirkóznotok. A Mormon
könyve tartalmaz egy beszámolót, amely egy igazlelkı néprŒl
szól, aki megtanulta ezt az igazságot. Ãk Istenhez fohászkod-
tak, miközben egy kegyetlen uralkodó szolgaságában szen-
vedtek (lásd Móziás 24:8–12). Az Úr ezt válaszolta:
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„Emeljétek fel a fejeteket és vigasztalódjatok meg, mert
tudok a szövetségrŒl, melyet velem kötöttetek; és én szövetsé-
get fogok kötni a népemmel, és kiszabadítom Œket a rabságból.

És megkönnyítem a terheteket, melyeket a vállaitokra
raktak, hogy még csak nem is érzitek azokat a hátatokon,
méghozzá az alatt, míg rabságban vagytok; és ezt azért
fogom megtenni, hogy ezentúl tanúkként állhassatok nekem,
és hogy biztosan tudhassátok, hogy én, az Úristen megláto-
gatom népemet a megpróbáltatásaikban” (Móziás 24:13–14).

Az emberek hittel reagáltak, és „a terhek, melyeket…
[rájuk] helyeztek, könnyıvé tétettek; igen, az Úr megerŒsítette
Œket, hogy könnyen el tudják viselni a terheiket, és Œk vidáman
és türelmesen vetették alá magukat az Úr minden akaratának”
(Móziás 24:15).

Ezekhez, a hithı emberekhez hasonlóan, ti is „vidáman és
türelmesen” vethetitek alá magatokat „az Úr minden akaratá-
nak”, tudván, hogy Ã megerŒsít titeket megpróbáltatásaitok-
ban. Ã megígérte, hogy „minden olyan dolog, amellyel
sanyargatva voltatok, összefog a javatokért, és nevem dicsŒsé-
géért, mondja az Úr” (T&Sz 98:3).

További utalások: Zsidók 4:15–16; 2 Nefi 2:11–24; Móziás 23:21–22; T&Sz
105:6; 121:7–9; 122

Lásd még béke; bınbánat; megbocsátás; remény; szabadítás terve.

háború

Az Úr azt mondta, hogy az utolsó napokban az emberek
majd „háborúkról és háborúk híreirŒl hallanak majd, és az
egész föld mozgásban lesz, és az emberek szíve cserben
hagyja Œket” (T&Sz 45:26).

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tagjaiként békeszeretŒ emberek vagyunk. A Szabadítót követ-
jük, aki a Béke Hercege. Várjuk ezeréves uralkodását, amikor
véget érnek a háborúk, és a béke visszaállíttatik a földre (lásd
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Ésaiás 2:4). Ezzel együtt elismerjük, hogy a világban a kor-
mányzati vezetŒk néha katonai csapatokat küldenek hábo-
rúba, hogy megvédjék nemzetüket és eszméiket.

A hadseregben szolgáló utolsó napi szenteknek nem kell
azt érezni, hogy ketté kell szakadniuk országuk és Istenük
között. Az egyházban „hiszünk, a királyoknak, elnököknek,
uralkodóknak és elöljáróknak való alárendeltségben, a tör-
vény iránti engedelmességben, annak tiszteletében és támo-
gatásában” (Hittételek 1:12). A katonai szolgálat ezen tantétel
iránti odaadást tükröz.

Ha az utolsó napi szenteket arra szólítják fel, hogy har-
coljanak, Moróni kapitány példáját vehetik alapul, aki egy
nagyszerı katonai vezetŒ volt a Mormon könyvében. Jóllehet
nagy harcos volt, nem lelte örömét a vérontásban (lásd Alma
48:11). Ã „szilárd volt a Krisztusba vetett hitben”, és az egyet-
len ok, amiért harcolt, az volt, hogy „népét, jogait és országát,
és vallását” megvédje a saját vére árán is” (Alma 48:13). Ha
utolsó napi szenteknek háborúba kell menni, az igazság és az
igazlelkıség szellemében kell menniük, azzal a vággyal, hogy
jót tegyenek. Isten minden gyermeke iránti szeretettel a szí-
vükben kell menniük, még az ellenfél iránt is. Ekkor, ha más-
nak a vérét kell ontaniuk, a tettük nem számít majd bınnek.

Lásd még béke; polgári kormányzat és törvények.

hála

Az Úr ezt ígérte: „Aki minden dolgot hálásan fogad,
dicsŒségessé tétetik” (T&Sz 78:19). A hála egy felemelŒ, fel-
magasztaló hozzáállás. Saját tapasztalatotokból is tudhatjá-
tok talán, hogy boldogabbak vagytok, amikor hála van a szí-
vetekben. Ha hálásak vagytok, nem lehettek keserıek,
haragtartók vagy becstelenek.

Legyetek hálásak a csodálatos áldásokért, amelyekkel ren-
delkeztek! Legyetek hálásak a csodálatos lehetŒségeitekért!
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Legyetek hálásak a szüleiteknek! Mutassátok ki nekik a hálá-
tokat! Mondjatok köszönetet barátaitoknak és tanítóitoknak!
Fejezzétek ki elismeréseteket mindenkinek, aki szívességet
tesz nektek, vagy valamiképpen segít titeket!

Köszönjétek meg Mennyei Atyátoknak az irántatok tanú-
sított jóságát! Azzal is kimutathatjátok Isten iránti hálátokat,
hogy elismeritek kezét minden dologban, megköszöntök Neki
mindent, amit ad, betartjátok a parancsolatait, és másokat
szolgáltok. Adjatok Neki hálát Szeretett Fiáért, Jézus Krisztu-
sért! Mutassatok hálát a Szabadító remek példájáért, tanítá-
saiért, kinyújtott karjáért, mellyel felemel és segít, valamint
végtelen engeszteléséért!

Köszönjétek meg az Úrnak a visszaállított egyházát!
Köszönjétek meg Neki mindazt, amit felajánl nektek! Köszön-
jétek meg barátaitokat és családotokat! A hálaadás szelleme
irányítsa és áldja meg napjaitokat és éjszakáitokat! Igyekez-
zetek, hogy mindig hálásak legyetek! Meglátjátok majd, hogy
csodálatos eredményeket szül.

További utalások: Zsoltárok 100:3–4; Lukács 17:11–19; Móziás 2:19–22;
Alma 34:38; T&Sz 59:7

halál, fizikai

A fizikai halál a lélek és a halandó test különválása.
Ádám bukása hozta el a fizikai halált a világba (lásd Mózes
6:48).

A halál Mennyei Atyánk szabadulást hozó tervének
lényeges része (lásd 2 Nefi 9:6). Ahhoz, hogy hasonlóvá vál-
junk a Mennyei Atyához, meg kell tapasztalnunk a halált, és
késŒbb tökéletes, feltámadt testet kell nyernünk.

Amikor a fizikai test meghal, a lélek tovább él. A lelkek
világában az igazlelkıek lelkét „a boldogság állapotába fogad-
ják be, melyet paradicsomnak hívnak, a nyugalom állapotának,
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a béke állapotának, ahol megpihennek majd minden bajuktól,
és minden gondtól és bánattól” (Alma 40:12). Egy lelki börtön
nevı helyet tartanak fenn azoknak, „akik bıneikben haltak
meg, az igazság ismerete nélkül, vagy vétekben, elutasítván a
prófétákat” (T&Sz 138:32). A börtönben lévŒ lelkeknek „tanítot-
ták […] az Istenbe vetett hitet, a bınbánatot, helyettes általi
keresztelkedést a bınök bocsánatára, a Szentlélek ajándékát
kézrátétel által. És az evangélium minden más tantételét, ame-
lyet tudniuk kellett annak” (T&Sz 138:33–34). Amennyiben
elfogadják az evangélium tantételeit, megbánják bıneiket, és
elfogadják az értük elvégzett szertartásokat, befogadják Œket a
paradicsomba.

Jézus Krisztus engesztelése és feltámadása miatt a fizikai
halál csak idŒleges: „Mert a miképen Ádámban mindnyájan
meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megele-
veníttetnek” (1 Korinthusbeliek 15:22). Mindenki fel fog
támadni, ami azt jelenti, hogy minden ember lelke újraegye-
sül a testével – „minden dolog visszaállíttatik a saját és töké-
letes testéhez” és többé a halálnak nem lesz hatalma felette
(Alma 40:23; lásd még Alma 11:44–45).

Talán már ti is megtapasztaltátok a fájdalmat, amit egy
családtag vagy barát halála okoz. Ilyen esetben természetes,
hogy fájdalmat érzünk. SŒt, a gyászolás a szeretet legmélyebb
kimutatásainak egyike. Az Úr azt mondta: „Éljetek együtt
szeretetben olyannyira, hogy siratjátok azok elvesztését, akik
meghalnak” (T&Sz 42:45). A halál csak akkor nem jár együtt
fájdalommal, ha az életbŒl kivesszük a szeretetet.

Még amikor szeretteitek halálát gyászoljátok is, vigaszra
lelhettek a feltámadás ígéretében, és abban a bizonyosságban,
hogy a családok örökké együtt lehetnek. Láthatjátok „a bánat
és az örvendezés nagy okát – a bánatét az emberek közötti
halál és pusztulás miatt, és az örömét Krisztus életre vivŒ
világossága miatt” (Alma 28:14; lásd még a 9–13-as verseket).
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Azon túl, hogy vigaszra lelünk szeretteink halálakor,
megbékélhetünk a halál gondolatával. Miközben az evangé-
lium szerint éltek, emlékezhettek az Úr ígéretére: „Azok, akik
énbennem halnak meg, nem ízlelik meg a halált, mert az édes
lesz számukra” (T&Sz 42:46).
További utalások: Ésaiás 25:8; 1 Korinthusbeliek 15:51–58; 2 Nefi 9:6–15;
Móziás 16:6–8
Lásd még feltámadás; Jézus Krisztus engesztelése; paradicsom; szabadítás terve.

halál, lelki

A lelki halál az IstentŒl való elválás. A szentírások a lelki
halál két okáról tanítanak. Az elsŒ ok a bukás, a második
pedig saját engedetlenségünk.

A Mormon könyvében Sámuel próféta azt tanította:
„Ádám bukása által az egész emberiség ki lett vágva az Úr
színe elŒl, és az idŒleges és a lelki dolgok tekintetében is
halottnak tekinthetŒ” (Hélamán 14:16). Földi életünk alatt
elkülönítenek minket Isten jelenlététŒl. Az engesztelés által
Jézus Krisztus mindenkit megvált ettŒl a lelki haláltól. Sámuel
bizonyságát tette, hogy a Szabadító feltámadása „váltja meg
az egész emberiséget az elsŒ haláltól – ettŒl a lelki haláltól.
[…] „De íme, Krisztus feltámadása megváltja az emberiséget,
igen, méghozzá az egész emberiséget, és visszavezeti Œket az
Úr színe elé” (Hélamán 14:16–17). Lehi próféta azt tanította,
hogy az engesztelésnek köszönhetŒen „minden ember Isten-
hez jön; tehát az Œ színe elé állnak, hogy általa megítéltesse-
nek, a benne lévŒ igazság és szentség szerint” (2 Nefi 2:10).

További lelki halál következik engedetlenségünk eredmé-
nyeként. Bıneink tisztátalanná tesznek bennünket, így nem
élhetünk Isten színe elŒtt (lásd Rómabeliek 3:23; Alma
12:12–16, 32; Hélamán 14:18; Mózes 6:57). Az engesztelés által
Jézus Krisztus megváltást ajánl ettŒl a lelki haláltól, de csak ha
hiszünk Ãbenne, megbánjuk bıneinket és engedelmeskedünk
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az evangélium tantételeinek és szertartásainak (lásd Alma
13:27–30; Hélamán 14:19; Hittételek 1:3).

További utalások: 1 Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Lásd még bukás; bın; bınbánat; engedelmesség; hit; Jézus Krisztus
engesztelése.

halandóság elŒtti lét (Lásd szabadítás terve.)

házasság

A mai világban sokan elvetik, sŒt ki is gúnyolják a házas-
ságot és a családot. Az ilyen megtévesztŒ és romboló hangok
közepette az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma az
igazság állandó hangján szólal meg. Ãk „ünnepélyesen kije-
lent[ik], hogy a férfi és nŒ közötti házasságot Isten rendelte el,
és a család központi szerepet játszik a TeremtŒ gyermekeinek
örökkévaló sorsára vonatkozó tervében” (lásd „A család: Kiált-
vány a világhoz”, e könyv 30. oldalán).

Az élet legnagyobb örömeit a családban leljük meg. Az
erŒs családi kötelékek erŒfeszítéseket kívánnak, az ilyen erŒfe-
szítések azonban nagy boldogságot hoznak ebben az életben és
az örökkévalóságban. Ha a múltban nem is volt boldog családi
életed, törekedhetsz egy boldog, örökkévaló házasságra és sze-
retetteljes kapcsolatra a családtagjaiddal.

A házasság új és örökre szóló szövetsége

Mennyei Atyánk boldogság tervében egy férfit és egy nŒt
egymáshoz lehet pecsételni az idŒre és az örökkévalóságra.
Akiket a templomban pecsételnek össze, megkapják azt a biz-
tosítékot, hogy kapcsolatuk örökké folytatódhat, amennyiben
hıek maradnak a szövetségeikhez. Tudják, hogy semmi, még
a halál sem választhatja el Œket véglegesen.
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Az örökkévaló házasság szövetsége elengedhetetlen a fel-
magasztosuláshoz. Az Úr ezt nyilatkoztatta ki Joseph Smith-
szen keresztül: „A celesztiális dicsŒségben három menny vagy
fokozat van. A legmagasabb elnyeréséhez az embernek be kell
lépnie a papság e rendjébe [értve ezalatt a házasság új és örök
szövetségét]; Ha nem teszi meg ezt, nem nyerheti el. Másikba
beléphet, de az a vége királyságának; nem lehet gyarapodása”
(T&Sz 131:1–4).

A pecsételŒ szertartás elnyerése és a templomi szent szö-
vetségek megkötése után a párnak hithıen kell tovább halad-
nia, hogy elnyerhessék az örökkévaló házasság és a felma-
gasztosulás áldásait. Az Úr azt mondta:

„Ha egy ember feleséget vesz magának szavam által,
amely az én törvényem, és az új és örök szövetség által, és azt
megpecsételi számukra az ígéret Szent Lelke az által, akit fel-
kentek, akinek kijelöltem ezt a hatalmat és e papság kulcsait;
…és ha megmaradnak szövetségemben…, akkor minden
dologban úgy tesznek velük, amit csak szolgám rájuk helyez,
az idŒben, és mind az örökkévalóságon át; és az teljességgel
érvényes lesz, amikor kikerülnek a világból” (T&Sz 132:19; az
ígéret Szent Lelkének magyarázatát lásd a 183. oldalon).

Felkészülés a házasságra

Amennyiben egyedülálló vagy, gondosan készítsd fel
magad a házasságra! Ne feledd, hogy a templomban kötött
házasságot semmi sem helyettesítheti! Készülj fel arra, hogy a
megfelelŒ személlyel, a megfelelŒ helyen és megfelelŒ idŒben
köss házasságot! Már most élj érdemesen az olyan személyre,
akivel házasságot szeretnél kötni!

Csak azokkal randevúzz, akik magas normák szerint
élnek, és akiknek a társaságában megtarthatod magas normá-
idat! Gondosan tervezz pozitív és építŒ jellegı tevékenysége-
ket, hogy ne maradj kettesben a másikkal minden tennivaló
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nélkül! Maradjatok biztonságos helyen, ahol könnyen ural-
kodhattok magatokon! Ne vegyél részt olyan beszélgetések-
ben vagy tevékenységekben, amik nemi vágyakat keltenek!

Olyan társat keress, aki veled azonos hitet vall! Olyasva-
lakit keress, akit mindig becsülhetsz és tisztelhetsz, aki kiegé-
szít téged az életedben! MielŒtt megházasodsz, gyŒzŒdj meg
arról, hogy olyan valakit találtál, akinek az egész szívedet, az
egész szeretetedet, a teljes szövetségedet és a teljes hıségedet
odaadhatod!

Tanács a nem házasoknak

Egyes egyháztagok önhibájukon kívül egyedülállók
maradnak, noha szeretnének megházasodni. Ha ebben a hely-
zetben vagy, biztos lehetsz abban, hogy „a kik Istent szeretik,
minden javokra van” (Rómabeliek 8:28). Ha érdemes
maradsz, egy napon, ebben vagy a következŒ életben mega-
datik majd neked egy örökkévaló családi kapcsolat áldása. Az
Úr újra meg újra megígérte ezt utolsó napi prófétáin keresztül.

Ha egyedülálló vagy, és szeretnél megházasodni, ne add
fel a reményt! Ugyanakkor ne engedd, hogy ez a cél teljesen
lefoglaljon! Ehelyett aktívan vegyél részt tartalmas tevékeny-
ségekben! Keresd a szolgálat lehetŒségét a tágabb családod-
ban és a közösségedben! Fogadd el és magasztald fel az egy-
házi elhívásokat! Maradj tiszta, testben és lélekben egyaránt!
Tanulj, fejlŒdj és haladj elŒre a személyes életedben!

A boldog házasság elérése

Amennyiben házas vagy, ne feledd, hogy a közted és
házastársad közti barátság és szeretet a legdrágább földi kap-
csolat! A házastársad az egyetlen személy az Úr mellett, akit a
parancsolat szerint teljes szíveddel szeretned kell (lásd T&Sz
42:22).
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Ne feledd, hogy a házasság, a maga legigazabb értelmé-
ben, egyenrangú felek kapcsolata, melyben senki nem gyako-
rol uralmat a másik felett, hanem mindketten egymást báto-
rítják, vigasztalják és segítik!

Mivel a házasság ilyen fontos kapcsolat az életben,
igényli és meg is érdemli az idŒ ráfordítását. Ne tulajdonítsa-
tok nagyobb fontosságot a kevésbé fontos teendŒknek! For-
dítsatok idŒt arra, hogy beszélgessetek és meghallgassátok
egymást! Legyetek elŒzékenyek és tisztelettudóak! Gyakran
fejezzétek ki a gyengéd érzéseket és a ragaszkodásotokat!

Határozzátok el, hogy soha semmi nem fog közétek állni,
ami megzavarná a házasságotokat! Határozzátok el, hogy
sikerre viszitek a házasságotokat, a felmerülŒ kihívások elle-
nére!

Legyetek hıségesek egymáshoz! Legyetek hıek házas-
sági szövetségeitekben – gondolatban, szóban és tettben egy-
aránt! Ne feledjétek, hogy az Úr ezt mondta: „Szeresd felesé-
gedet teljes szíveddel, és Œhozzá ragaszkodj és senki máshoz”
(T&Sz 42:22). A „senki máshoz” kifejezés azt tanítja, hogy
semmilyen személy, tevékenység vagy vagyon sem elŒzheti
meg a házastársaddal való kapcsolatodat.

Maradj távol mindentŒl, ami bármi módon hıtlenséghez
vezethetne! A pornográfia, a káros fantáziálás és a flörtölés
rombolni fogja a jellemedet, és a házasságod alapjait fogja
megrázni.

Pénzügyeitek intézésében mıködjetek együtt! Dolgozza-
tok együtt a költségvetésetek kialakításában és követésében!
Fegyelmezzétek magatokat a költekezésben, és kerüljétek az
adósság igáját! A bölcs pénzbeosztás és az adósságtól való
mentesség hozzájárul az otthon békéjéhez.

Életetek középpontjában Jézus Krisztus evangéliuma áll-
jon! Segítsetek egymásnak a megkötött szövetségek megtartá-
sában! Járjatok együtt istentiszteletre és a templomba! Közösen

házasság

78



tanulmányozzátok a szentírásokat! Minden nap elején és
végén térdeljetek le közösen, hogy megköszönjétek a Mennyei
Atyának egymást, és együttesen kérjétek az áldásait az élete-
tekre, az otthonotokra, a szeretteitekre és az igazlelkı vágyai-
tokra! Akkor Isten vezetni fog benneteket, és a Vele folytatott
napi társalgásotok elhozza a békét és örömet, amely semmi
más forrásból nem fakad. Egymás társasága egyre édesebb lesz
az évek során; szeretetetek megerŒsödik. Egymás iránti meg-
becsülésetek növekedni fog.

További utalások: 1 Mózes 1:27–28; 2:18, 21–24; 1 Korinthusbeliek 11:11;
Efézusbeliek 5:22–33; Mózes 2:27–28; 3:18, 21–24

Lásd még család; egység; erkölcsi tisztaság; templomok; válás

házasságtörés (Lásd erkölcsi tisztaság.)

házitanítás (Lásd papság.)

Hetvenek (Lásd egyházi igazgatás.)

Hetvenek Kvórumai (Lásd egyházi igazgatás.)

hit

Pál apostol azt tanította, hogy „a hit pedig a reménylett
dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyŒzŒ-
dés” (Zsidók 11:1). Alma hasonló kijelentést tett: „Ha hitetek
van, akkor olyan dolgokat reméltek, melyek nem láthatók, de
igazak” (Alma 32:21).

A hit a cselekvés és a hatalom tantétele. Amikor egy érde-
mes célért dolgoztok, hitet gyakoroltok. Olyan dolgot remél-
tek, amit még nem láttok.
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Hit az Úr Jézus Krisztusban

Ahhoz, hogy hitetek szabaduláshoz vezessen benneteket,
az Úr Jézus Krisztusban kell összpontosulnia (lásd Ap. csel.
4:10–12; Móziás 3:17; Moróni 7:24–26; Hittételek 1:4). Krisz-
tusba vettet hitet gyakoroltok, amikor bizonyosak vagytok
abban, hogy Ã létezik, helyesen képzelitek el az Ã jellemét, és
tudjátok, hogy az Ã akarata szerint törekedtek élni.

A Jézus Krisztusba vetett hit azt jelenti, hogy teljesen Ãrá
támaszkodtok – megbíztok végtelen hatalmában, intelligenci-
ájában és szeretetében. Emellett hisztek tanításaiban. Hisztek
abban, hogy noha ti nem értetek mindent, Ã igen. Gondolja-
tok arra, hogy mivel Ã megtapasztalta minden fájdalmatokat,
szenvedéseteket és gyengeségeteket, tudja, miként segítsen a
mindennapos nehézségek fölé emelkedni! (Lásd Alma
7:11–12; T&Sz 122:8.) Ã „[meggyŒzte] a világot” (János 16:33),
és elkészítette számotokra az utat az örök élet elnyeréséhez.
Ã mindig készséggel segít, amikor könyörgésére gondolunk:
„Mindenben gondolatban reám tekintsetek; ne kételkedjetek,
ne féljetek” (T&Sz 6:36).

Hittel élni

A hit több a tétlen meggyŒzŒdésnél. Hiteteket cselekede-
tek, vagyis életmódotok által mutatjátok meg.

A Szabadító ezt ígérte: „Ha hisztek énbennem, hatalma-
tokban lesz mindazt megtenni, amit én jónak látok” (Moróni
7:33). A Jézus Krisztusba vetett hit arra indíthat benneteket,
hogy kövessétek az Ã tökéletes példáját (lásd János 14:12).
Hitetek jótettekhez, a parancsolatok betartásához, és bıneitek
megbánásához vezethet benneteket (lásd Jakab 2:18; 1 Nefi
3:7; Alma 34:17). Hitetek segíthet a kísértések legyŒzésében.
Alma ezt tanácsolta fiának, Hélamánnak: „Tanítsd meg nekik,
hogy alázkodjanak meg, és hogy legyenek szelídek és aláza-
tos szívıek; tanítsd meg nekik, hogy az Úr Jézus Krisztusba
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vetett hitükkel álljanak ellen az ördög minden kísértésének”
(Alma 37:33).

Az Úr hatalmas csodákat tesz majd az életetekben, hite-
tektŒl függŒen (lásd 2 Nefi 26:13). A Jézus Krisztusba vetett hit
segít lelki és fizikai gyógyulásra lelni az Ã engesztelése révén.
Lásd 3 Nefi 9:13–14.) A próbatételek idején a hit erŒt adhat
nektek az elŒrehaladáshoz, hogy bátran szembenézzetek a
viszontagságokkal. Még amikor a jövŒ bizonytalannak tınik
is, a Szabadítóba vetett hitetek békét nyújthat. (lásd Rómabe-
liek 5:1; Hélamán 5:47).

Hitetek gyarapítása

A hit Isten ajándéka, de táplálnotok kell ahhoz, hogy erŒs
maradhasson. A hit olyan, mint a karizmotok. Ha edzitek,
megerŒsödik. Ha kendŒben felkötitek, és úgy hagyjátok,
meggyengül.

A hit ajándékát azzal táplálhatjátok, ha Jézus Krisztus
nevében a Mennyei Atyához imádkoztok. Atyátok iránti hálá-
tok kifejezése, és a számotokra és mások számára szükséges
áldásaiért való esdeklésetek közben közelebb kerültök Hozzá.
Közelebb kerültök a Szabadítóhoz, akinek engesztelése lehe-
tŒvé teszi, hogy irgalomért esedezzetek (lásd Alma 33:11).
A Szentlélek halk útmutatása iránt is fogékonyabbak lesztek.

Hiteteket a parancsolatok betartásával erŒsíthetitek. Mint
Isten minden áldása, a hit is az egyéni engedelmesség és igaz-
lelkı cselekvés által adatik és gyarapodik. Ha a lehetŒ legna-
gyobb mértékben kívánjátok hiteteket gyarapítani, be kell
tartanotok a megkötött szövetségeiteket!

Hiteteket a szentírások és az utolsó napi próféták sza-
vainak tanulmányozása által is fejleszthetitek. Alma próféta
azt tanította, hogy Isten igéje segít a hit megerŒsítésében. Az
igét egy maghoz hasonlítva azt mondta, hogy a vágy a hitre
oda vezethet benneteket, hogy helyet adtok az igének, hogy
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a szívetekbe ültessék. Akkor érezni fogjátok, hogy az ige jó,
mert elkezdi gyarapítani a lelketeket, és megvilágítja értel-
meteket. Ez pedig erŒsíteni fogja a hiteteket. Miközben
folyamatosan tápláljátok az igét a szívetekben „nagy szor-
galommal és türelemmel, várakozással tekintve annak gyü-
mölcsére, akkor az gyökeret fog verni; és íme, örökké tartó
életre sarjadó fa lesz belŒle”. (Lásd Alma 32:26–43.)

További utalások: Zsidók 11; Jakab 1:5–6; 2:14–26; Ether 12:4–27; Moróni
7:20–48; T&Sz 63:7–11; 90:24

Lásd még bınbánat; Isten, az Atya; Jézus Krisztus; keresztelés.

hitehagyás

Amikor az emberek egyénenként vagy csoportosan elfor-
dulnak az evangélium tantételeitŒl, akkor a hitehagyás álla-
potában vannak.

A világtörténelemben idŒszakonként elŒfordult az általá-
nos hitehagyás. Az igazlelkıség ideje után az emberek gyak-
ran fordultak a gonoszsághoz. Erre példaként szolgál a nagy
hitehagyás, amely az után következett be, hogy a Szabadító
megalapította az egyházát. A Szabadító és az apostolai halála
után az emberek meghamisították az evangélium tantételeit,
és felhatalmazás nélküli változtatásokat hoztak az egyház
szervezetében és a papsági szertartásokban. A széles körben
elterjedt gonoszság miatt az Úr visszavonta a papsági felha-
talmazást a földrŒl.

A nagy hitehagyás idején az emberek nem kaptak
mennyei útmutatást élŒ prófétáktól. Számos egyházat alapí-
tottak, de ezek nem rendelkeztek papsági hatalommal, hogy
az embereket az Atyaisten és Jézus Krisztus valódi megisme-
réséhez vezessék. Meghamisították vagy elvesztették a szent-
írások egyes részeit, és senki sem rendelkezett azzal a felha-
talmazással, hogy a Szentlélek ajándékát konfirmálja, vagy
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más papsági szertartásokat végezzen. Ez a hitehagyás addig
tartott, amíg 1820-ban Mennyei Atyánk és az Ã Szeretett Fia
megjelentek Joseph Smithnek, és megvetették az evangélium
teljessége helyreállításának alapját.

Mi most olyan idŒszakban élünk, amikor Jézus Krisztus
evangéliuma helyreállíttatott. A múltbéli egyházaktól elté-
rŒen, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházán
nem lesz úrrá a nagy hitehagyás. A szentírások azt tanítják,
hogy az egyház soha többé nem pusztul el (lásd T&Sz 138:44;
lásd még Dániel 2:44).

Jóllehet, még egy általános hitehagyás nem lesz, nekünk
azonban óvakodnunk kell a személyes hitehagyástól. Megvéd-
hetitek magatokat a személyes hitehagyás ellen, ha betartjátok
a szövetségeiteket, engedelmeskedtek a parancsolatoknak,
követitek az egyházi vezetŒket, részesültök az úrvacsorából és
állandóan erŒsítitek a bizonyságotokat a napi szentírás-tanul-
mányozás, ima és szolgálat által.

További utalások: Ésaiás 24:5; Ámós 8:11–12; Máté 24:4–14; Ap. csel.
20:28–30; 2 Timótheus 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1 Nefi 13:24–29; Mormon
1:13–14; T&Sz 1:15–17; Joseph Smith története 1:17–19

Lásd még az evangélium helyreállítása; egyházi igazgatás; papság.

Hittételek

A Hittételek 13 alapvetŒ pontban határozzák meg, hogy
miben hisznek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjai. Joseph Smith próféta, John Wentworthnek,
egy újság szerkesztŒjének írott levelében fogalmazta meg
elŒször ezeket a pontokat. A levél Wentworth úr azon kéré-
sére adott válasz, hogy miben hittek az egyház tagjai. Ezt
követŒen ezeket kiadták egyházi folyóiratokban. Ma már
szentírásnak tekintjük ezeket, és a Nagyértékı gyöngy részét
képezik.
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hódolat

Istennek hódolni annyit jelent, hogy Neki adod szerete-
ted, áhítatod, szolgálatod és tiszteleted. Az Úr ezt parancsolta
Mózesnek: „Hódolj Istennek, mert csakis Œt szolgáld” (Mózes
1:15). Ezt parancsolta ebben az adományozási korszakban:
„Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, elméddel és erŒddel sze-
resd az Urat, a te Istenedet; és Jézus Krisztus nevében szol-
gáld Œt” (T&Sz 59:5). Ha bárkit vagy bármit az Isten iránti
szeretet fölé helyezel, hamis hódolatot, illetve bálványimá-
dást gyakorolsz (lásd 2 Mózes 20:3–6).

Az Atya iránti hódolat egyik módja az ima. Alma ezt
tanította fiának, Hélamánnak: „Istenhez fohászkodj teljes
fenntartásodért; igen, minden cselekedeted az Úrnak legyen,
és ahová csak mész, az Úrban legyen az, minden gondolatod
az Úrra irányuljon; igen örökre az Úrra legyenek helyezve
szíved érzelmei” (Alma 37:36).

Az egyházi gyılésekre a hódolat szellemében kell eljár-
nod. Az Úr megparancsolta: „És hogy még teljesebb mérték-
ben megtarthasd magad szeplŒtlennek a világtól, menj el az
imádság házába, és ajánld fel szentségeidet az én szent napo-
mon; mert bizony ez a nap jelöltetett ki számodra, hogy meg-
pihenj munkáidtól, és odaadásodat leródd a Magasságosnak”
(T&Sz 59:9–10).

Hódolatodnak része még a papsági szertartásokban való
részvétel. Amennyiben áhítattal veszel az úrvacsorából és
elmész a templomba, akkor azzal megemlékezel a Mennyei
Atyádról, és neki hódolsz, valamint kifejezed a Fia, Jézus
Krisztus iránti háládat.

A hódolat külsŒ megnyilvánulásai mellett a hódolat szel-
lemében kell lenned, akárhová mész és akármit teszel. Alma
megtanította ezt a tantételt egy csoport embernek, akiket kiız-
tek imádatuk helyérŒl. Segített nekik megérteni, hogy az igaz
hódolat nem korlátozódik a hét egyetlen napjára (lásd Alma
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32:11). Ugyanezen embercsoporthoz szólva, Alma társa, Amu-
lek arra buzdította Œket, hogy Istennek hódoljanak, „ahol csak
va[nnak], lélekben és igazságban” (Alma 34:38).

További utalások: Zsoltárok 95:6–7; Móziás 18:25; Alma 33:2–11; T&Sz
20:17–19, 29; Hittételek 1:11

Lásd még böjtölés és böjti felajánlások; ima; Isten, az Atya; sabbat; szeretet.

homoszexualitás (Lásd erkölcsi tisztaság.)

hozzájárulások (Lásd böjt és böjti felajánlások; tizedfizetés.)

Igazság Lelke (Lásd Szentlélek.)

igazságosság

Az igazságosság az a változatlan törvény, amely meghozza
a tettekkel járó következményeket. Az igazságosság törvényé-
nek köszönhetŒen áldásokat nyertek, amikor engedelmesked-
tek Isten törvényeinek (lásd T&Sz 130:21–22). Az igazságosság
törvénye azt is megkívánja, hogy minden bınötökért fizessétek
meg a büntetés árát. Megköveteli, hogy semmilyen tisztátalan
dolog ne lakhasson Istennel (lásd 1 Nefi 10:21).

Amikor a Szabadító véghezvitte az engesztelést, magára
vette a bıneinket. Képes volt arra, hogy „beteljesítse a tör-
vényt” (2 Nefi 2:7), mivel kitette magát annak a büntetésnek,
amit a törvény megkövetelt a bıneinkért. Ily módon eleget
tett az igazságosság követelményeinek, és irgalmat nyújtott
mindenkinek, aki megbánja a bıneit, és követi Ãt (lásd
Móziás 15:9; Alma 34:14–16). Mivel megfizette az árat a bıne-
itekért, nem kell majd elszenvednetek azt a büntetést, ha
megbánjátok a bıneiteket (lásd T&Sz 19:15–20).

További utalások: 2 Nefi 9:26; Alma 42

Lásd még bınbánat; irgalom; Jézus Krisztus engesztelése.

igazságosság

85



ima

Isten gyermeke vagy. Mennyei Atyád szeret téged és
ismeri a szükségleteidet, és azt szeretné, hogy kommunikálj
Vele imán keresztül. Ãhozzá imádkozz, és senki máshoz! Az
Úr Jézus Krisztus megparancsolta: „Mindig imádkozzatok
tehát az Atyához az én nevemben” (3 Nefi 18:19).

Ahogy szokásoddá válik, hogy imában fordulsz Istenhez,
jobban megismered Ãt, és egyre közelebb kerülsz Hozzá.
Vágyaid egyre inkább olyanok lesznek, mint az Övéi. Képes
leszel biztosítani magadnak és másoknak az áldásokat,
melyeket Ã kész megadni, ha hittel kéred azokat.

Az ima tantételei

Mennyei Atyád mindig kész meghallgatni és megvála-
szolni az imáidat. Az imáid ereje tŒled függ. Miközben igyek-
szel életed részévé tenni az imádkozást, jusson eszedbe ez a
tanács:

Tedd jelentŒségteljessé az imáidat! Mormon próféta figyel-
meztetett, hogy ha bárki „imádkozik, de nem szívének igaz
szándékával…, semmi haszna nincs ebbŒl, mert Isten nem
fogadja be az ilyent” (Moróni 7:9). Imáid jelentŒségteljessé
tételéhez Œszintén és „szíve[d] minden erejével” kell imád-
koznod (Moróni 7:48). Vigyázz, hogy ne legyél sok beszédı,
amikor imádkozol (lásd Máté 6:7)! Gondosan figyelj oda a
hozzáállásodra és a használt szavakra!

Olyan nyelvezetet használj, amely szeretet, tiszteletet, áhítatot
és bensŒséget fejez ki! E tantétel alkalmazása attól függŒen vál-
tozik, hogy milyen nyelven beszélsz. Ha például angolul
imádkozol, a szentírásokban használt személyes névmásokat
használd, amikor Istent szólítod (ezek a Thee, Thou, Thy és
Thine), a szokványos you, your és yours névmások helyett! A
beszélt nyelvtŒl függetlenül a tantétel ugyanaz marad: Ima
közben olyan szavakat használj, amelyek illŒ módon kifejezik
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az Istennel való szeretet- és hódolatteljes kapcsolatodat!
Lehet, hogy nem könnyen tanulod meg az ima nyelvezetét,
de fokozatosan egyre jobban fog menni, ahogy imádkozol, és
olvasod a szentírásokat.

Mindig mondj köszönetet Mennyei Atyádnak! Légy hálás
„a sok irgalomért és áldásért, amivel igenis elhalmoz [téged]”
(Alma 34:38). Amennyiben visszaemlékszel az áldásaidra, fel
fogod ismerni, hogy Mennyei Atyád milyen sokat tett érted.
Mondj Neki köszönetet!

Keresd a Mennyei Atya tanácsát és erejét mindenben, amit
teszel! Alma ezt tanácsolta fiának, Hélamánnak: „Istenhez
fohászkodj teljes fenntartásodért; igen, minden cselekedeted az
Úrnak legyen, és ahová csak mész, az Úrban legyen az; igen,
minden gondolatod az Úrra irányuljon; igen, örökre az Úrra
legyenek helyezve szíved érzelmei. Minden dolgodban tanács-
kozz az Úrral, és Œ jóra fog vezetni; igen, amikor éjjel lefekszel,
az Úrban feküdj le, hogy Œrködjön feletted az álmodban; és
amikor reggel felkelsz, legyen tele szíved köszönettel Istennek;
és ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor felemeltetsz az utolsó
napon” (Alma 37:36–37; lásd még Alma 34:17–26).

Ima közben ne feledkezz meg mások szükségleteirŒl! Ajánld fel
imáidat „a jóléte[dért], és azok jólétéért is, akik
körülött[ed]vannak” (Alma 34:27). Kérd meg Mennyei Atyá-
dat, hogy áldja és vigasztalja meg a rászorulókat! Kérd Ãt,
hogy inspirálja, és erŒsítse az egyház elnökét, más általános
felhatalmazottakat és a helyi egyházi vezetŒidet! Imádkozz a
családtagok és a barátok jólétéért! Imádkozz a kormányzati
vezetŒkért! Kérd az Urat, hogy inspirálja és védelmezze a
misszionáriusokat és az érdeklŒdŒiket!

Keresd a Szentlélek útmutatását, hogy tudhasd, mit vegyél bele
az imáidba! A Szentlélek megtaníthat imádkozni, és vezethet a
mondanivalódban (lásd Rómabeliek 8:26; 2 Nefi 32:8). Ã segít-
het neked „Isten akarata szerint” imádkozni (T&Sz 46:30).
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Amikor imában kérsz valamit, tegyél meg minden tŒled telhetŒt,
hogy megadasson a kívánt dolog! A Mennyei Atya többet vár el
tŒled annál, hogy csak az áldásait kérd. Amikor fontos döntést
kell hoznod, Ã gyakran megkívánja majd tŒled, hogy tanul-
mányozd azt az elmédben, mielŒtt Ã választ adna neked (lásd
T&Sz 9:7–8). Az útmutatásért elmondott imáid csak annyira
lehetnek hatásosak, amennyire hajlandó leszel befogadni a
Szentlélek sugalmazását. A saját jóléted és mások jóléte érde-
kében mondott imáid hiábavalók lesznek, ha „elutasít[od]
a szıkölködŒket és a mezíteleneket, és nem látogat[od] meg
a betegeket és a nyomorultakat, és nem ad[sz] a javai[ból], ha
van, azoknak, akiknek szükségük van arra” (Alma 34:28).

Ha nehéz feladat áll elŒtted, a Mennyei Atya örvendezik,
amikor letérdelsz, segítséget kérsz, majd pedig felállsz, és
nekiállsz tenni érte valamit. Ã segíteni fog neked minden
igazlelkı törekvésedben, de ritkán fog neked olyasmit meg-
tenni, amit te magad is meg tudsz tenni.

Egyéni ima

A hegyi beszédben Jézus Krisztus ezt tanácsolta: „Menj
be a te belsŒ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te
Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, meg-
fizet néked nyilván” (Máté 6:6). Az egyéni, bizalmas ima
lényeges része a lelki fejlŒdésednek.

Legalább reggelente és esténként keress egy, zavaró dol-
goktól mentes helyet! Térdelj le alázatosan, és beszélgess a
Mennyei Atyáddal! Jóllehet néha esetleg csendben kell imád-
koznod, amikor lehet, mondd hangosan az imáidat (lásd
T&Sz 19:28; 20:51).

Ne feledd, hogy az ima kétirányú kommunikáció! Imáid
zárása után tarts egy kis szünetet, és figyelj! Néha a Mennyei
Atya akkor fog tanácsot adni, utat mutatni vagy vigaszt nyúj-
tani neked, miközben térdelsz.
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Soha ne higgy annak a gondolatnak, hogy nem vagy
érdemes imádkozni! Ez a gondolat a Sátántól érkezik, aki
arról akar meggyŒzni, hogy ne imádkozz (lásd 2 Nefi 32:8).
Ha nincs kedved imádkozni, addig imádkozz, amíg nem lesz
kedved!

A Szabadító megparancsolta: „Mindig imádkozz, hogy
gyŒztesként kerülj ki; igen, hogy legyŒzhesd a Sátánt, és meg-
menekülhess a Sátán szolgáinak kezeitŒl, amelyek munkáját
fenntartják” (T&Sz 10:5). Jóllehet nem térdelhetsz folyamato-
san, mindig egyéni, bizalmas imát mondva, szíved „akkor is
legyen tele, folyamatosan imában fordulva hozzá” (lásd
Alma 34:27; lásd még 3 Nefi 20:1). Minden egyes napon folya-
matosan szeretetet érezhetsz Mennyei Atyád és az Ã szeretett
Fia iránt. Csendben hálát adhatsz Atyádnak, és kérheted Ãt,
hogy erŒsítsen meg a feladataidban. Kísértés vagy fizikai
veszély idején csendben kérheted a segítségét.

Családi ima

Azon kívül, hogy az egyéni imát megparancsolta
nekünk, a Szabadító arra buzdított minket, hogy családjaink-
kal is imádkozzunk. Ezt mondta: „Imádkozzatok családotok-
ban az Atyához, mindig az én nevemben, hogy asszonyaitok
és gyermekeitek áldottak lehessenek” (3 Nefi 18:21).

Ha házas vagy, a családi imát tedd a családod életének
következetes részévé! Minden reggel és minden este együtt
térdeljetek le alázatosan! Adj minden családtagnak rendszere-
sen lehetŒséget az ima mondására! Együtt fejezzétek ki háláto-
kat a Mennyei Atya áldásaiért! Egyesüljetek a hitben, amikor a
szükséges áldásokért fohászkodtok, és másokért imádkoztok!

A rendszeres családi ima által te és a családod tagjai
közelebb kerültök Istenhez és egymáshoz. Gyermekeitek meg
fognak tanulni kommunikálni a Mennyei Atyjukkal. Mind-
annyian készebbek lesztek mások szolgálatára, és ellenállni a
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kísértéseknek. Otthonotok a lelki erŒ helye lesz, egy menedék
a világ gonosz hatásai elŒl.

Nyilvános ima

Néha felkérhetnek egy-egy nyilvános imára, mondjuk
egy egyházi gyılésen vagy órán. Amikor erre alkalmad nyí-
lik, ne feledd, hogy a Mennyei Atyával beszélgetsz, és nem
egy nyilvános szentbeszédet tartasz! Ne aggódj amiatt, hogy
mások mit gondolhatnak arról, amit mondasz! Inkább mondj
egy egyszerı, szívbŒl jövŒ imát!

Válaszok az imákra

A Szabadító ezt tanította: „Kérjetek és adatik néktek;
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetŒnek
megnyittatik.” (Máté 7:7–8) A nefitákhoz ekképp szólt: „És
bármit kértek az Atyától az én nevemben, ami helyes, és hiszi-
tek, hogy kapni fogtok, akkor íme, az megadtatik nektek”
(3 Nefi 18:20).

A Mennyei Atya meghallja az imáidat. Nem mindig fog
úgy válaszolni, ahogy azt várnád, de válaszol – a saját idejében
és a saját akarata szerint. Mivel tudja, hogy mi a legjobb szá-
modra, néha a válasza nemleges lesz, még ha Œszintén kérsz is.

Az imákra adott válaszok sokféleképpen érkeznek.
Gyakran érkeznek a Szentlélek csendes kis hangja által (lásd
„kinyilatkoztatás”, 140–144. oldal). Érkezhetnek az életed
körülményei, vagy a körülötted levŒk kedves cselekedetei
által. Miközben egyre közelebb kerülsz Mennyei Atyádhoz az
ima által, egyre készségesebben felismered a fohászaidra
adott irgalmas és bölcs válaszait. Rá fogsz jönni, hogy Ã a te
oltalmad és erŒsséged, bizonyos segítség a nyomorúságban
(lásd Zsoltárok 46:2).
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További utalások: Máté 6:5–15; Jakab 1:5–6; Énós 1:1–17; Móziás 4:11–12;
3 Nefi 13:6–7; 14:7–8; T&Sz 19:38; 88:63–65; Joseph Smith története
1:9–19

Lásd még böjtölés és böjti felajánlások; hit; hódolat.

irgalom

Mennyei Atyánk ismeri a gyengeségeinket és bıneinket.
Ã irgalmat tanúsít, amikor megbocsátja bıneinket, és segít
visszatérni, és Vele élni.

Az ilyen könyörület látszólag ellentmond az igazságos-
ság törvényének, amely megköveteli, hogy semmi tisztátalan
dolog ne lakhasson Istennel (lásd 1 Nefi 10:21). Jézus Krisztus
engesztelése azonban lehetŒvé tette, hogy Isten „egy tökéle-
tes, igazságos Isten legyen, és irgalmas Isten is” (Alma 42:15).

Isten irgalmának elnyerése

A Szabadító eleget tett az igazságosság követelményé-
nek, amikor a helyünkre állt, és elszenvedte a bıneinkért járó
büntetést. Eme önzetlen tettének köszönhetŒen az Atya irgal-
masan visszatarthatja tŒlünk a büntetést, és befogadhat min-
ket a színe elé. Az Úr bocsánatának elnyeréséhez Œszintén
meg kell bánnunk a bıneinket. Ahogy Alma próféta tanította:
„Az igazságosság minden követelményét gyakorolja, és az
irgalom is jogot formál mindarra, ami a sajátja; és így csak az
igazán töredelmesek szabadulnak meg” (Alma 42:24; lásd
még a 22–23, 25-ös verseket).

A bınök bocsánata nem az egyetlen irgalmas ajándéka
Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak. Minden áldás,
amelyet kapsz, egy-egy irgalmas tett; jóval több, mint amit
magadtól kiérdemelnél. Mormon azt tanította: „Minden jó
dolog Krisztustól származik; különben elbukottak lennének
az emberek és semmi jó dolog nem érhetné Œket” (Moróni
7:24). Például isteni irgalomban részesülsz, amikor a Mennyei
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Atya meghallja és megválaszolja az imáidat; amikor útmuta-
tást kapsz a SzentlélektŒl; és amikor meggyógyulsz egy beteg-
ségbŒl a papság ereje által. Jóllehet minden ilyen áldás az
engedelmességed révén érkezik, kizárólag saját erŒfeszítéseid
által soha nem érnéd el azokat. Ezek egy szeretŒ és könyörü-
letes Atya irgalmas ajándékai.

Irgalmat tanúsítani mások iránt

Tanítványaihoz szólva ezt mondta a Szabadító: „Legye-
tek… irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas” (Lukács 6:36).
Követheted Mennyei Atyád irgalomról mutatott példáját a
másokkal való kapcsolataidban. Próbáld kiküszöbölni az éle-
tedben az önteltséget, kevélységet és önhittséget! Keresd a
módot arra, hogy könyörületes, tisztelettudó, megbocsátó,
gyengéd és türelmes legyél, még ha tisztában is vagy mások
hiányosságaival! Ha ezt teszed, a példád másokat arra indít
majd, hogy irgalmasabbak legyenek, és neked is több jogod
lesz Isten irgalmára.

További utalások: Máté 5:7; Lukács 10:25–37; Alma 34:14–16

Lásd még igazságosság; jószívıség; kegyelem; megbocsátás.

Isten, az Atya

Isten, az Atya az a legfŒbb lény, akiben hiszünk, és akinek
hódolunk. Ã minden dolog TeremtŒje, Uralkodója és Fenntar-
tója. Ã tökéletes, teljes hatalommal bír, és mindent tud. Neki
„húsból és csontból való teste van, tapintható, akár az emberé”
(T&Sz 130:22).

Mennyei Atyánk az ítélkezés, az erŒ, a tudás és a hatalom
Istene, ugyanakkor a tökéletes irgalomé, kedvességé és jószí-
vıségé is. Jóllehet nem ismerjük „minden dolognak a jelenté-
sét”, mégis békére lelhetünk a biztos tudásban, hogy Ã szeret
minket (lásd 1 Nefi 11:17).
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Lelkünk Atyja

Az élet egyik legnagyobb kérdése ez: „Ki vagyok én?”
Egy kedvelt elemis ének még a kisgyerekeknek is segít meg-
válaszolni a kérdést. Ezt énekeljük: „Úr gyermeke vagyok,
Ã küldött engemet.” Annak ismerete, hogy Isten gyermekei
vagyunk, erŒt, vigaszt és reményt ad.

Isten szó szerinti gyermekei vagytok, akik lélekben szü-
lettek a halandóság elŒtti életben. Gyermekeiként biztosak
lehettek abban, hogy isteni, örök képességeitek vannak, és
hogy Ã segíteni fog, amikor Œszintén e lehetŒségek elérésére
törekedtek.

A LegfensŒbb TeremtŒ

A Mennyei Atya a LegfensŒbb TeremtŒ. Jézus Krisztus
által megteremtette a mennyet és a földet, és minden dolgot
azokban (lásd Mózes 2:1). Alma azt mondta, hogy „minden
dolog azt mutatja, hogy van Isten; a föld és minden olyan
dolog, ami annak színén van, igen, és annak mozgása, igen, és
mind a bolygók is, melyek szabályos rendjükben mozognak,
arról tesznek bizonyságot, hogy van egy LegfensŒbb TeremtŒ”
(Alma 30:44).

IdŒnként gondolkodjatok el a teremtés szépségein: fákon,
virágokon, állatokon, hegyeken, az óceán hullámain, egy
újszülött gyermeken! IdŒnként tekintsetek fel az égboltra,
ahol a csillagok és bolygók pályája tanújelei annak, hogy Isten
mozog „az Œ fenségében és hatalmában” (lásd T&Sz 88:41–47).

A szabadítás tervének megalkotója

Mennyei Atyánk azt akarja, hogy örökké Vele éljünk. Az
Ã mıve és dicsŒsége az, hogy „véghezvigy[e] az ember hal-
hatatlanságát és örök életét” (Mózes 1:39). Ennek elérésére
készítette el a szabadítás tervét. Elküldte szeretett Fiát, Jézus
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Krisztust, hogy oldja meg a halál kötelékeit, és engeszteljen ki
a világ bıneiért: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Œ
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Œ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). Ez az áldozat
Atyánk irántunk érzett szeretetének legmélyebb kifejezése.

Megismerni Istent, az Atyát

Isten gyermekeiként különleges kapcsolatban vagyunk
Vele, ami megkülönböztet minket minden más teremtményé-
tŒl. Törekedjetek Mennyei Atyátok megismerésére! Ã szeret
benneteket, és nektek adta a becses lehetŒséget, hogy ima által
közelebb kerüljetek Hozzá. Alázatosan és Œszintén elmondott
imáitok meghallgattatnak és válaszra találnak.

Atyátokat azáltal is megismerhetitek, hogy Szeretett Fiá-
ról tanultok, és életetekben alkalmazzátok az evangéliumot.
A Szabadító ezt tanította tanítványainak: „Ha megismertetek
volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is. […] a ki
engem látott, látta az Atyát” (János 14:7, 9).

Közelebb kerültök Istenhez a szentírások és az utolsó
napi próféták szavainak tanulmányozása, valamint a szolgá-
lat nyújtása által. Miközben Isten akaratát követitek, és úgy
éltek, ahogyan Ã szeretné, hasonlóbbakká váltok Ãhozzá és
Fiához. Felkészültök az Ã színük elé visszatérni és ott élni.

További utalások: János 14:6, 21–24; 17:3; Móziás 4:9; T&Sz 132:22–24;
Hittételek 1:1

Lásd még Istenség; teremtés; szabadítás terve.

Istenség

Az elsŒ hittétel kijelenti: „Hiszünk Istenben, az Örökké-
való Atyában, és az Ã Fiában, Jézus Krisztusban, valamint a
Szentlélekben.” E három lény alkotja az Istenséget. Ãk elnö-
kölnek e világ, és Mennyei Atyánk minden más teremtménye
felett.

Istenség
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Az Istenség igaz tana elveszett a Szabadító halandó szol-
gálatát és apostolainak halálát követŒ hitehagyás során. A tan
visszaállítása akkor vette kezdetét, amikor a 14 éves Joseph
Smith részesült elsŒ látomásában (lásd Joseph Smith Története
1:17). A próféta elsŒ látomásáról szóló beszámolójából és egyéb
tanításaiból tudjuk, hogy az Istenség tagjai három különálló
lény. Az Atyának és a Fiúnak húsból és csontból való teste van,
a Szentlélek pedig lélekszemély (lásd T&Sz 130:22).

Jóllehet az Istenség tagjai egymástól megkülönböztethetŒ
lények, akik eltérŒ szerepekkel rendelkeznek, mégis céljuk-
ban és a tanban egyek. Tökéletesen egyesülnek Mennyei
Atyánk szabadítást hozó isteni tervének megvalósításában.

További utalások: Máté 3:13–17; János 14:6–10; 17:6–23; Ap. csel. 7:55–56;
2 Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; T&Sz 76:20–24

Lásd még Isten, az Atya; Jézus Krisztus; Szentlélek.

jelek

A jelek olyan események vagy élmények, amelyek Isten
hatalmát mutatják meg. Gyakran csodával járnak. Nagy ese-
ményeket jelölnek és hoznak nyilvánosságra; ilyen például a
Szabadító születése, halála és második eljövetele. Szövetsé-
gekre emlékeztetnek minket, amelyeket az Úr kötött velünk.
A jelek IstentŒl jövŒ elhívásról is tanúskodhatnak, vagy az Úr
rosszallását is kifejezhetik.

Egyesek azt állítják, hogy hinnének Istenben vagy az Ã
munkájában, ha kapnának valami jelet. Az Úr azonban meg-
mondta: „De íme, nem jelek által érkezik a hit, hanem a jelek
azokat követik, akik hisznek” (T&Sz 63:9). Ilyen jelek azok-
nak adatnak, akik hithıek és engedelmesek, annak érdeké-
ben, hogy megerŒsítsék Œket a hitükben.

További utalások: Máté 12:38–39; Márk 13:22–27; Lukács 2:8–17; Alma
30:43–52; Hélamán 14; 3 Nefi 1:13–21; 8:2–25; Ether 12:6; T&Sz 63:7–12
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Lásd még engedelmesség; hit; Jézus Krisztus második eljövetele.

Jézus Krisztus

2000. január 1-jén az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol
Kvóruma az alábbi nyilatkozatot tette közzé. „Az élŒ Krisztus”
címet viselŒ nyilatkozat bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztus-
ról, és összefoglalja az Ã kilétét és isteni küldetését:

„Amint megemlékezünk Jézus Krisztus kétezer évvel eze-
lŒtti születésérŒl, bizonyságunkat tesszük az Ã páratlan életé-
nek valóságáról, nagyszerı engesztelŒ áldozatának végtelen
tisztaságáról. Senki más nem tett hasonlóan mély benyomást
mindazokra, akik a földön éltek, és akik még ezután fognak
élni.

Ã volt az Ószövetség nagy Jehovája és az Újszövetség
Messiása. Atyjának irányítása alatt Ã volt a föld teremtŒje.
»Minden Œ általa lett és nála nélkıl semmi sem lett, a mi lett«
(János 1:3). Bár bıntelen volt, megkeresztelkedett, hogy min-
den igazságot betöltsön. »Széjjeljárt jót tévén« (Ap. csel. 10:38),
mégis megvetették érte. Evangéliuma a béke és a jóakarat üze-
nete volt. Mindenkit arra kért, hogy kövessék példáját. Beteget
gyógyítva, vakot látóvá téve és holtat feltámasztva járta
Palesztina útjait. Az örökkévalóság igazságairól, a halandóság
elŒtti létünk valóságáról, földi életünk céljáról, valamint Isten
fiainak és lányainak az elkövetkezendŒ életben való lehetŒsé-
geirŒl tanított.

Nagyszerı engesztelŒ áldozatának emlékeztetŒjeként
bevezette az úrvacsorát. Hamis vádak alapján letartóztatták és
ítélkeztek felette, bınösnek mondták ki, hogy megnyugtassák
a tömeget, és arra ítélték, hogy meghaljon a Kálvária kereszt-
jén. Életét adta, hogy kiengeszteljen az egész emberiség bı-
neiért. Nagyszerı ajándékot adott mindazokért és mindazok
helyett, akik valaha is élnek a földön.

Jézus Krisztus
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Ünnepélyesen bizonyságunkat tesszük arról, hogy élete,
amely az egész emberi történelem középpontjában áll, nem
Betlehemben kezdŒdött, és nem a Kálvárián ért véget. Ã volt
az Atya ElsŒszülötte, az Egyszülött Fiú a testben, a világ Meg-
váltója.

Feltámadott a sírból, hogy »zsengéjök« legyen »azoknak,
kik elaludtak« (1Korinthusbeliek 15:20). Feltámadott Úrként
ellátogatott azok közé, akiket az életben szeretett. Az Ã »más
juhai« (János 10:16) között is szolgált az Œsi Amerikában. A
modern világban Ã és Atyja megjelentek a gyermek Joseph
Smithnek, ezzel megnyitva a régóta ígért »idŒk teljességének
rendjét« (Efézusbeliek 1:10).

Joseph Smith próféta ezt írta az ÉlŒ Krisztusról: »Szemei
olyanok voltak, mint a tız lángja; fején a haj fehér, mint a
tiszta hó; arca ragyogott, meghaladva a nap fényességét;
hangja pedig olyan volt, akár a nagy vizek zúgásának hang-
zása, méghozzá Jehova hangja, mondván:

Én vagyok az elsŒ és az utolsó; én vagyok az, aki él; én
vagyok az, aki megöletett; én vagyok a ti szószólótok az
Atyánál« (T&Sz 110:3–4).

Azt is kijelentette Róla a próféta: »És most a sok tanúbi-
zonyság után, amely Œróla adatott, ez a legutolsó tanúbi-
zonyság, amelyet mi adunk róla: Hogy Œ él!

Mert láttuk Œt, méghozzá Isten jobb kezénél; és hallottuk
a hangot, amely bizonyságot tett arról, hogy Œ az Atya Egy-
szülöttje –

Hogy általa, rajta keresztül és ŒtŒle teremtetnek és terem-
tettek a világok, és azok lakói Istennek született fiak és leá-
nyok« (T&Sz 76:22–24).

Ünnepélyes szavakkal jelentjük ki, hogy az Ã papsága és
egyháza visszaállíttatott a földre – »fölépíttettetek az aposto-
loknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkŒ maga
Jézus Krisztus« (Efézusbeliek 2:20).
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Tanúságot teszünk, hogy egy napon visszatér majd a
földre. »És megjelenik az Úr dicsŒsége, és minden test látni
fogja azt« (Ésaiás 40:5). Királyok Királyaként kormányoz majd,
és Urak Uraként uralkodik, minden térd meg fog hajolni, és
minden nyelv hódolattal szól majd ÃelŒtte. Mindegyikünk ott
fog állni, hogy cselekedeteink és szívünk vágya szerint meg-
ítéljen minket.

Felszentelt apostolaiként bizonyságunkat tesszük, hogy
Jézus az ÉlŒ Krisztus, Isten halhatatlan Fia. Ã a nagy Immá-
nuel Király, aki ma az Ã Atyjának jobbján áll. Ã a világ vilá-
gossága, élete és reménysége. Az Ã útja az az ösvény, amely
ebben az életben boldogsághoz, az elkövetkezendŒben pedig
örök élethez vezet. Köszönet Istennek az Ã isteni Fia páratlan
ajándékáért!” (Liahóna, 2000. ápr., 2–3. o.)

Lásd még Jézus Krisztus engesztelése.

Jézus Krisztus engesztelése

Az engesztelés szó azt jelenti, hogy összebékít, vagy újra
helyreállítja az összhangot. Jézus Krisztus engesztelése által
megbékélhetünk Mennyei Atyánkkal (lásd Rómabeliek
5:10–11; 2 Nefi 25:23; Jákób 4:11). Végül örökre az Ã színe elŒtt
élhetünk, „tökéletessé téve Jézus… által” (lásd T&Sz 76:62, 69).

Jézus Krisztus „a világ megalapítása óta arra [lett] felké-
szítve, hogy nép[ét] megválts[a]” (Ether 3:14). A halandó élet
elŒtti lélekvilágban, Mennyei Atyánk bemutatta a szabadítás
örökkévaló tervét, amelyhez szükség volt egy végtelen és
örök érvényı engesztelésre. A halandó élet elŒtti Jézus –
akkor még mint Jehova – alázatosan kijelentette, hogy a terv
teljesítésének érdekében Ã véghez viszi az Atya akaratát
(lásd Mózes 4:2). Ennek eredményeként, elŒre elrendelték,
hogy vigye véghez az engesztelést – jöjjön a földre, bınhŒd-
jön a bıneink miatt, haljon meg a kereszten és támadjon fel.
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Ã lett a Bárány, „a ki megöletett, e világ alapítása óta” (Jele-
nések 13:8; lásd még 1 Péter 1:19–20; Mózes 7:47).

Az engesztelés, Mennyei Atyánk irántunk érzett szerete-
tének mindenek felett való kifejezése (lásd János 3:16). Ez egy-
ben a Szabadító az Atya iránt és az irántunk érzett szereteté-
nek legnagyszerıbb kifejezése (lásd János 14:28–31; 15:9–13;
1 János 3:16; T&Sz 34:3; 138:1–4).

Szükségünk van az engesztelésre

Ádám és Éva utódaiként, minden ember megörökli a
bukás hatásait. Mindannyian megtapasztaljuk a lelki halált,
amikor elszakadunk Mennyei Atyánktól, és mindannyian
elszenvedjük a testi halált is, amely a fizikai test halála (lásd
Alma 42:6–9; T&Sz 29:41–42).

Bukott állapotunkban ki vagyunk téve az ellentéteknek
és a kísértésnek. Amikor engedünk a kísértésnek, eltávolo-
dunk Mennyei Atyánktól, és nélkülözzük az Ã dicsŒségét
(lásd Rómabeliek 3:23).

Az örök igazságosság megköveteli, hogy a bukás hatásai
megmaradjanak, és mi büntetést kapjunk a saját helytelen cse-
lekedeteink miatt. Az engesztelés nélkül a lelki és a testi halál
áthatolhatatlan akadályt emelne közénk és Isten közé. Mivel
mi nem tudjuk magunkat megszabadítani a bukástól, sem a
saját bıneinktŒl, örökre elszakadnánk Mennyei Atyánktól,
mert „semmi tisztátalan dolog nem lakhat ott…, az Œ jelenlé-
tében” (Mózes 6:57).

Mi csak egyféleképpen szabadulhatunk meg: ha valaki
más megment minket. Szükségünk van valakire, aki eleget
tud tenni az igazságosság követelményeinek, aki helyettünk
magára vállalja a bukás terhét, és megfizet a bıneinkért. Jézus
Krisztus az egyetlen személy, aki alkalmas volt ilyen áldoza-
tot hozni.
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Jézus Krisztus, egyetlen reményünk

A föld teremtését megelŒzŒ idŒktŒl fogva a Szabadító az
egyetlen reményünk, hogy általa elnyerjük jutalmunk, vagyis
„békességet ebben a világban és örök életet az eljövendŒ
világban” (T&Sz 59:23).

Csakis neki volt meg a hatalma arra, hogy letegye az éle-
tét, majd újra felvegye azt. Halandó édesanyjától, Máriától
örökölte képességét a halálra. Halhatatlan Atyjától örökölte a
halál feletti hatalmát. Kijelentette: „Mert a miként az Atyának
élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete
legyen önmagában” (János 5:26).

Egyedül Ã tudott megváltani minket a bıneinktŒl. Az
Atyaisten adta neki ezt a hatalmat (lásd Hélamán 5:11). A Sza-
badító megkaphatta ezt a hatalmat és véghezvihette az engesz-
telést, mert megŒrizte magát bıntelennek: „Kísértéseket szen-
vedett el, ám nem engedett azoknak” (T&Sz 20:22). Mivel
tökéletes, bıntelen életet élt, megszabadult az igazságosság
követelményeitŒl. Mivel rendelkezett a megváltás hatalmával,
és mivel nem volt adósa az igazságosságnak, megfizethette az
adósságát azoknak, akik megbánták bıneiket. Elmondhatja:

„Atyám, tekintsd annak szenvedéseit és halálát, aki bınt
nem cselekedett, akivel nagyon elégedett voltál; tekintsd a te
Fiadnak vérét, amely kiontatott, annak vérét, akit odaadtál,
hogy te magad megdicsŒülhess;

Ezért Atyám, kíméld meg ezeket a testvéreimet, akik hisz-
nek az én nevemben, hogy énhozzám jöhessenek és örökké
tartó életük lehessen” (T&Sz 45:4–5).

Valóban „nem adatik más név, sem valamely más út vagy
mód, mely által szabadulás jöhetne az emberek gyermekei-
hez, csakis Krisztus, a Mindenható Úr nevében és azáltal”
(Móziás 3:17).
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Az engesztelŒ áldozat

Jézus engesztelŒ áldozata a Gecsemáné kertjében és a
Kálvária keresztjén történt meg. Gecsemánéban engedelmes-
kedett az Atya akaratának, és elkezdte magára venni minden
ember bınét. Kinyilatkoztatta, hogy mit élt át akkor, amikor
megfizetett a bıneinkért:

„Mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a
dolgokat, hogy ha bınbánatot tartanak, akkor ne szenvedje-
nek;

De ha nem hajlandóak bınbánatot tartani, akkor úgy kell
szenvedniük, ahogyan nekem;

Amely szenvedés nyomán, még én, Isten, mindenek közt
a legnagyobb is reszkettem a fájdalomtól, és minden pórusból
véreztem, és testben és lélekben is szenvedtem – és azt kíván-
tam, hogy ne igyam ki a keserı poharat, és visszarettenjek –

Mindazonáltal dicsŒség legyen az Atyának; én ittam és
befejeztem elŒkészületeimet az emberek gyermekeiért” (T&Sz
19:16:–19; lásd még Lukács 22:44; Móziás 3:7).

A Szabadító tovább szenvedett a bıneinkért, amikor
hagyta, hogy felemeljék a keresztre, és megöljék a világ bı-
neiért (lásd 1 Nefi 11:33).

A kereszten hagyta, hogy meghaljon. Testét ezután sírba
helyezték addig, mígnem feltámadt és „zsengéjük lŒn azok-
nak, kik elaludtak” (1 Korinthusbeliek 15:20). Halála és feltá-
madása által legyŒzte a fizikai halált mindannyiunk számára.
KésŒbb ezt mondta:

„eljöttem a világra, hogy Atyám akaratát tegyem, mert az
én Atyám küldött engem.

És Atyám azért küldött el engem, hogy felemeltethessem
a keresztre; és miután felemeltettem a keresztre, hogy minden
embert magamhoz vonzhassak, hogy amint engem felemel-
tek az emberek, éppen úgy emelje fel az Atya az embereket,
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hogy elŒttem álljanak, hogy cselekedeteik szerint megítéltes-
senek, vajon jók vagy gonoszak voltak-e.

És ezen okból emeltettem fel; tehát az Atya hatalma sze-
rint minden embert magamhoz vonzok majd, hogy cseleke-
deteik szerint megítéltethessenek.

És lészen, hogy aki bınbánatot tart és megkeresztelkedik
az én nevemben, azt eltölti a Szentlélek; és ha mindvégig kitart,
akkor íme, ártatlannak fogom tartani Œt Atyám elŒtt azon a
napon, amikor odaállok, hogy megítéljem a világot” (3 Nefi
27:13–16).

Egyetemes megváltás a bukástól

Az engesztelés által, Jézus Krisztus minden embert meg-
vált a bukás következményeitŒl. Minden ember, aki valaha a
földön élt, vagy egyszer a földön fog élni, feltámad és vissza-
kerül Isten színe elé, hogy megítéltessen (lásd 2 Nefi 2:5–10;
Hélamán 14:15–17). A Szabadító irgalmának és megváltó
kegyelmének ajándéka által, mindannyian megkapjuk a hal-
hatatlanság ajándékát, és örökké fogunk élni megdicsŒült,
feltámadott testben.

Szabadulás a bıneinktŒl

Jóllehet feltétel nélkül megváltattunk a bukás egyetemes
következményeitŒl, saját bıneinkért azonban felelŒsséggel
tartozunk. „Krisztus engesztelŒ vérével” bınbocsánatot nyer-
hetünk és megtisztulhatunk a bın bélyegétŒl (Móziás 4:2).
Hinnünk kell Jézus Krisztusban, meg kell bánnunk bıneinket,
meg kell keresztelkednünk a bınök bocsánatára, és el kell
nyernünk a Szentlélek ajándékát. Alma azt tanácsolta:

„Most azt mondom nektek, hogy bınbánatot kell tartano-
tok, és újjá kell születnetek; mert a Lélek azt mondja, hogy ha
nem születtek újjá, nem örökölhetitek a mennyek királyságát;
ezért jöjjetek és keresztelkedjetek meg a bınbánatra, hogy
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megmoshassanak benneteket a bıneitektŒl, hogy hitetek
lehessen Isten Bárányában, aki elveszi a világ bıneit, akinek
hatalmában áll megszabadítani és minden hamislelkıségtŒl
megtisztítani” (Alma 7:14).

Az örök élet ajándéka

Az Úr kijelentette, hogy az örök élet „Isten minden aján-
déka közül a legnagyobb” (T&Sz 14:7). Örök életet nyerni
annyit jelent, hogy érdemessé válunk az Istennel való együtt-
élésre, megörökölve a celesztiális királyság legmagasabb
fokát. Ez az ajándék csak Jézus Krisztus engesztelése által
válik elérhetŒvé. Mormon azt mondta: „És mi az, amiben
reménykedjetek? Íme, azt mondom nektek, hogy Krisztus
engesztelése és feltámadásának hatalma által reméljétek azt,
hogy majd örök életre támadtok fel, és ez a belé vetett hitetek
miatt van, az ígéret szerint” (Moróni 7:41).

Ahhoz, hogy megkapjuk ezt az ajándékot, bizonyos felté-
teleknek meg kell felelnünk. Hinnünk kell Jézus Krisztusban,
meg kell bánnunk bıneinket, és hithıen ki kell tartanunk a
végsŒkig. Részesülnünk kell a szabadítás szertartásaiban: a
keresztségben, a Szentlélek ajándékában, a melkisédeki pap-
sági elrendelésben (férfiak részére), valamint a templomi fel-
ruházásban és a házassági pecsételésben. Amennyiben része-
sülünk ezekben a szertartásokban és betartjuk a velük járó
szövetségeket, Krisztushoz jövünk, és végül megkapjuk az
örök élet ajándékát (lásd Hittételek 1:3).

Végtelen igazságosságában és kegyelmében, az Úr azok-
nak is örök életet ad, „akik ezen evangélium ismerete nélkül
haltak meg, akik befogadták volna azt, ha megengedték
volna nekik, hogy itt maradjanak” és minden „gyermek[nek],
aki a felelŒsségre vonhatóság éveinek elérése elŒtt hal meg”
(T&Sz 137:7, 10).
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A Szabadító mindannyiunkat hív, hogy részesüljünk az
örök életbŒl: „Íme, Œ minden emberhez felhívást intéz, mert
ki van nyújtva feléjük az irgalom karja, és Œ így szól: Tartsa-
tok bınbánatot, és én majd befogadlak benneteket. Igen, ezt
mondja: Jöjjetek hozzám, és vesztek az élet fájának gyümöl-
csébŒl; igen, szabadon esztek és isztok az élet kenyerébŒl,
és az élet vizébŒl” (Alma 5:33–34).

Békességet és gyógyulást találni az engesztelés által

A Szabadító engesztelésének áldásai kiterjednek az örök-
kévalóságra, de ebben az életben is jönnek. Miközben Krisz-
tushoz jöttök, megismeritek azt az örömöt, hogy tisztán járul-
hattok az Úr elé. Alma szavait visszhangozzátok majd, aki a
rengeteg bın és lázadás után megtapasztalta a bınbánat fáj-
dalmas, de gyógyító hatását. Miután bınbocsánatot nyert,
tanúbizonyságot tett:

„Nem voltam képes visszaemlékezni a fájdalmaimra;
igen, nem szaggatott fel többé bıneim emléke.

És Ó, mily örömet éreztem, és mily csodálatos fényt lát-
tam; igen, lelkemet olyan rendkívüli öröm töltötte el, amilyen
a fájdalmam volt.

...semmi nem lehet olyan átható és olyan keserı, amilye-
nek a fájdalmaim voltak. ...másrészrŒl semmi nem lehet olyan
átható és édes, amilyen az örömöm volt” (Alma 36:19–21).

A bın fájdalmától való megváltás ajánlatán kívül, a Sza-
badító békességet kínál a megpróbáltatások idején. Engeszte-
lése részeként Jézus magára vette minden ember fájdalmát,
betegségét és gyengeségét (lásd Alma 7:11–12). Ã érti a szen-
vedéseiteket, mert Ã is átélte azokat. Ezzel a tökéletes megér-
téssel tudja, hogyan segíthet nektek. Ezért „minden gondoto-
kat Œ reá vessétek, mert néki gondja van reátok” (1 Péter 5:7).

Hitetek és igazlelkıségetek, valamint az Ã engesztelése
által, az élet minden igazságtalansága, sérelme és fájdalma
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kárpótolható és helyrehozható. Azokat az áldásokat, melye-
ket ebben az életben megtagadtak tŒletek, megkapjátok az
örökkévalóságban. Noha nem minden szenvedéseteket eny-
híti most meg, mégis Ã megvigasztal és megáld megértéssel
és erŒvel, hogy könnyen el tudjátok viselni terheiteket”
(Móziás 24:15).

„JŒjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és
megterheltettetek – mondta a Szabadító –, és én megnyu-
gosztlak titeket” (Máté 11:28). Egy másik alkalommal újra
megígérte békességét, ezt mondván: „E világon nyomorúság-
tok lészen; de bízzatok: én meggyŒztem a világot” (János
16:33). Ezek az engesztelés ígéretei, ebben az életben és az
örökkévalóságon keresztül.

További utalások: Ésaiás 49:13–16; 53; Máté 26–28; Márk 14–16; Lukács
22–24; János 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1 Korinthusbeliek
15:20–22; Zsidók 4:14–16; 1 János 1:7; 1 Nefi 10:6; 2 Nefi 2:1–10; 9;
25:23–26; Jákób 4:12; Móziás 3:1–19; Alma 22:14; 34:5–18; 42; Hélamán
5:9–12; 14:13–19; 3 Nefi 9:14–22; 27:13–22; Mormon 9:10–14; Ether 12:27,
41; Moróni 8:5–26; 10:32–33; T&Sz 18:10–22; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5;
76:40–43; Mózes 1:39

Lásd még bukás; bınbánat; dicsŒség királyságai; evangélium; feltámadás;
halál, fizikai; halál, lelki; hit; igazságosság; irgalom; Isten az Atya; keresz-
telés; megbocsátás; örök élet; szertartások; szabadítás; szabadítás terve.

Jézus Krisztus második eljövetele

Amikor Jézus Krisztus halandó szolgálata végén a
mennybe ment, két angyal ezt jelentette ki apostolainak: „Ez a
Jézus, a ki felviteték tŒletek a mennybe, akképpen jŒ el, a
miképpen láttátok Œt felmenni a mennybe” (Ap. csel. 1:11).
Amikor a Szabadító ismét eljön, hatalommal és dicsŒséggel tér
majd vissza, hogy igényt tartson a földre az Œ királyságaként.
Az Œ második eljövetele jelenti majd a millennium kezdetét.

Jézus Krisztus második eljövetele

105



A második eljövetel egy félelmetes, gyászos idŒszak lesz
a gonoszok számára, az igazlelkıek számára azonban a béke
és a diadal napja lesz. Az Úr kijelentette:

„Mert azok, akik bölcsek és elfogadták az igazságot, és
vezetŒjükké fogadták a Szent Lelket, és akiket nem tévesztet-
tek meg – bizony mondom nektek, Œk nem döntetnek le és
vettetnek a tızbe, hanem megmaradnak azon a napon.

És a föld nekik adatik örökségül; és sokasodnak és meg-
erŒsödnek és gyermekeik bın nélkül nŒnek fel, mígnem meg-
szabadulnak.

Mert az Úr ott lesz közöttük, és rajtuk lesz az Œ dicsŒsége,
és Œ lesz a királyuk és a törvényhozójuk” (T&Sz 45:57–59).

Az Úr nem nyilatkoztatta ki pontosan, hogy mikor jön el
ismét: „Az órát és a napot ember nem tudja, sem az angyalok
a mennyben, és nem is fogják tudni, míg el nem jön” (T&Sz
49:7). Kinyilatkoztatta azonban a prófétáinak azokat az esemé-
nyeket, amelyek megelŒzik második eljövetelét. Az alábbiak a
megjövendölt események és jelek között vannak:

• Elpártolás az evangélium igazságától (lásd Máté
24:9–12; 2 Thessalonikabeliek 2:1–3).

• Az evangélium visszaállítása, benne Jézus Krisztus
egyházának visszaállításával (lásd Ap. csel. 3:19–21;
Jelenések 14:6–7; T&Sz 45:28; 133:36).

• A papsági kulcsok visszaállítása (lásd Malakiás 4:5–6;
T&Sz 110:11–16).

• A Mormon könyve napvilágra kerülése (lásd Ésaiás
29:4–18; 3 Nefi 21:1–11).

• Az evangélium hirdetése szerte az egész világon (lásd
Máté 24:14).

• A gonoszság, háborúk és zavargások idŒszaka (lásd
Máté 24:6–7; 2 Timótheus 3:1–7; T&Sz 29:17; 45:26–33;
88:91).

Jézus Krisztus második eljövetele
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• Jelek az égen és a földön (lásd Jóel 2:30–31; Máté
24:29–30; T&Sz 29:14–16; 45:39–42; 49:23; 88:87–90).

Ne aggodalmaskodj a Szabadító második eljövetelének
pontos idŒpontja miatt! Inkább élj úgy, hogy kész legyél, ami-
kor eljön! Miközben napjaink súlyos csapásait szemléled, ne
feledd, hogy az igazlelkıeknek nem kell félni a második eljö-
veteltŒl, vagy az azt megelŒzŒ jelektŒl! A Szabadító apostolai-
hoz intézett szavai rád is vonatkoznak: „Ne nyugtalankodja-
tok, mert amikor mindezen dolgok bekövetkeznek,
tudhatjátok, hogy a nektek tett ígéretek is be fognak teljesedni”
(T&Sz 45:35).

További utalások: Lukács 21:34–36; 2 Péter 3:10–14; T&Sz 133:42–52;
Joseph Smith – Máté

Lásd még jelek; millennium; szabadítás terve.

jólét

Minden egyháztagnak két jóléti felelŒssége van: hogy
önellátóvá váljék, és gondoskodjon a szegényekrŒl és a rászo-
rulókról.

A szülŒké az a szent felelŒsség, hogy gondoskodjanak
gyermekeik fizikai és lelki jólétérŒl. Amint a gyerekek felnŒ-
nek, egyre inkább felelŒsek lesznek saját jólétükért. A szülŒk
tanítsák meg nekik a jólét alapelveit, segítsenek nekik felké-
szülni arra, hogy önellátók legyenek, és saját családjukról
gondoskodni tudjanak a jövŒben. Emellett a szülŒk lehetŒsé-
get adhatnak a gyerekeknek arra, hogy a szegényekrŒl és a
rászorulókról gondoskodjanak.

Ha felnŒtt egyháztag vagy, az összes alábbi tanács köz-
vetlenül vonatkozik rád. Ha fiatal férfi vagy nŒ vagy, a taná-
csok nagy része rád is vonatkozik, még ha most nagyrészt a
szüleid is tartanak el.

jólét
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Önellátóvá válni

A társadalmi, érzelmi, lelki, fizikai és anyagi jóléted fele-
lŒssége elsŒdlegesen rád, másodrészt a családodra, harmad-
részt az egyházra hárul. Az Úr sugalmazása alapján és saját
munkád segítségével neked kell magadat és családodat ellátni
az élet lelki és fizikai szükségleteivel.

Jobban gondot tudsz viselni magadra és a családodra, ha
önellátó vagy. Felkészült vagy arra, hogy átvészeld a nehéz
idŒszakokat, anélkül, hogy másoktól kellene függnöd.

Segít az önellátóvá válásában, ha: (1) megragadod az
oktatási lehetŒségeket; (2) megfelelŒ táplálkozási és higiéniás
elveket alkalmazol; (3) hozzád illŒ munkára készülsz és hozzá
is jutsz; (4) a törvény engedte kereteken belül élelem- és ruha-
tartalékot képezel; (5) forrásaidat bölcsen használod, többek
között tizedet és felajánlásokat fizetsz, valamint kerülöd az
adósságot; és (6) lelki, érzelmi és szociális erŒt fejlesztesz.

Ahhoz, hogy önellátóvá válj, hajlandónak kell lenned
dolgozni. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy dolgozzunk
(lásd 1 Mózes 3:19; T&Sz 42:42). A becsületes munka a bol-
dogság, önbecsülés és boldogulás egyik alapvetŒ forrása.

Ha valaha is idŒlegesen képtelen vagy ellátni az alapszük-
ségleteidet a saját erŒfeszítéseid vagy a családod támogatása
segítségével, az egyház segíthet neked. Ilyen helyzetekben az
egyház gyakran az élethez szükséges forrásokról gondosko-
dik, hogy segítsen neked és a családodnak ismét önellátóvá
válni.

TörŒdés a szegényekkel és a rászorulókkal

Az Úr mindig megparancsolta népének, hogy gondos-
kodjanak a szegényekrŒl és a rászorulókról. Azt mondta:
„Meg kell látogatnotok a szegényeket és a szıkölködŒket, és a
segítségükre kell sietnetek” (T&Sz 44:6). Ezt is megparan-
csolta: „És minden dologban emlékezzetek a szegényekre és a
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szıkölködŒkre, a betegekre és a nyomorultakra, mert aki nem
teszi meg ezeket a dolgokat, az ilyen nem az én tanítványom”
(T&Sz 52:40).

Sokféle módon gondoskodhatsz a szegényekrŒl és rászo-
rulókról. Az egyik fontos módja a böjtölés és a böjti felajánlás
fizetése, amelyet a püspök vagy gyülekezeti elnök használ fel
arra, hogy a szegény, beteg vagy más bajtól szenvedŒ egyház-
községi vagy gyülekezeti tagoknak segítséget nyújtson. IdŒd-
bŒl és képességeidbŒl is adhatsz. Szolgálhatod a hajléktalano-
kat, rokkantakat, özvegyeket és másokat a környezetedben és
a közösségedben.

A rászorulók helyi és egyéni támogatása mellett az egy-
ház világszerte eljut az emberekhez, a hitüktŒl függetlenül,
akik természeti katasztrófák, szegénység, betegségek és egyéb
válságok miatt szenvednek. Az egyház létfontosságú forráso-
kat biztosít, amelyekkel segít a családoknak és egyéneknek
talpra állni és az önellátás felé haladni. Az egyház Állandó
Oktatási Alapjának tett felajánlások lehetŒséget biztosítanak
hátrányos helyzetı utolsó napi szenteknek a továbbtanulás-
ban. Az egyházszolgálati misszionáriusok idejüket és erŒfor-
rásaikat adják önkéntesként, hogy fejlesszék az olvasni tudást,
javítsanak az egészségen, és képzéseket nyújtsanak.

További utalások: Jakab 1:27; Jákób 2:17–19; T&Sz 42:31; 104:15–18

Lásd még böjtölés és böjti felajánlások; szolgálat.

Joseph Smith

1820 tavaszán, a 14 éves Joseph Smith Jézus Krisztus igaz
egyháza után kutatott, amikor egy rész olvasott a Bibliában:
„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje
IstentŒl, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nél-
kül adja; és megadatik néki” (Jakab 1:5; lásd még Joseph
Smith története 1:11–12.). Egyszerı, megingathatatlan hittel
követte az ifjú Joseph ezt a tanácsot. Egyedül kiment egy fás
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ligetbe, ahol azért imádkozott, hogy megtudja, melyik egy-
házhoz csatlakozzon. Imájára adott válaszként Isten, az Atya
és Jézus Krisztus jelent meg neki. Egyebek között azt mond-
ták neki, hogy ne csatlakozzon az akkoriban létezŒ egyházak
egyikéhez sem. (Lásd Joseph Smith története 1:13–20.)

Miután Joseph bizonyságot tett érdemességérŒl, isteni
küldetést kapott Isten prófétájaként. Rajta keresztül az Úr egy
nagyszerı és csodálatos dolgot vitt véghez, többek között
napvilágra hozta a Mormon könyvét, visszaállította a papsá-
got, értékes evangéliumi igazságokat nyilatkoztatott ki, meg-
szervezte Jézus Krisztus igaz egyházát, és megalapozta a
templomi munkát. 1844. június 27-én Josephet és testvérét,
Hyrumot egy felfegyverzett csŒcselék megölte. Vérükkel
pecsételték meg bizonyságukat.

Bizonyságotok csak akkor lehet teljes a visszaállított
evangéliumról, ha annak részét képezi Joseph Smith isteni
küldetése is. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza hitelessége az elsŒ látomás és további olyan kinyilatkoz-
tatások hitelességén múlik, melyeket az Úr Joseph prófétának
adott. John Taylor elder, az egyház harmadik elnöke így írt:
„Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, – egyedül Jézust
kivéve – többet tett az emberek megszabadulásáért e világon,
mint bárki más, aki valaha is élt azon” (T&Sz 135:3).

További utalások: Ésaiás 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; T&Sz 5:9–10; 135;
Joseph Smith – története

Lásd még az evangélium visszaállítása; próféták.

jószívıség

A jószívıség „Krisztus tiszta szeretete”, vagy „örökké
tartó szeretet” (Moróni 7:47; 8:17). Mormon próféta azt írta:
„És a jószívıség hosszan tırŒ, és kedves, és nem irigykedik, és
nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, nem könnyı
felbosszantani, nem gondol rosszra, és nem örvend a gonosz-
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ságnak, hanem az igazságnak örvend, minden dolgot elbír,
minden dologban hisz, minden dolgot remél és minden dol-
got elvisel” (Moróni 7:45; lásd még 1 Korinthusbeliek 13:4–7).

Jézus Krisztus a jószívıség tökéletes példája. Halandó
szolgálata alatt mindig „széjjeljárt jót tévén”, tanítva az evan-
géliumot és gyengéd könyörületet mutatva a szegények, szo-
morúak és csüggedtek iránt (lásd Máté 4:23; Márk 6:6; Ap.
csel. 10:38). Jószívıségének mindenek felett álló megnyilvá-
nulása a végtelen engesztelése volt. Azt mondta: „Nincsen
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az
Œ barátaiért” (János 15:13). Ez volt az általunk valaha ismert
legnagyszerıbb cselekedete a hosszan tırésnek, a kedvesség-
nek és az önzetlenségnek. A Szabadító kitartó szeretetének
megértésével gyakorolhatjátok hiteteket, megbánhatjátok
bıneiteket, bízhattok abban, hogy megbocsát nektek és meg-
erŒsít benneteket az evangélium szerinti életre irányuló
törekvéseitekben.

A Szabadító azt szeretné, hogy részesüljetek szereteté-
ben, de azt is szeretné, hogy ezt osszátok meg másokkal is. A
tanítványainak kijelentette: „Új parancsolatot adok néktek,
hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást. ErrŒl ismeri meg mindenki, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”
(János 13:34–35). A családtagjaitokkal és másokkal fenntar-
tott kapcsolataitokban tekintsetek példaként a Szabadítóra!
Igyekezzetek úgy szeretni, ahogy Ã szeret, állandó könyörü-
lettel, türelemmel és irgalommal.

Miközben folyamatosan részesültök a Szabadító szerete-
tébŒl, és miközben krisztusi szeretettel vagytok mások iránt,
azt fogjátok észrevenni, hogy növekszik a szeretetetek. Meg-
tapasztaljátok, hogy milyen örömökkel jár az Urat szolgálni.
A Szentlélek állandó társatok lesz és vezetni fog benneteket a
szolgálatotokban és a másokkal való kapcsolataitokban. Fel-
készültek lesztek, hogy találkozzatok az Úrral az utolsó ítélet
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idején, amikor a szerint jutalmaz meg benneteket, hogy
mennyire köteleztétek el magatokat munkája mellett. Mor-
mon azt tanította:

„Ezért tehát, szeretett testvéreim, ha nincs bennetek jószí-
vıség, akkor semmik vagytok, mert a jószívıség soha el
nem múlik. Ragaszkodjatok tehát a jószívıséghez, ami a
legnagyobb mindenek között, mert minden dolognak el kell
múlnia –

De a jószívıség Krisztus tiszta szeretete, és örökké tart;
és jó sora lesz annak, akirŒl az utolsó napon úgy találtatik,
hogy rendelkezik ezzel.

Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden
erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet,
melyet mindenkinek megadott, aki igaz követŒje Isten Fiának,
Jézus Krisztusnak; hogy Isten fiaivá legyetek; hogy amikor
megjelenik, akkor olyanok legyünk mint Œ, mert a maga való-
ságában fogjuk látni Œt; hogy meglehessen ez a reménységünk;
hogy megtisztulhassunk, miként Œ is tiszta” (Moróni 7:46–48).

További utalások: Máté 25:31–46; 1 János 4:18; Ether 12:33–34; T&Sz 12:8;
34:3; 121:45

Lásd még szeretet; szolgálat.

jövendölés (Lásd kinyilatkoztatás; lelki ajándékok.)

káromkodás (Lásd szentségtelenség.)

kávé (Lásd Bölcsesség szava.)

kegyelem

A kegyelem szó – ahogy azt a szentírások használják –
elsŒdlegesen arra az isteni segítségre és erŒre utal, amelyben
az Úr Jézus Krisztus engesztelése által részesülünk.

jövendölés
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Péter apostol azt tanította, hogy „növekedjetek a kegyelem-
ben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak
ismeretében” (2 Péter 3:18).

Szabadítás kegyelem által

A bukás miatt mindenki megtapasztalja a földi halált.
A Szabadító engesztelése által lehetségessé vált kegyelem
segítségével minden ember fel fog támadni, és halhatatlanság-
ban részesül (lásd 2 Nefi 9:6–13). A feltámadás önmagában
azonban nem tesz minket alkalmassá arra, hogy örökké Isten
színe elŒtt éljünk. Bıneink tisztátalanná és alkalmatlanná
tesznek minket Isten színe elŒtt élni, és kegyelmére van szük-
ségünk, amely megtisztít és tökéletessé tesz minket, „mindaz
után, amit meg tudunk tenni” (2 Nefi 25:23).

A „mindaz után, amit megtudunk tenni” kifejezés azt
tanítja, hogy erŒfeszítést kell tennünk ahhoz, hogy elnyerjük
az Úr kegyelmének teljességét, és érdemesekké váljunk Ãvele
élni. Az Úr azt parancsolta, hogy engedelmeskedjünk evangé-
liumának, ami magába foglalja, hogy hiszünk Ãbenne, meg-
bánjuk bıneinket, megkeresztelkedünk, részesülünk a Szentlé-
lek ajándékában, és mindvégig kitartunk (lásd János 3:3–5;
3 Nefi 27:16–20; Hittételek 1:3–4). Moróni írt arról a kegyelem-
rŒl, amelyben akkor részesülünk, amikor a Szabadítóhoz
jövünk, és engedelmeskedünk tanításainak:

„Jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, és
tartóztassátok meg magatokat minden istentelenségtŒl, és ha
minden istentelenségtŒl megtartóztatjátok magatokat, és teljes
lelketekkel, elmétekkel és erŒtökkel szeretitek Istent, akkor
elegendŒ számotokra a kegyelme, hogy kegyelme által tökéle-
tesek lehessetek Krisztusban; és ha Isten kegyelme által töké-
letesek vagytok Krisztusban, akkor semmiképpen nem tagad-
hatjátok Isten hatalmát.
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Továbbá, ha Isten kegyelme által tökéletesek vagytok
Krisztusban, és nem tagadjátok az Œ hatalmát, akkor szentel-
tettek meg Krisztusban, Isten kegyelme által, Krisztus vérének
ontásán keresztül, mely az Atya szövetségében foglaltatik,
bıneitek bocsánatára, hogy szentek legyetek és szeplŒtlenek”
(Moróni 10:32–33).

Kegyelemben részesülni egész életetek során

Amellett, hogy a végsŒ szabadításhoz kegyelemre van
szükségetek, életetek minden napján szükségetek van erre a
felhatalmazó erŒre. Amint szorgalommal, alázattal és szelíd-
séggel közeledtek Mennyei Atyátokhoz, kegyelme által fel fog
emelni és erŒsíteni fog benneteket (lásd Példabeszédek 3:34;
1 Péter 5:5; T&Sz 88:78; 106:7–8). Az Ã kegyelmére támasz-
kodva képesek lesztek fejlŒdni és növekedni az igazlelkıség-
ben. Jézus elŒször maga sem „kapott a teljességbŒl, hanem
kegyelemrŒl kegyelemre haladt tovább, míg teljességet nem
kapott” (T&Sz 93:13). A kegyelem lehetŒvé teszi, hogy Isten
királyságának építésében segítsetek – egy olyan szolgálatban,
amelyet egyedül saját erŒtökre vagy erŒforrásaitokra támasz-
kodva nem tudnátok elvégezni (lásd János 15:5; Filippibeliek
4:13; Zsidók 12:28; Jákób 4:6–7).

Ha netán elcsüggedtek vagy túl gyengének találjátok
magatokat az evangéliumi élet folytatásához, jusson esze-
tekbe az erŒ, melyet a kegyelem képessé tevŒ hatalma adhat.
Vigaszra és bizonyosságra lelhettek az Úr e szavaiban:
„Kegyelmem elegendŒ minden olyan embernek, aki mega-
lázkodik elŒttem; mert ha megalázkodnak elŒttem, és hisznek
bennem, akkor erŒssé teszem számukra a gyenge dolgokat”
(Ether 12:27).

További utalások: Ap. csel. 15:11; Rómabeliek 5:2; 2 Nefi 10:24; 11:5

Lásd még feltámadás; Jézus Krisztus engesztelése; szabadítás.
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kereszt

A keresztet sok keresztény egyházban a Szabadító halála
és feltámadása szimbólumaként használják, és a hit Œszinte
kifejezéseként. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjaiként mi is tisztelettel emlékezünk a Szabadító
szenvedéseire. Mivel azonban a Szabadító él, nem használjuk
halálának szimbólumát hitünk szimbólumaként.

Életeteknek kell a hiteteket kifejezni. Emlékezzetek csak,
hogy amikor megkereszteltek és konfirmáltak benneteket, szö-
vetségben fogadtátok, hogy magatokra veszitek Jézus Krisztus
nevét! Amikor embertársaitok benneteket figyelnek, érezniük
kell a Szabadító és az Ã munkája iránt érzett szereteteteket.

Az egyháztagok közül egyedül csak az utolsó napi szent
káplánok viselik a kereszt szimbólumát, akik katonai egyenru-
hájukon hordják azt, amely jelzi, hogy Œk keresztény káplánok.

Lásd még feltámadás; Jézus Krisztus; Jézus Krisztus engesztelése.

keresztelés

A Mormon könyve beszámol emberek olyan csoportjáról,
akik tanulták az evangéliumot és megkeresztelkedtek a Mor-
mon nevezetı helyen. A keresztelŒjüktŒl kezdve Mormonra
úgy tekintettek, mint egy gyönyörı helyre, mert tartózkodá-
suk alatt „ott jutottak el Megváltójuk megismeréséhez”
(Móziás 18:30). Még a heves megpróbáltatások idején is hit-
hıek maradtak az Úrhoz, mert megerŒsítette Œket a bizonysá-
guk és a keresztelési szövetségük (lásd Móziás 23–24).

A Mormon könyvében leírt néphez hasonlóan ti is örven-
dezhettek, amikor eszetekbe jut a keresztelési szövetségetek
és az ígéret, melyet az Úr tett nektek. A keresztelési szertar-
tásban erŒt találhattok, akár mostanában, akár sok évvel eze-
lŒtt keresztelkedtetek.
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Rálépni az örök élethez vezetŒ ösvényre

A keresztelés az evangélium elsŒ szabadító szertartása
(lásd Hittételek 1:4). Papsági felhatalmazással elvégzett
keresztelkedés és konfirmáció által válhat valaki Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává.

Amikor megkeresztelkedtetek, megmutattátok hajlandó-
ságotokat, hogy követni fogjátok a Szabadító példáját. Ã is
megkeresztelkedett, annak ellenére, hogy bıntelen volt. Aho-
gyan KeresztelŒ Jánosnak elmagyarázta, azért volt szükséges
megkeresztelkednie, hogy „minden igazságot betölt[senek]”
(Máté 3:13–17).

Az Úr példáját kell követniük azoknak, akik az örök életet
keresik, azáltal, hogy megkeresztelkednek és megkapják a
Szentlélek ajándékát. Nefi próféta azt mondta, hogy a Szaba-
dító megmutatta nekünk „a kaput, amelyen be kell lépn[ünk].
Mert a kapu, amelyen be kell lépn[ünk], a bınbánat, és a víz
általi keresztség; és majd azután jön bınei[nk] bocsánata, a tız
és a Szentlélek által. És akkor vagy[unk] ezen a szoros és kes-
keny ösvényen, mely az örök élethez vezet” (2 Nefi 31:17–18).
Ha mindvégig kitartunk, betartva szövetségeinket és megkap-
juk a szabadítás többi szertartását, akkor örök életet kapunk.

Az Úr módján történŒ keresztelés

A Szabadító kinyilatkoztatta Joseph Smithnek a kereszte-
lés igaz módját, világossá téve, hogy a szertartást csak pap-
sági felhatalmazással rendelkezŒ ember végezheti el, továbbá
ezt mindenképpen alámerítéssel kell végezni:

„Az a személy, akit Isten elhívott, és aki Jézus Krisztustól
felhatalmazással rendelkezik a keresztelésre, menjen le, be a
vízbe azzal a személlyel, aki keresztelésre elŒállt, és nevén
szólítva Œt mondja ezt: Jézus Krisztus megbízatásából megke-
resztellek téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek
nevében. Ámen.
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Azzal merítse le Œt a vízbe, és emelje ki ismét a vízbŒl”
(T&Sz 20:73–74).

Az alámerítés az ember bınös élete elmúlásának és a
lelki életbe való újjászületésének szimbóluma, ami Isten és az
Ã gyermekei szolgálatára szenteltetett. Ez továbbá a halál és
a feltámadás szimbóluma is. (Lásd Rómabeliek 6:3–6.)

A kisgyermekek és a keresztelés

Az utolsó napi kinyilatkoztatásokból tudjuk, hogy Jézus
Krisztus irgalma megváltotta a kisgyermekeket. Az Úr azt
mondta: „Nem tudnak tehát bınt elkövetni, mert Sátánnak
nem adatott hatalom a kisgyermekek megkísértésére, amíg
felelŒsségre vonhatóvá nem válnak énelŒttem” (lásd T&Sz
29:46–47). Ãket addig nem szabad megkeresztelni, amíg nem
érik el a felelŒsségre vonhatóság korát, ami az Úr kinyilatkoz-
tatása szerint a nyolcéves kor (lásd T&Sz 68:27; Joseph Smith
fordítás, 1 Mózes 17:11). Aki azt vallja, hogy a kisgyermekeket
meg kell keresztelni, „az tagadja Krisztus irgalmát, és sem-
mibe veszi az Œ engesztelését, valamint megváltásának hatal-
mát” (Moróni 8:20; lásd még 8–19, 21–24).

Keresztelési szövetségetek

Amikor megkeresztelkedtetek, szövetséget kötöttetek
Istennel. Megígértétek, hogy magatokra veszitek Jézus Krisz-
tus nevét, betartjátok a parancsolatait, és Ãt szolgáljátok a
végsŒkig (lásd Móziás 18:8–10; T&Sz 20:37). Minden alkalom-
mal, amikor vesztek az úrvacsorából, megújítjátok ezt a szö-
vetséget (lásd T&Sz 20:77, 79).

Jézus Krisztus nevének magatokra vétele. Amikor magatokra
veszitek Jézus Krisztus nevét, Övéinek tekintitek magatokat.
Ãt és a munkáját teszitek elsŒ helyre az életetekben. Az Ã aka-
ratát keresitek, ahelyett, hogy ti mit akartok, illetŒleg a világ
mit tanít nektek arról, hogy mit akarjatok.
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A Mormon könyvében Benjámin király elmagyarázza,
hogy miért fontos magunkra venni a Szabadító nevét:

„És ezen név alatt felszabadultatok, és nincs más elneve-
zés, mely által felszabadulhatnátok. Nem adatott más név,
mely által szabadulás jön; ezért szeretném, ha magatokra
vennétek Krisztus nevét, mindannyian, akik szövetségre lép-
tetek Istennel, hogy életetek végéig engedelmesek lesztek.

És lészen, hogy aki ezt teszi, az Istennek jobb keze felŒl
találja majd magát, mert ismerni fogja a nevet, melyen szólít-
ják; mert Krisztus nevén fogják szólítani.

És most lészen, hogy aki nem veszi magára Krisztus
nevét, más néven kell, hogy szólítsák; ezért isten bal keze
felŒl találja magát” (Móziás 5:8–10).

A parancsolatok betartása. A keresztelési szövetségetek egy
elkötelezettség, hogy Isten királyságába jöttök, elválasztjátok
magatokat a világtól és Isten tanújaként álltok „mindig és
mindenben, és minden helyen” (Móziás 18:9). A törekvésetek,
hogy Isten tanújaként álljatok, magába foglal mindent, amit
tesztek és mondotok. Igyekezzetek, hogy mindig emlékezze-
tek az Úr parancsolataira és tartsátok is be azokat! Tartsátok
tisztán gondolataitokat, beszédeteket és cselekedeteiteket!
Amikor szórakozásra vágytok, mint például filmek, televízió,
az internet, zene, könyvek, magazinok és újságok, vigyázza-
tok, hogy csak olyan dolgokat nézzetek, hallgassatok és olvas-
satok, melyek felemelŒek. Öltözködjetek erényesen. Olyan
barátokat válasszatok, akik arra bátorítanak, hogy elérjétek az
örökkévaló céljaitokat! Tartózkodjatok az erkölcstelenségtŒl, a
pornográfiától, a szerencsejátékoktól, a dohánytól, az alkohol-
tól és a kábítószerektŒl! Maradjatok érdemesek arra, hogy
belépjetek a templomba!

Az Urat szolgálni. Az a parancsolat, hogy válasszuk el
magunkat a világ dolgaitól, nem azt jelenti, hogy szigetelŒd-
jünk el másoktól. A keresztelési szövetség egyik része az Úr
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szolgálatára vonatkozik. Ti pedig akkor szolgáljátok Ãt a leg-
hatékonyabban, amikor embertársaitokat szolgáljátok. Amikor
Alma próféta a keresztelési szövetségrŒl tanított, azt mondta,
hogy késznek kell lennünk „egymás terheit viselni, hogy azok
könnyıek lehessenek”, és „gyászolni azokkal, akik gyászol-
nak”, és „megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak”
(Móziás 18:8–9). Legyetek kedvesek és tisztelettudóak minden
emberrel, Jézus Krisztus példáját követve abban, ahogy
másokkal bántok!

A keresztelés ígért áldásai

Miközben betartjátok a keresztelésetekkor kötött szövetsé-
get, az Úr megáld titeket a hithıségetekért. Az áldások között
van többek között a Szentlélek állandó társasága, a bıneitek
bocsánata, és a kiváltság, hogy lelkileg újjászülethettek.

A Szentlélek állandó társasága. Keresztelkedésetek után, egy
vagy több felhatalmazott melkisédeki papságviselŒ kezét a
fejetekre helyezte, és nektek adományozta a Szentlélek ajándé-
kát. Ez az ajándék feljogosít titeket a Szentlélek állandó társa-
ságára, egészen addig, amíg érdemesek vagytok rá. A Lélek
állandó társasága az egyik legnagyszerıbb áldás, amit a halan-
dóságban kaphattok. A Lélek irányítani fog benneteket az igaz-
lelkıség és a békesség ösvényén, az örök élet felé vezetve.

Bınök bocsánata. Mivel megkeresztelkedtetek, részesül-
hettek bıneitek bocsánatában. Más szavakkal, a Szabadító
irgalma által megbocsátanak nektek. Ezzel az áldással végül
lehetŒvé válik, hogy Mennyei Atyátok jelenlétében éljetek.

Ahhoz, hogy bıneiteket megbocsássák, gyakorolnotok
kell a Jézus Krisztusba vetett hiteteket, Œszintén bınbánónak
kell lennetek, és mindig igyekeznetek kell betartani a paran-
csolatokat. Mormon próféta azt tanította: „És a bınbánat elsŒ
gyümölcse a keresztelkedés; és a keresztelkedés hit által jön
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el, a parancsolatok betöltésére; és a parancsolatok betöltése
bınbocsánatot eredményez” (Moróni 8:25). Bocsánatot nyer-
tek a bıneitekre, miközben folyamatosan alázatot gyakorol-
tok Isten elŒtt, naponta imádkoztok Hozzá, rendíthetetlenül
megŒrzitek a hitet, és miközben szolgáljátok a rászorulókat
(lásd Móziás 4:11–12, 26).

Újjászületni. A keresztelés és a konfirmáció szertartása által
újjászülettetek egy új életre. A Szabadító azt mondta Nikodé-
musnak: „Ha valaki nem születik víztŒl és LélektŒl, nem mehet
be az Isten országába” (János 3:5). Ahogy a születéskor egy
csecsemŒ új létformába lép, úgy ti is új életet kezdtetek, amikor
beléptetek a keresztelési szövetségbe. Lelkileg fejlŒdhettek, és
egyre inkább olyanok lehettek, mint a Szabadító, ha betartjátok
a keresztelési szövetségeteket, vesztek az úrvacsorából, hogy
megújítsátok a szövetségeteket és megbánjátok a bıneiteket.
Pál apostol azt tanította, hogy amikor megkeresztelkedünk,
„mi is új életben járjunk” (Rómabeliekhez 6:4).

Mindvégig kitartani

Az után, hogy megkeresztelkedtetek és megkaptátok a
Szentlélek ajándékát, továbbra is igazlelkınek kell maradno-
tok, mert ezek a szertartások csupán a kezdetét jelzik annak
az utazásnak, amely visszavisz titeket Mennyei Atyátok színe
elé. Nefi próféta ezt tanította:

„Miután rátértetek erre a szoros és keskeny ösvényre, azt
kérdezném, most már mindent megtettetek? Íme, mondom
nektek: Nem; mert csak Krisztus szava által jutottatok ilyen
messzire, rendíthetetlen hittel benne, teljesen annak érdeme-
ire támaszkodva, akinek hatalmában áll megszabadítani.

Krisztusba vetett állhatatossággal kell tehát törekednetek
elŒre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten és minden
ember szeretetével. Ha tehát elŒre törekedtek, Krisztus szaván
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lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az
Atya: Örök életetek lesz” (2 Nefi 31:19–20).

További utalások: Ap. csel. 2:37–38; 2 Nefi 31:4–13; Alma 7:14–16; 3 Nefi
11:18–41; 27:13–22; T&Sz 39:5–6, 10; 76:50–53

Lásd még bınbánat; engedelmesség; hit; papság; Szentlélek; úrvacsora.

keresztre feszítés (Lásd Jézus Krisztus engesztelése; kereszt.)

kézrátétel

A kézrátétel az Úr által kinyilatkoztatott formája sok
papsági szertartás elvégzésének; ilyen a konfirmáció, a fel-
szentelés, az egyháztagok elválasztása az elhívásokban tör-
ténŒ szolgálatra, a betegek megáldása, és egyéb papsági áldá-
sok adása (lásd T&Sz 42:44; Hittételek 1:4–5). A megfelelŒ
papsági hatalommal rendelkezŒk kezüket a szertartásban
részesülŒ személy fejére helyezik. Amikor ezt teszik, eszköz-
ként szolgálnak, amely által az Úr megáldja gyermekeit.
(Lásd T&Sz 36:2.)

A papsági vezetŒk mindig ezt az eljárást alkalmazták.
Ádám kézrátétellel szentelte fel igazlelkı férfiutódait (lásd
T&Sz 107:40–50). Amikor Jákób megáldotta Efraimot és
Manassét, kezét a fejükre helyezte (lásd 1 Mózes 48:14–19).
Alma „papokat és eldereket rendelt el, kezeinek rátevésével,
Isten rendje szerint” (Alma 6:1). Péter és János apostol kézráté-
tellel adományozta a Szentlélek ajándékát (lásd Ap. csel.
8:14–17). Ebben az adományozási korszakban KeresztelŒ János
kézrátétellel adományozta az ároni papságot Joseph Smithnek
és Oliver Cowderynek (lásd Joseph Smith története 1:68–69).

További utalások: 4 Mózes 27:18–23; Ap. csel. 19:1–6; 1 Timótheus 4:14;
T&Sz 33:15; 35:6

Lásd még papság; Szentlélek.
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kinyilatkoztatás

A kinyilatkoztatás Isten érintkezése a gyermekeivel. Ez
az útmutatás számos csatornán át érkezhet, az egyének, a csa-
ládok és az egyház egészének szükségleteitŒl és körülménye-
itŒl függŒen.

Amikor az Úr kinyilatkoztatja akaratát az egyháznak, a
prófétáján keresztül szól. A szentírások sok ilyen kinyilatkoz-
tatást tartalmaznak – az Úr szavát, melyet Œsi és utolsó napi
prófétákon keresztül adott. Ma az Úr továbbra is választott
szolgáinak adott kinyilatkoztatás által irányítja egyházát.

Nem csak a próféták kaphatnak kinyilatkoztatást. Hithı-
séged alapján te is kinyilatkoztatást kaphatsz, amely segít a
konkrét szükségleteidben, feladataidban és kérdéseidben,
valamint bizonyságod megerŒsítésében.

Felkészülés a kinyilatkoztatás elnyerésére a Szentlélek által

A szentírások különféle kinyilatkoztatási módokról
beszélnek, például látomásokról, álmokról és angyali látoga-
tásokról. Ilyen csatornákon keresztül állította vissza evangé-
liumát az Úr az utolsó napokban, és nyilatkoztatott ki igazsá-
gokat olyan tanokról, mint a halandóság elŒtti lét, a holtak
megváltása és a dicsŒség három királysága. Az egyház veze-
tŒinek és tagjainak adott kinyilatkoztatások azonban a Szent-
lélek sugalmazása által érkeznek.

A csendes lelki sugalmazás talán nem olyan látványos,
mint a látomások vagy az angyali látogatások, azonban sok-
kal erŒteljesebbek, tartósabbak és az életet megváltoztatóak.
A Szentlélek tanúsága olyan nyomot hagy a lelken, amely
sokkal jelentŒsebb bárminél, amit csak hallhatsz vagy lát-
hatsz. Az ilyen kinyilatkoztatások által maradandó erŒt fogsz
kapni, hogy hı maradj az evangéliumban, és másoknak is
segíts ugyanezt tenni.
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Az alábbi tanácsok segíteni fognak neked felkészülni,
hogy befogadhasd a Szentlélek sugalmazását:

Imádkozz útmutatásért! Az Úr azt mondta: „Kérjetek és ada-
tik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik
néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörge-
tŒnek megnyittatik” (Máté 7:7–8). Ahhoz, hogy találj és kapj,
keresned és kérned kell. Ha nem kopogsz – nem imádkozol
útmutatásért a Mennyei Atyádhoz –, a kinyilatkoztatás ajtaja
nem fog feltárulni elŒtted. Ha azonban alázatos imában for-
dulsz Atyádhoz, akkor végül „kinyilatkoztatást kinyilatkozta-
tásra, ismeretet ismeretre kap[sz], hogy ismerhess[d] a rejtel-
meket és a békés dolgokat – azokat, amelyek örömet hoznak,
azokat, amelyek örök életet hoznak” (T&Sz 42:61).

Légy tiszteletadó! A tiszteletadás mélységes tiszteletbŒl és
szeretetbŒl áll. Amikor tiszteletadó és békés vagy, elŒsegíted a
kinyilatkoztatást. Még ha körülötted mindenhol zırzavar is
van, hozzáállásod lehet tiszteletadó, és felkészült lehetsz arra,
hogy útmutatást kapj az Úrtól.

Légy alázatos! Az alázat szoros kapcsolatban áll a tisztelet-
adással. Amikor alázatos vagy, elismered, hogy az Úrtól
függsz. Mormon próféta ezt tanította: „a szelídség és a szív-
beli alázatosság folytán következik be a Szentlélek látogatása,
mely Vigasztaló reménnyel és tökéletes szeretettel tölt el”
(Moróni 8:26).

Tartsd be a parancsolatokat! Amikor betartod a parancsola-
tokat, kész vagy befogadni, felismerni és követni a Szentlélek
sugalmazását. Az Úr megígérte: „…aki betartja parancsolata-
imat, annak megadom királyságom rejtelmeit, és az örökké
tartó életre feltörŒ élŒ víz forrása lesz Œbenne” (T&Sz 63:23).

Érdemesen vegyél az úrvacsorából! Az úrvacsorai imák
megtanítják, hogyan nyerd el a Szentlélek állandó társaságát.
Amikor veszel az úrvacsorából, azzal tanúsítod Istennek,
hogy kész vagy magadra venni a Fiának a nevét, hogy mindig

kinyilatkoztatás

123



emlékezni fogsz Ãrá, és betartod a parancsolatait. A Mennyei
Atya megígéri, hogy amikor megtartod ezeket a szövetsége-
ket, a Lélek mindig veled lesz. (Lásd T&Sz 20:77, 79.)

Tanulmányozd a szentírásokat mindennap! Amint szorgalma-
san tanulmányozod a szentírásokat, olyan férfiak és nŒk pél-
dájából tanulsz, akiknek élete áldott volt, mert követték az Úr
kinyilatkoztatott akaratát. Az életedben is egyre fogékonyabb
leszel a Szentlélek iránt. Miközben olvasol és elmélkedsz,
kinyilatkoztatást kaphatsz arra nézve, hogy egy bizonyos
szentírásrész miként vonatkozik rád, vagy bármi másról, amit
az Úr közölni szeretne veled. Mivel a szentírások olvasása
segíthet személyes kinyilatkoztatást kapni, mindennap tanul-
mányozd a szentírásokat!

Fordíts idŒt az elmélkedésre! Amikor idŒt fordítasz az evan-
gélium igazságai feletti elmélkedésre, akkor megnyitod az
elmédet és a szívedet a Szentlélek útmutató hatása elŒtt (lásd
1 Nefi 11:1; T&Sz 76:19; 138:1–11). Az elmélkedés elvonja gon-
dolataidat a világ lényegtelen dolgairól, és közelebb visz
téged a Lélekhez.

Amikor konkrét útmutatást keresel, elmédben gondold át a dol-
got! Az Úr idŒnként csak azután kommunikál, hogy elmédben
átgondoltad a dolgot. Az Úr elmagyarázta ezt a folyamatot
Oliver Cowderynek, aki Joseph Smith írnokaként szolgált a
Mormon könyve fordításának nagy részében. Joseph Smith
prófétán keresztül az Úr Oliver Cowderyhez szólt, és elma-
gyarázta, hogy Oliver miért nem volt képes a Mormon könyve
fordítására, noha megadatott neki a fordítás ajándéka: „Íme,
nem értettél meg; feltételezted, hogy megadom ezt neked,
amikor nem gondoltál bele, csak kértél engem. De íme, én azt
mondom neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben;
majd meg kell kérdezned tŒlem, hogy helyes-e, és ha helyes,
akkor tebenned égŒvé teszem kebledet; érezni fogod tehát,
hogy helyes” (T&Sz 9:7–8).
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Türelmesen keresd Isten akaratát! Isten kinyilatkoztatja
magát „az Œ idejében…, és az Œ módján, és az Œ akarata sze-
rint” (T&Sz 88:63–68). A kinyilatkoztatásban majd „sort sorra,
elŒírást elŒírásra, itt egy kicsit és ott egy kicsit” kapsz (2 Nefi
28:30; lásd még Ésaiás 28:10; T&Sz 98:12). Ne akard erŒltetni a
lelki dolgokat! A kinyilatkoztatás nem így adatik. Légy türe-
lemmel, és bízz az Úr idŒzítésében!

A Szentlélek sugalmazásának felismerése

Mai világunk sok zaja és hírnöke közt meg kell tanulnod
felismerni a Szentlélek sugalmazását. Az alábbiakban a fŒbb
módjait soroljuk fel annak, ahogyan a Szentlélek kommuni-
kál velünk:

Kis csendes hangon szól az elméhez és a szívhez. Az Úr ezt
tanította: „Igen, íme, elmédben és szívedben szólok majd hoz-
zád a Szentlélek által, amely reád száll és szívedben lakozik.
Most, íme, ez a kinyilatkoztatás lelke” (T&Sz 8:2–3). Néha a
Szentlélek segíteni fog megérteni egy evangéliumi igazságot,
vagy sugalmaz egy dologban, amely a gondolataidat foglal-
koztatja és erŒs hatással van az érzéseidre (lásd T&Sz 128:1).
Bár az ilyen kinyilatkoztatás nagy hatással lehet rád, szinte
mindig halkan, „csendes kis hang” formájában érkezik (lásd
1 Királyok 19:9–12; Hélamán 5:30; T&Sz 85:6).

Az érzéseinken keresztül sugalmaz minket. Noha a LélektŒl
jövŒ közléseket gyakran egyfajta hangként írjuk le, az egy
olyan hang, amelyet inkább érzünk, mintsem hallunk. Miköz-
ben arról beszélünk, hogy „hallgatunk” a Szentlélek sugalma-
zására, a lelki sugalmazást gyakran azzal jellemezzük, hogy
„Azt éreztem…” Az Úr tanácsa, melyet Oliver Cowderynek
adott a Tan és a szövetségek 9. szakaszában, és amelyrŒl a 143.
oldalon van szó, ezt a tantételt tanítja meg. Ezt a tanácsot
azonban néha félreértik. Azt a részt olvasva egyes egyházta-
gok összezavarodnak, attól tartva, hogy soha nem kaptak
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sugalmazást a SzentlélektŒl, mert még soha nem éreztek egy
égetŒ érzést a bensŒjükben. Figyeld meg az Úr utolsó szavait
a Tan és a szövetségek 9:8-ban: „érezni fogod tehát, hogy
helyes.” Az ebben a szentírásrészben leírt égetŒ érzés a vigasz
és nyugalom érzését jelöli, nem feltétlenül egyfajta melegség-
érzetet. Miközben továbbra is törekszel az Úr akaratát keresni,
és azt követni az életedben, fel fogod ismerni, hogy a Szentlé-
lek rád személyesen hogyan hat.

Békét hoz. A Szentlelket gyakran hívják Vigasztalónak
(lásd János 14:26; T&Sz 39:6). Amint kinyilatkoztatja neked az
Úr akaratát, békét fog szólni az elmédhez (lásd T&Sz 6:23). Az
ÃtŒle kapott békességet nem lehet világi hatásokkal vagy
hamis tanításokkal utánozni. Ezt a békét ígérte a Szabadító,
amikor afelŒl biztosította a tanítványait, hogy el fogja küldeni
a Vigasztalót: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet
adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen” (János 14:27).

További utalások: Ámós 3:7; Máté 16:13–18; 1 Korinthusbeliek 2:9–14;
12:3; Jelenések 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; T&Sz 76:5–10; 121:26–33;
Hittételek 1:7, 9

Lásd még tiszteletadás; hit; ima; lelki ajándékok; szentírások; Szentlélek.

kísértés

Ahogy Pál apostol megjövendölte, az utolsó napok „nehéz
idŒk” lesznek (2 Timótheus 3:1). Az ellenség befolyása széles
körben elterjedt és csábító. Te azonban legyŒzheted Sátánt, és
erŒt vehetsz a kísértései felett. A Mennyei Atya neked adta az
önrendelkezés ajándékát – a hatalmat a jó vagy a rossz válasz-
tására. Megalázhatod magadat az Úr elŒtt, és az Ã nevét szó-
líthatod, és folyamatosan vigyázhatsz és imádkozhatsz, hogy
ne kísértsenek meg azon felül, amit el tudsz viselni (lásd Alma
13:28). Miközben készségesen engedelmeskedsz a parancsola-
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toknak, a Mennyei Atyád meg fog erŒsíteni, hogy ellenállhass
a kísértéseknek.

Az alábbi tanácsok segíteni fognak a kísértés legyŒzésé-
ben:

Az életed középpontjában a Szabadító álljon! Hélamán pró-
féta ezt tanácsolta a fiainak: „És most, fiaim, emlékezzetek,
emlékezzetek rá, hogy Megváltónk sziklájára, aki Krisztus,
Isten Fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az
ördög elküldi az erŒs szeleit, igen, nyilait a forgószélben,
igen, amikor minden jégesŒje és hatalmas zivatara benneteket
ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon
a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába, mert a szikla
melyre építettetek – mely biztos alap – egy olyan alap, mely-
rŒl nem bukhat le az ember, ha arra épít” (Hélamán 5:12).

Imádkozz erŒért! Amikor a feltámadt Szabadító eljött a
nefitákhoz, így tanította a sokaságot: „Mindig legyetek ébe-
rek és imádkozzatok, hogy ne kerüljetek kísértésbe, mert
Sátán arra vágyik, hogy az övéi legyetek, hogy megrostálhas-
son benneteket, mint a búzát. Mindig imádkozzatok tehát az
Atyához az én nevemben” (3 Nefi 18:18–19). Hasonló taná-
csot adott az utolsó napokban: „Mindig imádkozz, hogy
gyŒztesként kerülj ki; igen, hogy legyŒzhesd a Sátánt, és meg-
menekülhess a Sátán szolgáinak kezeitŒl, amelyek munkáját
fenntartják!” (T&Sz 10:5)

Tanulmányozd naponta a szentírásokat! Miközben tanulmá-
nyozod az evangéliumi igazságokat és alkalmazod azokat az
életedben, az Úr meg fog áldani erŒvel, hogy ellenállj a kísér-
téseknek. Nefi ezt tanította: „Akik Isten szavára hallgatnak és
ahhoz ragaszkodnak, azok soha el nem vesznek; és az ellen-
ség kísértései és tüzes nyilai sem tudják Œket a vakságig
legyŒzni, hogy pusztulásba vezessék Œket” (1 Nefi 15:24; lásd
még Hélamán 3:29–30).
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Töltsd meg az életedet jósággal! Oly sok jó dolog közül
választhatsz, hogy nem szükséges a gonoszból venned. Ami-
kor jósággal töltöd ki az életedet, nem hagysz benne helyet
más dolgoknak.

Kerüld a kísértésre alkalmas helyeket és helyzeteket! Nem
tudod teljesen elkerülni a kísértéseket, de elkerülheted az
olyan helyeket és helyzeteket, ahol valószínıleg kísértés fog
érni. Elkerülheted a helytelen anyagokat a folyóiratokban, a
könyvekben, a televízióban, a mozikban, a zenében és az inter-
neten is.

Igyekezz másokat jó irányba befolyásolni! Közvetlenül aze-
lŒtt, hogy a Gecsemáné kertjében szenvedett, a Szabadító a
tanítványaiért imádkozott: „Nem e világból valók, a mint
hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki
Œket e világból, hanem hogy Œrizd meg Œket a gonosztól. Nem
e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. Szen-
teld meg Œket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. A miképen
te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is Œket e világra”
(János 17:14–18). Jézus Krisztus utolsó napi tanítványaként a
világban lehetsz, de „nem e világból”. Azon túl, hogy te
magad kerülöd a kísértéseket, másokra is hatással lehetsz,
hogy jó és egészséges életet éljenek. Igazlelkı példát mutat-
hatsz, jó barát lehetsz, részt vehetsz közösségi szolgálatokban,
és amennyiben helyénvaló, hallathatod a hangodat az erkölcsi
értékek védelmében.

Soha ne tétovázz úgy dönteni, hogy ellenállj a kísértéseknek!
Próbáld a Szabadító példáját követni, aki „kísértéseket szen-
vedett el, ám nem engedett azoknak” (T&Sz 20:22). Amikor
Sátán megkísértette Jézust a pusztában, az Úr soha nem ingott
meg. Válasza gyors és határozott volt: „Távozz tŒlem, Sátán”
(Lukács 4:8). Igazlelkı gondolataid, szavaid és tetteid által
ugyanezzel a meggyŒzŒdéssel felelhetsz az ellenség kísértése-
ire. „Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tŒletek. Közeledjetek
az Istenhez, és közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:7–8).
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További utalások: Rómabeliek 12:21; Efézusbeliek 6:11–17; Jakab 1:12;
T&Sz 23:1; 31:12; Mózes 1:12–22

Lásd még böjtölés és böjti felajánlás; bınbánat; Krisztus világossága; lelki-
ismeret; önrendelkezés; Sátán; Szentlélek.

konfirmáció (Lásd kézrátétel; Szentlélek.)

kormányzat (Lásd polgári kormányzat és törvények.)

Krisztus világossága

Krisztus világossága „Isten színe elŒl ered, hogy betöltse
a tér roppant terjedelmét.” Ez „a világosság, amely minden
dologban ott van, amely minden dolognak életet ad, amely az
a törvény, ami mindent kormányoz” (T&Sz 88:12–13; lásd még
a 6–11-es verseket). Ez a hatalom a jót ösztönzi minden ember
életében (lásd János 1:9; T&Sz 93:2). A szentírások Krisztus
világosságát néha az Úr Lelkének, Isten Lelkének, Krisztus
Lelkének vagy az Élet Világosságának nevezik.

Krisztus világosságát nem szabad összetéveszteni a
Szentlélekkel. Nem olyan személy, mint amilyen a Szentlélek.
Hatása elvezeti az embereket az igaz evangélium meglelésé-
hez, a keresztelkedéshez és a Szentlélek ajándékának elnyeré-
séhez (lásd János 12:46; Alma 26:14–15).

A lelkiismeret Krisztus világosságának megnyilvánu-
lása, mely képessé tesz minket a jó és a rossz közti válasz-
tásra. Mormon próféta azt tanította: „Krisztus Lelke minden
embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és
gonosz között; megmutatom tehát nektek, hogy mi módon
ítélkezzetek; mert minden dolog, mely jócselekedetre hív, és
arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztusban, azt Krisztus
hatalma és ajándéka küldi, tehát tökéletes tudással tudhatjá-
tok, hogy IstentŒl való. […] És most, testvéreim, tekintettel
arra, hogy megismertétek a világosságot, mely által ítéljetek,
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mely világosság Krisztus világossága, vigyázzatok, hogy ne
ítéljetek helytelenül; mert ugyanazon ítélettel ítéltettek majd
meg, amellyel ti is ítéltetek” (Moróni 7:16, 18).

További utalások: János 8:12; Alma 28:14

Lásd még lelkiismeret; Szentlélek.

kvórum (Lásd papság.)

látogatótanítás (Lásd SegítŒegylet.)

lélek

Te a Mennyei Atya lélekgyermeke vagy, és lélekként létez-
tél, mielŒtt a földre születtél volna. A földi életed során a lel-
kednek egy test ad otthont, amely halandó szülŒktŒl született.

A szentírásokból a lelkek természetérŒl tanulunk. Meg-
tudjuk belŒlük, hogy „minden lélek anyag, csak finomabb és
tisztább, és csak tisztább szemek ismerhetik fel” (T&Sz 131:7).
Azt olvassuk, hogy „az ember lelke az Œ személyének hason-
latossága, amint az állat lelke is, valamint minden más teremt-
mény, amelyet Isten teremtett” (T&Sz 77:2; lásd még Ether
3:7–16).

A szentírások azt is tanítják, hogy a fizikai halálkor a
lélek nem hal meg. Elválik a testtŒl, és a lelkek halandóság
utáni világában él tovább. A feltámadáskor a lélek újraegye-
sül a testtel, „hogy soha többé ne válasszák el azokat; így az
egész lelki és halhatatlan lesz” (Alma 11:45).

További utalások: Rómabeliek 8:16–17; 2 Nefi 9:10–13; T&Sz 93:29, 33

Lásd még feltámadás; lélek, lény; szabadítás terve.

lélek, lény

A lélek kifejezést kétféle értelemben használják a szentírá-
sok. ElsŒként az olyan lelket, amely egyesült egy fizikai testtel,
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akár a halandóságban vagy a feltámadás után, lénynek nevez-
zük (lásd T&Sz 88:15–16). Másodikként pedig a lelkünket néha
szellemnek is hívják (lásd Alma 40:15–18; Ábrahám 3:23).

Lásd még feltámadás; lélek; szabadítás terve.

Lélek ajándékai (Lásd lelki ajándékok.)

lélekbörtön (Lásd halál, fizikai; paradicsom; pokol.)

lelki ajándékok

A lelki ajándékok olyan áldások vagy képességek, ame-
lyeket a Szentlélek ereje által kapunk. Isten legalább egy ilyen
ajándékot ad az egyház minden hithı tagjának. Amint elnye-
red ezen ajándékokat, azok meg fognak erŒsíteni és áldani
egyénileg, és segíteni fognak másokat szolgálni. (Lásd T&Sz
46:8–12.) A szentírások a Lélek sokféle ajándékáról tanítanak:

• Az a tudás, hogy „Jézus Krisztus Isten Fia, és Œ meg-
feszíttetett a világ bıneiért” (T&Sz 46:13).

• A tehetség, hogy hiszünk azok szavaiban, akik Jézus
Krisztusról tesznek bizonyságot (lásd T&Sz 46:14).

• A „szolgálat különbözŒségei[nek]” ismerete (lásd T&Sz
46:15; lásd még 1 Korinthusbeliek 12:5). Ezt az ajándé-
kot az egyház irányítása és vezetése közben használjuk.

• A „cselekedetek különbözŒségei[nek]” ismerete, amely
segít felismerni, hogy egy tanítás vagy hatás IstentŒl
jön-e, vagy valamely más forrásból (T&Sz 46:16; lásd
még 1 Korinthusbeliek 12:6–7).

• A bölcsesség beszédének ajándéka (1 Korinthusbeliek
12:8; T&Sz 46:17). Ez nem a Bölcsesség szavaként
ismert törvényre vonatkozik. Inkább a bölcsesség
ajándékára, arra a képességre, hogy tudásunkat igaz-
lelkıen használjuk.
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• A „tudomány beszéd[ének]” ajándéka (1 Korinthusbe-
liek 12:8; T&Sz 46:18).

• A képesség, hogy a Szentlélek ereje által tanítunk (lásd
Moróni 10:9–10; lásd még T&Sz 46:18).

• A hit ajándéka (lásd 1 Korinthusbeliek 12:9; Moróni
10:11).

• A hit ajándéka a gyógyuláshoz (lásd T&Sz 46:19).

• A hit ajándéka a gyógyításra (lásd T&Sz 46:20; lásd
még 1 Korinthusbeliek 12:9; Moróni 10:11).

• „CsodatévŒ erŒ” (lásd 1 Korinthusbeliek 12:10; T&Sz
46:21; lásd még Moróni 10:12).

• A prófétálás ajándéka (lásd 1 Korinthusbeliek 12:10;
Moróni 10:13; T&Sz 46:22). Szeretett János azt tanította,
hogy „a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke” (Jele-
nések 19:10).

• „Angyalokat és szolgáló lelkeket” láthat az ember
(Moróni 10:14).

• „Lelkeknek megítélése” (1 Korinthusbeliek 12:10; T&Sz
46:23).

• A különbözŒ nyelveken való szólás ajándéka (lásd
1 Korinthusbeliek 12:10; Moróni 10:15; T&Sz 46:24).

• A nyelvek magyarázatának ajándéka (lásd 1 Korinthus-
beliek 12:10; T&Sz 46:25; lásd még Moróni 10:16).

Ezek és a szentírásokban felsorolt további lelki ajándékok
csak néhány példája a Lélek számos ajándékának. Az Úr hit-
hıségedtŒl, szükségleteidtŒl és az általad szolgált emberek
szükségleteitŒl függŒen más módokon is megáldhat téged.
Megparancsolta nekünk, hogy dolgozzunk szorgalmasan,
hogy elnyerhessük a lelki ajándékokat:
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„Óvakodjatok tehát különben megtévesztettek; és hogy
ne tévesszenek meg titeket, keressétek buzgón a legjobb aján-
dékokat, mindig emlékezve, hogy mivégre adatnak.

Mert bizony mondom nektek, hogy azok javára adatnak,
akik szeretnek engem, és minden parancsolatomat betartják,
valamint azokéra, akik törekednek ennek megtételére, hogy
mindenkinek jobb lehessen, aki keres, vagy aki kér tŒlem”
(T&Sz 46:8–9; lásd még a 26-os verset).

További utalások: 1 Korinthusbeliek 13; 14:1–33; Moróni 10:17–25; T&Sz
46:27–33; Hittételek 1:7

Lásd még kinyilatkoztatás; Szentlélek.

lelki halál (Lásd halál, lelki.)

lelkiismeret

Mindenki azzal a képességgel születik, hogy különbséget
tud tenni a helyes és helytelen között. Ez a lelkiismeretnek
nevezett képesség Krisztus világosságának megnyilvánulása
(lásd Moróni 7:15–19).

Lelkiismeretetek védelmet nyújt, amely segít elkerülni a
lelkileg káros helyzeteket. Amikor engedelmeskedtek a paran-
csolatoknak, és igazlelkı döntéseket hoztok, lelkiismeretetek
nyugalomban van.

Amikor bınt követtek el, lelkiismeret-furdalást vagy bın-
tudatot éreztek, mint ahogy fizikai fájdalmat éreztek, amikor
megsebesültök. Ez lelkiismeretetek természetes reakciója a
bınre, és bınbánathoz vezethet.

A bınbánat és a megbocsátás helyreállítja a lelkiismeret
nyugalmát. Másrészt viszont, ha nem vesztek tudomást a lel-
kiismeretetekrŒl, és nem tartotok bınbánatot, lelkiismeretetek
károsodik, mintha „meg [lennétek] bélyegezve saját lelkiisme-
ret[ete]kben” (1 Timótheus 4:2).
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Tanuljatok meg lelkiismeretetekre hallgatni! Ez fontos
része az önrendelkezésetek gyakorlásának. Minél inkább
követitek lelkiismereteteket, annál erŒsebb lesz. Az érzékeny
lelkiismeret az egészséges lélek ismérve.

További utalások: Móziás 4:1–3; T&Sz 84:45–47

Lásd még engedelmesség; kísértés; Krisztus világossága; önrendelkezés.

mások megítélése

Néha az emberek úgy vélik, helytelen másokat bármely
módon megítélni. Noha igaz az, hogy nem szabad másokat
hamislelkıen kárhoztatni vagy elítélni, egész életetekben
elképzeléseket, helyzeteket és embereket kell majd megítél-
netek. Az Úr sok parancsolatot adott, melyeket nem tudtok
ítélethozatal nélkül betartani. Például azt mondta: „Ãrizked-
jetek pedig a hamis prófétáktól. […] GyümölcseikrŒl ismeri-
tek meg Œket” (Máté 7:15–16), és „menjetek ki a gonoszok
közül” (T&Sz 38:42). Sok fontos döntésetekben embereket
kell majd megítélnetek, például mikor barátokat választotok,
kormányzati vezetŒkre szavaztok, és örökkévaló társat
választotok.

Az ítélethozatal önrendelkezésetek fontos felhasználása,
melyre nagyon kell ügyelni, fŒleg amikor másokról mondotok
ítéletet. Minden ítéletet igazlelkı normák alapján kell meg-
hozni. Ne feledjétek, hogy csak Isten – aki ismeri minden
egyén szívét – hozhat végsŒ döntést az egyes emberekrŒl!
(Lásd Jelenések 20:12; 3 Nefi 27:14; T&Sz 137:9.)

Az Úr figyelmeztetet minket, hogy hogyan ítéljünk meg
másokat: „Mert amilyen ítélettel ítéltek, úgy fognak megítélni
benneteket; és amilyen mértékkel mértek, az mérettetik majd
ismét nektek. És miért látod meg a szálkát a testvéred szemé-
ben, de nem veszed figyelembe a gerendát, ami a saját sze-
medben van? Vagy hogyan mondod majd a testvérednek:
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Hadd vegyem ki a szemedbŒl a szálkát! – és íme, gerenda van
a saját szemedben? Képmutató, vesd ki elŒbb saját szemedbŒl
a gerendát; és akkor majd tisztán látsz, hogy kivedd a szálkát
a testvéred szemébŒl” (3 Nefi 14:2–5).

Ebben a szentírásrészben az Úr azt tanítja, hogy a más-
ban meglátott hiba gyakran olyan, mint egy aprócska szálka
a másik ember szemében, saját hibáinkhoz viszonyítva, ame-
lyek hatalmas gerendák a magunk szemében. Néha mások
hibáira összpontosítunk ahelyett, hogy sajátjaink kijavításán
dolgoznánk.

Másokról alkotott igazlelkı ítéleteitek a szükséges irány-
mutatást adhatja nekik, és bizonyos esetekben védelmet nek-
tek és családotoknak. Minden ilyen ítélettel óvatosan és könyö-
rülettel közelítsetek mások felé! Amennyire csak lehet, az
emberek helyzetét ítéljétek meg, és ne magukat az embereket!
Ha lehet, tartózkodjatok az ítélethozataltól, amíg elegendŒ
tényt nem ismertek! Mindig legyetek fogékonyak a Szent
Lélekre, aki utat mutathat döntéseitekben! Emlékezzetek a
tanácsra, melyet Alma adott Koriánton fiának: „Figyelj hát,
fiam, hogy irgalmas légy a testvéreidhez; viselkedj igazságo-
san, ítélj igazlelkıen, és szüntelenül tégy jót” (Alma 41:14).

További utalások: 1 Sámuel 16:7; Moróni 7:14–19; T&Sz 11:12

Lásd még irgalom; jószívıség; megbocsátás; szeretet.

megbocsátás

A szentírások kétféleképpen utalnak a megbocsátásra. Az
Úr megparancsolja nekünk, hogy bánjuk meg a bıneinket és
keressük az Ã megbocsátását. Azt is megparancsolja, hogy
bocsássunk meg azoknak, akik megbántanak vagy megsérte-
nek bennünket. Az Úr imájában Jézus azt tanácsolja nekünk,
hogy kérjük a Mennyei Atyától: „bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkez-
tek” (Máté 6:12).
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Az Úr megbocsátására törekedni

A bın nehéz teher. A bıntudat feszültségével és annak a
tudatnak a gyötrelmével jár, hogy Mennyei Atyánk akaratá-
val ellentétesen cselekedtünk. Hosszantartó lelkifurdalást
okoz, ha rájövünk, hogy cselekedeteink miatt megbánthat-
tunk másokat, és elzártuk magunkat Atyánk áldásai elŒl,
melyeket számunkra készített.

Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetŒen megbocsá-
tást nyerhetünk bıneinkre az Œszinte és teljes bınbánat
által. A bınösség szenvedéshez és fájdalomhoz vezet, míg az
Úr megbocsátása megkönnyebbülést, vigaszt és örömet hoz.
Az Úr azt ígérte:

„Íme, aki megbánta bıneit, annak megbocsáttatik, és én,
az Úr, nem emlékszem azokra többé” (T&Sz 58:42).

„Ha bıneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vér-
színıek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú”
(Ésaiás 1:18).

Megtapasztalhatjátok ezt a csodát, legyen szó komoly
bınök vagy mindennapos gyengeségek megbánásáról. Miként
a Szabadító könyörgött az Œsi népnek, nekünk is így könyörög
ma:

„JŒjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tŒlem, hogy én szelid és alázatos szívı vagyok: és nyugalmat
találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörıséges, és az én terhem könnyı”
(Máté 11:28–30).

„Nem tértek-e most vissza hozzám, és nem bánjátok meg
a bıneiteket, és tértek meg, hogy meggyógyíthassalak benne-
teket?

Igen, bizony mondom nektek, ha énhozzám jöttök, örök
életetek lesz. Íme, ki van nyújtva felétek irgalmas karom, és
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aki jön, azt befogadom; és áldottak azok, akik hozzám
jönnek” (3 Nefi 9:13–14).

A bınbánat magyarázatát lásd a „bınbánat” szócikknél,
a 25–30. oldalon.

Megbocsátani másoknak

Amellett, hogy megbocsátást keresünk saját bıneinkre,
másoknak is meg kell bocsátanunk. Az Úr azt mondta: „Meg
kell bocsátanotok egymásnak; mert aki nem bocsátja meg test-
vérének a vétkeit, az kárhoztatva van az Úr elŒtt; mert Œbenne
marad ott a nagyobb bın. Én, az Úr, annak bocsátok meg, aki-
nek megbocsátok, de tŒletek megköveteltetik, hogy minden
embernek megbocsássatok” (T&Sz 64:9–10).

Az élet mindennapos körülményei közepette biztosan
fognak nektek ártani emberek – néha ártatlanul, máskor szán-
dékosan. Könnyı keserıvé válni, haragosnak vagy bosszús-
nak érezni magunkat ilyen helyzetben, ez azonban nem az Úr
módja. A Szabadító ezt tanácsolta: „Szeressétek ellenségeite-
ket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azok-
kal, a kik titeket gyılölnek, és imádkozzatok azokért, a kik
háborgatnak és kergetnek titeket” (Máté 5:44). Tökéletes pél-
dát mutatott a megbocsátásról, amikor a kereszten függött.
Az Ãt megfeszítŒ római katonákra utalva, így imádkozott:
„Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cselekesz-
nek” (Lukács 23:34).

Imádkozzatok erŒért, hogy meg tudjatok bocsátani azok-
nak, akik bántottak. Hagyjatok fel a harag, keserıség vagy
bosszú érzésével. Keressétek másokban a jót ahelyett, hogy
hibáikra koncentrálnátok, és felnagyítanátok gyengeségeiket.
Hagyjátok, hogy Isten legyen mások ártó tetteinek bírája. Lehet,
hogy nem könnyı megszabadulni a megbántott érzésektŒl,
de az Úr segítségével meg tudjátok tenni. Úgy találjátok
majd, hogy a megbocsátás szörnyı sebeket képes begyógyítani,
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az ellenkezés és gyılölet mérgét azzal a békességgel és szere-
tettel helyettesítve, melyet csak Isten adhat.

További utalások: Máté 6:14–15; 18:21–22; 1 Nefi 7:16–21

Lásd még bınbánat; Jézus Krisztus engesztelése; mások megítélése.

megtérés

„A testnek gondolata halál – hirdette Pál apostol –,
a lélek gondolata pedig élet és béke” (Rómabeliek 8:6; lásd
még 2 Nefi 9:39). Elbukott állapotunkban gyakran küszkö-
dünk kísértésekkel, és néha engedünk „a test és az abban
lévŒ gonosz akaratá[nak]” (2 Nefi 2:29; lásd még „bukás”,
21–24. oldal e könyvben). Az örök élet áldásának elnyerésé-
hez a „lélek gondolatára” van szükségünk, és le kell gyŒz-
nünk hamislelkı vágyainkat. Változnunk kell. Még ponto-
sabban, meg kell változnunk vagy térnünk a Szabadító
engesztelése és a Szentlélek ereje által. Ezt a folyamatot meg-
térésnek hívják.

A megtérés során megváltozik a viselkedés, sŒt a viselke-
désen túlmenŒen maga a természetünk változik meg. Ez
olyan jelentŒs változás, hogy a Szabadító és prófétái újjászü-
letésként, szívbéli változásként és tız általi keresztségként
utalnak rá. Az Úr azt mondta:

„Ne csodálkozz azon, hogy az egész emberiségnek, igen,
férfiaknak és nŒknek, minden nemzetnek, nemzetségnek,
nyelvnek és népnek újjá kell születnie; igen, IstentŒl kell szü-
letnie, megváltozva testi és bukott állapotukból az igazlelkı-
ségnek egy állapotába, megváltatván Isten által, fiaivá és leá-
nyaivá lévén;

És így új teremtmények lesznek; és ha nem teszik meg
ezt, akkor semmiképpen sem örökölhetik Isten királyságát”
(Móziás 27:25–26).
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A megtérés folyamata

A megtérés egy folyamat, nem pedig esemény. A Szaba-
dító követésére tett erŒfeszítéseitek eredményeként tértek
meg. Ilyen erŒfeszítés az, ha hisztek Jézus Krisztusban, meg-
bánjátok bıneiteket, megkeresztelkedtek, elnyeritek a Szentlé-
lek ajándékát, és hittel kitartotok mindvégig.

Noha a megtérés csodálatos és megváltoztatja az életet,
mégis egy csendes csoda. Az angyalok látogatása vagy más
látványos történések nem vezetnek megtéréshez. Még Alma,
aki angyalt látott, csak azután tért meg, hogy sok napot böjtölt
és imádkozott az igazság bizonyságáért (lásd Alma 5:46). Pál
pedig, aki látta a feltámadt Szabadítót, azt tanította, hogy
„senki sem mondhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szent Lélek
által” (1 Korinthusbeliek 12:3).

Mivel a megtérés egy csendes, állandó folyamat, megtér-
het úgy az ember, hogy nem veszi észre. Úgy van ez, mint a
lámánitákkal, akik „a [Krisztusba] vetett hitük miatt megtéré-
sük idején tızzel és a Szentlélekkel lettek megkeresztelve, és
ezt nem tudták” (3 Nefi 9:20). A hit gyakorlására és a Szaba-
dító követésére tett folyamatos erŒfeszítéseitek fokozottabb
megtéréshez vezetnek.

A megtért emberek jellemzŒi

A Mormon könyve jellemzést ad azokról az emberekrŒl,
akik megtértek az Úrhoz:

Jó tettekre vágynak. Benjámin király kijelentette: “A Min-
denható Úr Lelke miatt, mely hatalmas változást vitt véghez
bennünk, vagyis a szívünkben, úgyhogy már nincs hajlandó-
ságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy
állandóan jót tegyünk” (Móziás 5:2). Alma olyan emberekrŒl
beszélt, akik „már csak irtózattal tudtak a bınre tekinteni”
(Alma 13:12).
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Nem lázadnak az Úr ellen. Mormon egy lámánita csoportról
beszélt, akik gonoszak és vérszomjasak voltak, de akik, „az
Úrhoz tértek” (Alma 23:6). Ezek az emberek anti-nefi-lehitá-
nak nevezték magukat, és „igazlelkı nép lettek; letették láza-
dásuk fegyvereit, nem harcoltak többé sem Isten, sem bármely
testvérük ellen” (Alma 23:7).

Megosztják az evangéliumot. Énós, az idŒsebb Alma, az
ifjabb Alma, Móziás fiai, Amulek és Zézrom az evangélium
hirdetésének szentelték magukat azután, hogy megtértek az
Úrhoz (lásd Énós 1:26; Móziás 18:1; 27: 32–37; Alma 10:1–12;
15:12).

Eltelnek szeretettel. Miután a feltámadt Szabadító megláto-
gatta az amerikai népet, „az emberek mind, a nefiták és a
lámániták is, szerte az egész vidéken megtértek az Úrhoz, és
nem voltak közöttük viszálykodások és szóváltások, és az
emberek mind igazságosan bántak egymással. […]

És lŒn, hogy nem volt viszálykodás az országban, Isten
szeretete miatt, mely az emberek szívében lakozott.

És nem volt irigykedés, sem viszálykodás, sem lázongá-
sok, sem paráznaságok, sem hazudozások, sem gyilkosságok,
vagy bármilyen szemérmetlenség; és bizonyos, hogy nem lehe-
tett volna náluk boldogabb nép mindazon emberek között, aki-
ket Isten keze teremetett.

Nem voltak rablók, sem gyilkosok, és lámániták sem vol-
tak, vagy bármilyen -iták, hanem egyek voltak; Krisztus gyer-
mekei, Isten királyságának örökösei” (4 Nefi 1:2, 15–17).

Fokozottabb megtérésre törekedni

ElsŒsorban ti magatok feleltek saját megtérésetekért.
Senki nem térhet meg helyettetek, és senki nem kényszeríthet
arra, hogy megtérjetek. Azonban mások segíthetnek a megté-
rés folyamatában. Tanuljatok a családtagok, egyházi vezetŒk
és tanárok, valamint a szentírásokban szereplŒ férfiak és nŒk
igazlelkı példájából!
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A hatalmas szívbéli változás megtapasztalásának lehetŒ-
sége növekedni fog, ha a Szabadító tökéletes példájának köve-
tésére törekedtek. Tanulmányozzátok a szentírásokat, imád-
kozzatok hittel, tartsátok be a parancsolatokat, és keressétek a
Szentlélek állandó társaságát! Ha továbbhaladtok a megtérés
folyamatában, akkor ti is „rendkívül nagy örömmel” örven-
dezhettek, ahogy Benjámin király népe tette, amikor a Lélek
„hatalmas változás vitt véghez... a szívü[kben]” (lásd Móziás
5:2, 4). Képestek lesztek Benjámin király tanácsát követni:
„Ezért szeretném, ha állhatatosak és rendíthetetlenek lenné-
tek, mindig bŒvelkedvén a jócselekedetekben, hogy Krisztus,
a Mindenható Úristen a magáévá pecsételjen titeket, hogy a
mennybe vihessenek benneteket, hogy örökké tartó szabadu-
lásban és örök életben lehessen részetek” (Móziás 5:15).

További utalások: Máté 18:3; Lukács 22:32; Alma 5:7–14

Lásd még Jézus Krisztus engesztelése; Szentlélek; szabadítás.

megszabadított (Lásd szabadulás, szabadítás.)

melkisédeki papság

„Az egyházban két papság van, név szerint a melkisédeki
és az ároni” (T&Sz 107:1). A melkisédeki papság, amely „Isten
Fiának rendje szerinti” (T&Sz 107:3), a nagyobb ezek közül. Ez
„rendelkezik az elnöklés jogával, hatalma és felhatalmazása
van minden hivatal felett az egyházban” (T&Sz 107:8). Emel-
lett rendelkezik „az egyház összes lelki áldásának kulcsaival”
(T&Sz 107:18). Egy kiemelkedŒ fŒpapról nevezték el, aki
Ábrahám próféta idejében élt (lásd T&Sz 107:2–4; lásd még
Alma 13:14–19).

Az egyházi vezetŒk a melkisédeki papság felhatalmazása
által vezetik az egyházat, és irányítják az evangélium hirde-
tését szerte a világon. A melkisédeki papság szertartásaiban
„megnyilvánul az isteniség hatalma” (T&Sz 84:20).
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Ez a nagyobb papság Ádámnak adatott, és az mindig a
Földön volt, amikor az Úr kinyilatkoztatta evangéliumát. A
nagy hitehagyás alatt elvétetett a FöldrŒl, de ismét visszaál-
líttatott 1829 májusában, amikor Péter, Jakab és János apostol
Joseph Smithre és Oliver Cowderyre ruházta.

A melkisédeki papság hivatalai a következŒk: apostol,
hetvenes, pátriárka, fŒpap és elder. A fŒpapság elnöke az
egyház elnöke (lásd T&Sz 107:64–66).

Az egyházban a férfiaknak érdemes melkisédeki papság-
viselŒknek kell lenniük ahhoz, hogy részesüljenek a templomi
felruházásban, és hogy örökre a családjukhoz lehessenek
pecsételve. Felhatalmazásuk van arra, hogy a betegeket meg-
áldják, és különleges áldásokat adjanak a családtagoknak és
másoknak. Az elnöklŒ papsági vezetŒk engedélyével adomá-
nyozhatják a Szentlélek ajándékát, és elrendelhetnek más érde-
mes férfiakat az ároni és a melkisédeki papság hivatalaiba.

Amikor egy férfi elnyeri a melkisédeki papságot, a papság
esküjét és szövetségét vállalja magára. Szövetségben fogadja,
hogy felmagasztalja elhívását, „szorgalmasan megszívlel[i] az
örök élet szavait”, és „minden olyan szó szerint kell éln[ie],
amely Isten szájából elŒjön” . Akik megtartják ezt a szövetséget,
azokat megszenteli a Lélek, és elnyerik mindazt, amivel az Atya
rendelkezik. (Lásd T&Sz 84:33–44.)

Lásd még ároni papság; papság.

menny

A szentírásokban a menny szót két alapvetŒ módon hasz-
nálják. Egyrészt arra a helyre utal, ahol Isten lakik, ami a hit-
hıek végsŒ lakhelye (lásd Móziás 2:41). Másodszor a Földet
körülvevŒ égboltra utal (lásd 1 Mózes 1:1).

További utalások: Zsoltárok 11:4; Máté 6:9; 1 Nefi 1:8; Móziás 3:8; T&Sz
20:17

Lásd még a dicsŒség királyságai.
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Mennyei Atya (Lásd Isten, az Atya.)

millennium

A millennium 1000 esztendŒt jelent. Amikor „a millen-
nium”-ról beszélünk, a Szabadító második eljövetelét követŒ
1000 évre utalunk (lásd Jelenések 20:4; T&Sz 29:11). A millen-
nium alatt „Krisztus személyesen uralkodik majd a földön”
(Hittételek 1:10).

A millennium az igazlelkıség és béke ideje lesz a földön.
Az Úr kinyilatkoztatta, hogy „azon a napon az emberek ellen-
ségeskedése, és az állatok ellenségeskedése, igen, minden test
ellenségeskedése megszınik” (T&Sz 101:26; lásd még Ésaiás
11:6–9). „A Sátán megkötöztetik, hogy ne legyen helye az
emberek gyermekeinek szívében” (T&Sz 45:55; lásd még Jele-
nések 20:1–3).

A millennium alatt a földön minden ember jó és igazsá-
gos lesz, de sokan még nem kapták meg az evangélium tel-
jességét. EbbŒl adódóan az egyház tagjai részt fognak venni a
misszionáriusi munkában.

Az egyháztagok a templomi munkában is részt fognak
venni a millennium alatt. A szentek további templomokat
építenek majd, és szertartásokban részesülnek Œseik számára.
Kinyilatkoztatás által vezetve feljegyzéseket fognak készíteni
ŒseikrŒl egészen Ádámig visszamenŒleg.

Teljes igazlelkıség és béke folytatódik egészen az 1000 év
végéig, amikor Sátán „egy kis idŒre eloldoztatik, hogy össze-
gyıjthesse hadait”. Sátán hadai a mennyek seregei ellen fog-
nak harcolni, akiket Mihály, vagyis Ádám fog vezetni. Sátán
és követŒi örökre legyŒzetnek és kivettetnek. (Lásd T&Sz
88:111–115.)

További utalások: T&Sz 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Lásd még Jézus Krisztus második eljövetele
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misszionáriusi munka

Amikor megtapasztaljuk az evangéliumi élet áldásait,
természetszerıleg meg akarjuk azokat osztani másokkal. Az
Úr arról az örömrŒl beszélt, amely az életünkbe árad, amikor
megosztjuk evangéliumát:

„És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkod-
tok, bınbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok
énhozzám, mily nagy lesz a ti örömötök Œvele Atyám király-
ságában!

És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit
énhozzám hoztatok Atyám királyságába, milyen nagy lesz az
örömötök, ha sok lelket hoztok énhozzám!” (T&Sz 18:15–16)

Az egyes egyháztagok misszionáriusi kötelessége

Az Úr kijelentette, hogy a misszionáriusi munka minden
utolsó napi szent kötelessége (lásd T&Sz 88:81). Az Úr egyhá-
zának tagjaként az életed jósága és a bizonyságod ereje által
segíthetsz családtagoknak, barátoknak és egyéb ismerŒsök-
nek felkészülni arra, hogy a teljes idejı misszionáriusokkal
találkozzanak.

A legerŒteljesebb misszionáriusi üzenet, amelyet küld-
hetsz, a boldog utolsó napi szent élet személyes példája. Ne
feledd, hogy az emberek nem csak a tanult evangéliumi tanté-
telek miatt csatlakoznak az egyházhoz! Azért csatlakoznak,
mert olyasmit éreznek, ami elkezdi kielégíteni a lelki szükség-
leteiket. Ha Œszinte barátságban vagy velük, meg tudják majd
érezni a bizonyságod és boldogságod szellemét.

A jó példa mutatása mellett mindig készen lehetsz meg-
felelni mindenkinek, aki számot kér tŒled a benned levŒ
reménységrŒl (lásd 1 Péter 3:15). Imádkozhatsz alkalmakért,
hogy beszélhess másoknak a visszaállított evangéliumról. Így
felkészült lehetsz, mert sokan áhítozzák az igazságot.

misszionáriusi munka
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Teljes idejı missziós szolgálat

Feltámadása után az Úr megparancsolta a tanítványai-
nak, hogy „elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden
népeket, megkeresztelvén Œket az Atyának, a Fiúnak és a
Szent Léleknek nevében” (Máté 28:19). E parancs teljesítése-
ként a rátermett fiatalembereknek az egyházban kötelességük,
hogy lelkileg, testileg és érzelmileg készüljenek a teljes idejı
misszionáriusi szolgálatra. Egyedülálló nŒknek és idŒsebb
házaspároknak szintén lehetŒségük van a teljes idejı missziós
szolgálatra. Ha teljes idejı missziós szolgálatra vágysz, beszélj
a püspököddel vagy gyülekezeti elnököddel!

Új egyháztagok szolgálata

A misszionáriusi munkának része, hogy segítjük és támo-
gatjuk azokat, akik csatlakoznak az egyházhoz. Miközben e
felelŒsségen gondolkozol, ne feledd, hogy az új egyháztagok
próbatételekkel nézhetnek szembe, amikor csatlakoznak az
egyházhoz! Új kötelezettségeik gyakran megkívánják tŒlük,
hogy lemondjanak régi szokásokról, és megváljanak régi bará-
toktól, kapcsolatoktól. Ezenkívül az egyház olyan életvitelt
vezet be, amely másnak és megerŒltetŒnek tınhet.

Minden új egyháztagnak szüksége van három dologra:
egy barátra, egy feladatra és arra, hogy „Isten jó szavával táp-
lálják Œket” (Moróni 6:4). Te is kiveheted részedet a segítség-
nyújtás e munkájából. Mindig lehetsz barát. Még ha nem is
vagy abban a helyzetben, hogy hivatalos egyházi elhívásokat
vagy felelŒsségeket nyújts át, együtt dolgozhatsz az új egy-
háztagokkal a szolgálatokban. Keresheted a jó alkalmat arra,
hogy megoszd Isten szavát az új egyháztagokkal.

További utalások: Márk 16:15; Alma 26:1–16; T&Sz 4; 60:2; 84:88; 123:12

Mormon könyve (Lásd szentírások.)
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Nagyértékı gyöngy (Lásd szentírások.)

nemi erkölcstelenség (Lásd erkölcsi tisztaság.)

oktatás

Az Úr azt parancsolta: „Törekedjetek a tanulásra, még-
hozzá tanulmányozás és hit által is” (T&Sz 88:118). Azt taná-
csolta nekünk, hogy tanuljuk az evangéliumot, és szerezzünk
ismereteket mindenrŒl „az égben és a földön lévŒ, és a föld
alatt lévŒ dolgokról is; amelyek voltak, azon dolgokról, ame-
lyek vannak, azon dolgokról, amelyek rövidesen bekövetkez-
nek; otthon lévŒ dolgokról, külhonban lévŒ dolgokról; a nem-
zetek háborúiról és bonyodalmaikról, valamint az ezen a
földön lévŒ ítéletekrŒl; és országokat és királyságokat érintŒ
ismeretekrŒl – hogy minden dologban fel lehessetek készülve”
(T&Sz 88:78–80).

Iskolázottság és szakirányú képzés

Mindig elmétek és kezeitek képzésén kell dolgoznotok,
hogy sikeresek lehessetek választott területeteken. Oktatáso-
tokat a jó dolgok elŒmozdítására használjátok! Ha ezt teszi-
tek, feddhetetlen emberként fognak benneteket ismerni. Fel-
készültek lesztek a kínálkozó lehetŒségekre, és nagyszerı
erŒssége lesztek családotoknak, az egyháznak és a közössé-
geteknek.

Keressétek a rendelkezésre álló legjobb iskolákat! A lehe-
tŒségek között vannak a fŒiskolák és egyetemek, szakiskolák,
otthontanuló tanfolyamok, közoktatás és magánképzés.

Szeminárium és insztitút

A 14–18 év közötti utolsó napi szentek szemináriumon
vesznek részt világszerte, mely szentírásoktatást biztosít a
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hétköznapokon. A vallási insztitút hétköznapokon biztosít
változatos tanfolyamokat evangéliumi témákban a 18–30 év
közötti utolsó napi szentek számára.

Ezek a programok olyan lelki és társasági légkört biztosí-
tanak, ahol a tanulók barátkozhatnak egymással, miközben
többet tanulnak az evangéliumról.

A szemináriummal és az insztitúttal kapcsolatban keres-
setek meg egy helyi papsági vezetŒt!

Élethosszig tartó tanulás

Egész életetekben keressetek oktatási lehetŒségeket! Ez
segít majd jól tájékozottnak maradnotok választott szakmátok-
ban, és egyéb készségeitekben és érdeklŒdési körötökben.
Ebben a rohamosan változó világban idŒt kell szakítanotok
arra, hogy oktatásban részesüljetek a jelen és a jövŒ érdekében.

A hivatalos iskolai oktatás mellett tovább tanulhattok, ha
olvastok, tartalmas kulturális eseményekre látogattok, múzeu-
mokba és történelmi helyekre látogattok, és figyelitek a körü-
löttetek levŒ világot.

További utalások: Példabeszédek 1:5; T&Sz 130:18–19

önrendelkezés

Mennyei Atyátok önrendelkezést adott nektek – azt a
képességet, hogy magatok tudjatok választani és cselekedni.
Az önrendelkezés elsŒrendı fontosságú a szabadítás tervé-
ben. E nélkül, nem lennétek képesek tanulni, fejlŒdni vagy a
Szabadítót követni. Ezzel ti, „szabadon választhatjá[tok] a
szabadságot és az örök életet, minden ember nagy Közbenjá-
rója által, vagy választhatjá[tok] a fogságot és a halált, az
ördög fogsága és hatalma szerint” (2 Nefi 2:27).

Már akkor hatalmatokban állt választani, még mielŒtt
megszületettetek volna. A halandóság elŒtti mennyei tanácsban
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Mennyei Atyánk bemutatta tervét, amely tartalmazta a szabad
akarat tantételét. Lucifer fellázadt és „az ember önrendelkezé-
sének elpusztítására törekedett” (Mózes 4:3). Ennek eredmé-
nyeként LucifertŒl és azoktól, akik Œt követték, megtagadták
azt a kiváltságot, hogy halandó testet kapjanak. Földi jelenléte-
tek megerŒsíti azt a tényt, hogy gyakoroltátok önrendelkezése-
teket, amikor követtétek Mennyei Atyánk tervét.

A halandóságban továbbra is van önrendelkezésetek. Az
határozza meg a boldogságotokat vagy szenvedéseteket
ebben az életben és az ezt követŒ életben, hogy miként hasz-
náljátok ezt az ajándékot. Ti magatok szabadon választhattok
és cselekedhettek, de cselekedeteitek következményeit nem
választhatjátok meg szabadon. A következmények nem biz-
tos, hogy rögtön jönnek, de mindig bekövetkeznek. A jó és az
igazlelkı választások boldogsághoz, békéhez és örök élethez
vezetnek, miközben a bınös és a gonosz választások végül is
szívfájdalomhoz és gyötrelemhez vezetnek.

FelelŒsek vagytok meghozott döntéseitekért. Ne hibáz-
tassátok körülményeiteket, családotokat vagy barátaitokat,
ha olyan választást hoztok, hogy nem engedelmeskedtek
Isten parancsolatainak! Isten rendkívül erŒs gyermekei vagy-
tok. Képesek vagytok az igazlelkıséget és a boldogságot
választani, körülményeitekre való tekintet nélkül.

FelelŒsek vagytok azért is, hogy fejlesszétek azokat a
képességeket és tehetségeket, melyekkel Mennyei Atyánk
megajándékozott benneteket. FelelŒsséggel tartoztok Neki
azért, amit képességeitekkel tesztek, és azért, hogy miként töl-
titek idŒtöket. Ne fecséreljétek el idŒtöket! Legyetek készek
arra, hogy keményen munkálkodjatok! Sok jó dolgot tegyetek
meg saját szabad akaratotokból!

További utalások: 5 Mózes 11:26–28; 30:15–20; Józsué 24:14–15; 2 Nefi 2;
Hélamán 14:30–31; T&Sz 58:26–28; 101:78

Lásd még engedelmesség; kísértés; szabadítás terve.
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ördög (Lásd Sátán.)

örökbefogadás

A gyermekeknek joguk van arra, hogy olyan szülŒk
neveljék fel Œket, akik tiszteletben tartják a házassági esküt, és
akik szeretetet és támogatást nyújtanak. Az örökbefogadás
óriási áldás lehet nagyon sok olyan gyermek számára, akinek
születésekor nem adatott meg ez a lehetŒség.

Amikor egy gyermek a házasság kötelékén kívül születik,
a gyermek édesanyja és édesapja akkor cselekszik helyesen,
ha összeházasodnak, és azon munkálkodnak, hogy megte-
remtsék az örökkévaló családi kapcsolatot. Ha nem valószínı,
hogy sikeres lesz a házasság, akkor adják örökbe a gyermeket,
lehetŒleg az LDS Family Services intézményén keresztül. Egy
csecsemŒ örökbeadása az LDS Family Services intézményén
keresztül segít a házasságot nem kötött szülŒknek megtenni
azt, ami a legjobb a gyermek számára. Ez biztosítja azt, hogy
a gyermeket egy anyához és egy apához pecsételjék a temp-
lomban, valamint emeli az evangélium áldásainak lehetŒsé-
geit az összes érintett személy életében. Az örökbefogadás
önzetlen, szeretetteljes döntés, mely megáldja a vér szerinti
szülŒket, a gyermeket és az örökbefogadó családot.

Ha házasok vagytok, és a házastársatokkal együtt szeret-
nétek örökbe fogadni egy gyermeket, gyŒzŒdjetek meg arról,
hogy ismeritek az ország és az ezzel foglalkozó állami hiva-
talok valamennyi törvényben elŒírt követelményét! Tanács-
kozzatok a papsági vezetŒitekkel, és ha lehetséges, az LDS
Family Services alkalmazottaival is. Amennyiben a területe-
teken nem áll rendelkezésre az LDS Family Services, akkor
mıködjetek együtt a papsági vezetŒitekkel a helyi engedé-
lyezett, hivatalos intézmények felkutatásában, amelyek védik
mind a gyermekeket, mind pedig az örökbefogadó szülŒket.
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örök élet

Az Úr kijelentette: „ez munkám és dicsŒségem, hogy vég-
hezvigyem az ember halhatatlanságát és örök életét” (Mózes
1:39). A halhatatlanság azt jelenti, hogy feltámadt lényként
örökké élünk. Jézus Krisztus engesztelése által mindenki
részesül ebben az ajándékban. Az örök élet – vagy felmagasz-
tosulás – az, hogy a celesztiális királyság legmagasabb fokán
örökölünk egy helyet, ahol Isten színe elŒtt fogunk élni, és csa-
ládként folytatjuk életünket (lásd T&Sz 131:1–4). A halhatat-
lansághoz hasonlóan, ezt az ajándékot is Jézus Krisztus
engesztelése teszi lehetŒvé. Ez azonban megköveteli, hogy
engedelmeskedjünk „az evangélium törvényeinek és szertar-
tásainak” (Hittételek 1:3).

Az örök élethez vezetŒ ösvényen maradni

Amikor megkeresztelkedtetek, és elnyertétek a Szentlé-
lek ajándékát, az örök élethez vezetŒ ösvényre léptetek. Nefi
próféta ezt tanította:

„Mert a kapu, amelyen be kell lépnetek, a bınbánat, és a
víz általi keresztség; és majd azután jön bıneitek bocsánata, a
tız és a Szentlélek által.

És akkor vagytok ezen a szoros és keskeny ösvényen,
mely az örök élethez vezet; igen, beléptetek a kapun; az Atya
és a Fiú parancsolatai szerint cselekedtetek; és elnyertétek a
Szentlelket, mely tanúbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról,
betöltve az ígéretet, melyet tett, hogy ha ezen az úton léptek
be, akkor elnyeritek” (2 Nefi 31:17–18).

Nefi hangsúlyozta, hogy miután ráléptünk erre a „szoros
és keskeny ösvényre”, hitben kell kitartanunk mindvégig:

„Miután rátértetek erre a szoros és keskeny ösvényre, azt
kérdezném, most már mindent megtettetek? Íme, mondom
nektek: Nem; mert csak Krisztus szava által jutottatok ilyen
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messzire, rendíthetetlen hittel benne, teljesen annak érdeme-
ire támaszkodva, akinek hatalmában áll megszabadítani.

Krisztusba vetett állhatatossággal kell tehát törekednetek
elŒre, tökéletesen ragyogó reménységgel és Isten és minden
ember szeretetével. Ha tehát elŒre törekedtek, Krisztus sza-
ván lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az
Atya: Örök életetek lesz” (2 Nefi 31:19–20).

Most, hogy meg vagytok keresztelve és konfirmáltak tite-
ket, az örök élet felé történŒ haladásotok nagyrészt attól függ,
részesültök-e a szabadítás többi szertartásában: a férfiak a
melkisédeki papsági elrendelésben; a nŒk és férfiak a temp-
lomi felruházásban és házassági pecsételésben. Amikor része-
sültök ezekben a szertartásokban, és betartjátok az azokkal
járó szövetségeket, felkészültök a celesztiális királyság legma-
gasabb fokának elnyerésére.

ElérhetŒ a számotokra

Miközben elgondolkodtok a „szoros és keskeny ösvé-
nyen” történŒ haladásotokon, megnyugodhattok, hogy az
örök élet elérhetŒ a számotokra. Az Úr azt akarja, hogy vissza-
térjetek hozzá, és soha nem fog olyat elvárni tŒletek, aminek
nem tudtok eleget tenni. Minden parancsolatát úgy tervezte
meg, hogy azok elŒsegítsék boldogságotokat. Amikor hittel
éltek és minden képességetekkel Ãt szolgáljátok, Ã erŒt ad
nektek, és módot mindannak megtételére, amit nektek paran-
csol (lásd 1 Nefi 3:7). Ne feledjétek, hogy amikor mindent meg-
tesztek és megbánjátok bıneiteket, Jézus Krisztus engesztelése
ellensúlyozza gyengeségeiteket, és az életben tapasztalt igaz-
ságtalanságokat, bántalmakat és fájdalmakat: „Mert tudjuk,
hogy kegyelem által szabadítanak meg minket, mindaz után,
amit meg tudunk tenni” (2 Nefi 25:23).

További utalások: János 3:16; 17:3; 2 Nefi 9:39; Moróni 7:41; T&Sz 14:7; 50:5

Lásd még a dicsŒség királyságai; Jézus Krisztus engesztelése; kegyelem.
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pap (Lásd ároni papság; egyházi igazgatás; papság.)

papság

A papság Isten örökkévaló hatalma és felhatalmazása.
Isten a papság által teremtette és irányítja a mennyeket és a
Földet. E hatalom által megváltja és felmagasztalja gyerme-
keit, létrehozva „az ember halhatatlanságát és örök életét”
(Mózes 1:39).

A papság felhatalmazása férfiaknak adatott a Földön

Isten papsági felhatalmazást ad az érdemes férfi egyházta-
goknak, hogy az Ã nevében járhassanak el gyermekei szabadí-
tása érdekében. A papságviselŒk felhatalmazást kaphatnak az
evangélium hirdetésére, a szabadítás szertartásainak végzé-
sére, és Isten királyságának a Földön történŒ irányítására.

A férfi egyháztagok 12 éves koruk elérésekor kezdhetik
meg papsági szolgálatukat. Az ároni papság viselésével kez-
dik, és késŒbb felkészültekké válhatnak arra, hogy a melki-
sédeki papságot rájuk ruházzák. Az életük különbözŒ sza-
kaszaiban, és a különbözŒ felelŒsségek elnyerésére való
felkészülésük szerint különbözŒ hivatalokat viselnek a pap-
ságban, például diakónusok, tanítók vagy papok lesznek az
ároni papságban, és elderek vagy fŒpapok a melkisédeki
papságban. (Az ároni és a melkisédeki papságról további
információt a 3–4. és a 101–102. oldalon találsz.)

Ahhoz, hogy egy férfi egyháztag viselhesse a papságot,
egy felhatalmazott papságviselŒnek azt rá kell ruháznia, és el
kell rendelnie egy hivatalba abban a papságban (lásd Zsidók
5:4; T&Sz 42:11; Hittételek 1:5).

Jóllehet a papság felhatalmazását csak az érdemes férfi
egyháztagokra ruházzák rá, a papság áldásai mindenki szá-
mára elérhetŒek – férfiak, nŒk és gyermekek számára egya-
ránt. Mindannyiunk javára van az igazlelkı papsági vezetés,
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és mindannyiunk kiváltsága, hogy részesülünk a papság sza-
badító szertartásaiban.

Papság és a család

A papság gyakorlásának legfontosabb színhelye a család-
ban van. Az egyházban minden férjnek és apának arra kell
törekednie, hogy érdemes legyen a melkisédeki papság vise-
lésére. Feleségével, aki egyenrangú társa, igazlelkıségben és
szeretetben elnököl, és a család lelki vezetŒjeként szolgál.
Ã vezeti a családot a rendszeres imában, szentírás-tanulmá-
nyozásban és a családi estéken. A feleségével együtt tanítják
gyermekeiket, és segítenek nekik részesülni a szabadítás
szertartásaiban (lásd T&Sz 68:25–28). Papsági áldásokat ad,
ha útmutatásra, gyógyulásra vagy vigaszra van szükség.

Sok egyháztag családjában nincsen hithı melkisédeki
papságviselŒ. A házitanítók és a papsági vezetŒk szolgálata
által azonban az egyház minden tagja élvezheti a papság erejé-
nek áldásait az életében.

Papsági kvórumok

A papsági kvórum férfitestvérekbŒl szervezett csoport,
amelyben mindenki ugyanazt a papsági hivatalt tölti be.
A kvórumok elsŒdleges célja, hogy másokat szolgáljanak, egy-
séget és testvériséget építsenek, valamint hogy egymást a
tanokat, tantételeket és kötelességeket illetŒen oktassák.

Az egyház szervezetének minden szintjén vannak kvóru-
mok. Az egyház elnöke és a tanácsosai alkotják az ElsŒ Elnök-
ség Kvórumát. A tizenkét apostol szintén egy kvórumot alkot.
A hetvenesek – általános és területi felhatalmazottak egyaránt
– kvórumokba vannak szervezve. Minden cövekelnök egy
fŒpapokból szervezett kvórum felett elnököl, amely a cövek-
ben lévŒ összes fŒpapból áll. Minden egyházközségben vagy
gyülekezetben rendszerint van elderkvórum, papok, tanítók és
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diakónusok kvóruma. Az egyházközségekben a fŒpapokat is
megszervezik; Œk fŒpapi csoportokban szolgálnak.

Házitanítás

Attól kezdve, hogy a papságviselŒket elrendelik a tanító
hivatalába, alkalmuk és felelŒsségük van arra, hogy házita-
nítókként szolgáljanak. Ily módon azon kötelességük teljesí-
tésén munkálkodnak, hogy „mindig Œrködj[enek] az egyház
felett, és velük legyen[ek] és erŒsíts[ék] Œket” (T&Sz 20:53).

A házitanítók szent kötelessége, hogy az egyház elsŒszámú
segítségforrásai legyenek az egyének és a családok számára.
Legalább havonta meglátogatják a hozzájuk kijelölt egyházta-
gokat. A hozzájuk kijelölt egyháztagok szolgálata és látogatása
közben támogatják a szülŒket felelŒsségeikben, az evangéliu-
mot tanítják minden családtagnak, barátságokat ápolnak, vala-
mint segítenek az egyháztagoknak templomi áldásokban része-
sülni, és érdemesen élni az evangélium áldásaira.

Az egyházközségek és gyülekezetek vezetŒi gondoskod-
nak arról, hogy minden egyes családhoz vagy egyénhez házi-
tanító legyen kijelölve. A házitanítókkal együtt segítenek az
egyes egyháztagok lelki és fizikai szükségleteinek kielégíté-
sében.

Papsági kulcsok

Az egyházban a papsági felhatalmazás gyakorlását azok
irányítják, akik papsági kulcsokkal rendelkeznek (lásd T&Sz
65:2; 124:123). Azoknak, akik rendelkeznek papsági kulcsok-
kal, egy adott hatáskörben jogukban áll elnökölni az egyház
felett és irányítani azt. Például a püspök olyan papsági kul-
csokkal rendelkezik, amelyek lehetŒvé teszik, hogy elnököljön
egyházközségében. Így tehát, amikor megkeresztelkedik egy
gyermek abban az egyházközségben, a gyermeket keresztelŒ
személynek felhatalmazást kell kapnia a püspöktŒl.
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Jézus Krisztus rendelkezik az összes papsági kulccsal. Az
apostolainak adta azokat a kulcsokat, amelyek egyházának
irányításához szükségesek. Csak a rangidŒs apostol, az egy-
ház elnöke használhatja (vagy hatalmazhat fel mást azok
használatára) e kulcsokat az egész egyház irányítására (lásd
T&Sz 43:1–4; 81:2; 132:7).

Az egyház elnöke bizonyos papsági kulcsokat más pap-
sági vezetŒkre bíz, hogy elnökölni tudjanak saját felelŒsségi
körükben. Papsági kulcsok adatnak a templom-, a misszió-, a
cövek- és a kerületi elnököknek; a püspököknek; a gyülekezeti
elnököknek; és a kvórumelnököknek. Aki ezen pozíciók egyi-
kében szolgál, az addig rendelkezik a kulcsokkal, amíg fel nem
mentik. A tanácsosok nem kapnak kulcsokat, de elhívás és
megbízás formájában kapnak felhatalmazást és felelŒsséget.

A papság igazlelkı gyakorlása

Ha papságviselŒ vagy, ne feledd, hogy a papság mindig
és minden körülmény között hozzád tartozik! Ez nem egy
köpönyeg, amit tetszés szerint fel- vagy leveszünk. A papság
bármely hivatalába történŒ elrendelés élethosszig tartó szol-
gálatot jelent azzal az ígérettel, hogy az Úr, hithıséged alap-
ján alkalmassá fog téged tenni munkájának végzésére.

Érdemesnek kell lenned ahhoz, hogy a papság erejét
elnyerhesd és gyakorolhasd. Beszéded és a mindennapos
viselkedésed hatással van a szolgálatod milyenségére. Nyil-
vános viselkedésed legyen kifogástalan! A magánéletedben
tanúsított magatartásod pedig még fontosabb. Joseph Smith
prófétán keresztül az Úr kijelentette, hogy „a papság jogai
elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva a menny hatal-
maival, és hogy a menny hatalmait csakis az igazlelkıség tan-
tételei alapján lehet irányítani vagy kezelni” (T&Sz 121:36).
Így intette a papságviselŒket:
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„Amikor azonban megkíséreljük takargatni a bıneinket,
vagy kielégíteni a büszkeségünket, hiú törekvésünket, vagy
irányítást, uralmat vagy erŒszakot gyakorolni az emberek
gyermekeinek lelkén, a hamislelkıség bármilyen mértékében,
akkor íme, a mennyek visszahúzódnak; az Úr Lelke megszo-
morodik; és amikor az visszahúzódik, ámen azon ember pap-
ságának vagy felhatalmazásának. Íme, mire tudatára ébredne,
magára hagyatik” (T&Sz 121:37–38).

A papságban semmiféle hatalommal vagy befolyással nem
bírhatsz, „csakis meggyŒzéssel, hosszútıréssel, gyengédséggel
és szelídséggel, és színleletlen szeretettel; kedvességgel és szín-
tiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a lelket, képmutatás és
álnokság nélkül”. Ha a Szentlélek arra késztet, hogy feddj meg
valakit, utána mutass fokozott szeretetet az iránt, „akit meg-
feddtél, nehogy ellenségének tartson téged; hogy tudhassa,
hogy hıséged erŒsebb a halál kötelékeinél” (T&Sz 121:41–44).

Ahogy igazlelkıen és szeretettel gyakorlod a papságot,
örömet lelsz majd a szolgálatban, eszközként az Úr kezében.
Ã ezt mondta:

„BensŒdet is töltse be a jószívıség minden ember, és a hit
házanépe iránt, gondolataidat pedig díszítse szüntelenül az
erény; akkor majd megerŒsödik önbizalmad Isten színe elŒtt;
és a papság tana úgy csapódik majd le lelkeden, mint az égbŒl
érkezŒ harmat.

A Szentlélek állandó társad lesz, jogarod pedig az igaz-
lelkıség és az igazság változatlan jogara; uralmad örökké
tartó uralom lesz, és kényszerítŒ eszközök nélkül száll majd
rád örökkön örökké” (T&Sz 121:45–46).

További utalások: János 15:16; Ap. csel. 8:14–20; Jakab 5:14–15; T&Sz 13;
20; 84; 107; Joseph Smith története 1:68–73

Lásd még ároni papság; egyházi igazgatás; az evangélium helyreállítása;
melkisédeki papság; szertartások.
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paradicsom

A szentírások a paradicsom szót többféle módon használ-
ják. ElŒször is, egy boldog és békés helyet jelöl a halandóság
utáni lélekvilágban, amelyet azok számára tartanak fent, akik
megkeresztelkedtek, és hithıek maradtak (lásd Alma 40:12;
Moróni 10:34). A lelki börtönben lévŒknek lehetŒségük van,
hogy megismerjék Jézus Krisztus evangéliumát, megbánják a
bıneiket, és a templomokban végzett munkánk által részesül-
jenek a keresztelés és konfirmáció szertartásában (lásd T&Sz
138:30–35). Ha elfogadják, beléphetnek a paradicsomba.

A paradicsom szó második jelentését a Szabadító keresztre
feszítésének beszámolójában olvashatjuk, mely Lukácstól szár-
mazik. Amikor Jézus a kereszten volt, egy tolvaj, akit szintén
megfeszítettek, azt mondta: „Uram, emlékezzél meg én rólam,
mikor eljŒsz a te országodban!” (Lukács 23:24). A Lukács 23:43
szerint az Úr így felelt: „Bizony mondom néked: Ma velem
leszel a paradicsomban.” Joseph Smith próféta elmagyarázta,
hogy ez egy helytelen fordítás; az Úr valójában azt mondta,
hogy a tolvaj Vele lesz a lélekvilágban.

A paradicsom szó a 2 Korinthusbeliek 12:4-ben is megta-
lálható, ahol feltehetŒen a celesztiális királyságra utal. A tize-
dik hittételben a paradicsomi szó a Föld dicsŒségét írja le a mil-
lennium alatt.

Lásd még feltámadás; halál, fizikai; szabadítás terve.

paráználkodás (Lásd erkölcsi tisztaság.)

pátriárkai áldások

Pátriárkai áldást elrendelt pátriárkák adnak az egyház
érdemes tagjainak. A pátriárkai áldásod kinyilvánítja szárma-
zási ágadat Izráel házában, és az Úr, személyesen neked szóló
tanácsait tartalmazza.
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Amennyiben tanulmányozod és követed a pátriárkai
áldásod tanácsait, útmutatást, vigaszt és védelmet kapsz tŒle.
Ha tudni szeretnéd, hogyan kaphatsz pátriárkai áldást,
beszélj a püspököddel vagy a gyülekezeti elnököddel!

A származási ág kijelentése

A pátriárkai áldásod kijelenti a származási ágadat,
kimondva, hogy Izráel házából való vagy – Ábrahám leszár-
mazottja, és Jákób valamelyik konkrét törzséhez tartozol. Sok
utolsó napi szent Efraim törzsébŒl való, abból a törzsbŒl,
amelynek elsŒdleges dolga, hogy vezesse az Úr munkáját az
utolsó napokban.

Mivel mindannyiunkban sokféle vérvonal találkozik, a
kijelentés alapján egyazon család két tagja származhat Izráel
különbözŒ törzseibŒl.

Nem számít, hogy a származási ágad Izráel házában vér-
vonal vagy örökbefogadás szerinti-e. Egyháztagként Ábrahám
leszármazottjának számítasz, és az ábrahámi szövetségben
foglalt minden ígéret és áldás örökösének (lásd „ábrahámi
szövetség”, 5–6. oldal).

Tanulhatsz a pátriárkai áldásodból

Miután megkaptad a pátriárkai áldásodat, olvasd el alá-
zatosan, imádságos lélekkel és gyakran! Személyes kinyilat-
koztatás ez neked a Mennyei Atyától, aki ismeri a gyengesé-
geidet, erŒsségeidet és örökkévaló lehetŒségeidet. Pátriárkai
áldásod által segíteni fog megtudnod, hogy mit vár el tŒled.
Áldásod tartalmazhat ígéreteket, intéseket és figyelmezteté-
seket. Az idŒ múlásával észre fogod venni a benne rejlŒ kinyi-
latkoztatás erejét.

Amennyiben követed az áldásodban lévŒ tanácsokat,
kevésbé fogsz megbotlani vagy rossz útra térni. Ha nem köve-
ted a tanácsokat, nem leszel képes elnyerni az ígért áldásokat.
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Jóllehet a pátriárkai áldásod sugalmazott tanácsokat és
ígéreteket tartalmaz, ne várd azt, hogy minden kérdésedre
választ fog adni, vagy hogy életed minden részletérŒl szóljon!
Ha az áldásod nem említ egy fontos eseményt, például a tel-
jes idejı missziót vagy a házasságot, ne gondold azt, hogy
nem is lesz rá lehetŒséged!

Azt se feltételezd, hogy a pátriárkai áldásodban említett
minden dolog ebben az életben fog beteljesedni! A pátriárkai
áldás örökkévaló, és ígéretei átnyúlnak az örökkévalóságba.
Bizonyos lehetsz afelŒl, hogy ha érdemes vagy, minden ígéret
be fog teljesedni az Úr idejében! Amelyek nem valósulnak
meg ebben az életben, majd megvalósulnak a következŒben.

Pátriárkai áldásod szentséges és személyes. Megosztha-
tod a közvetlen családtagokkal, de ne olvasd fel nyilvánosság
elŒtt, és ne hagyd, hogy mások elolvassák, vagy értelmezzék
azt! Még a pátriárkád, a püspököd vagy a gyülekezeti elnö-
köd se értelmezze azt!

Pátriárkai áldásod szavait kincsként hordozd a szíved-
ben! Elmélkedj rajtuk, és élj úgy, hogy érdemes legyél elnyerni
az erre az életre és a következŒ életre ígért áldásokat!

pokol

Az utolsó napi kinyilatkoztatások legalább kétféleképpen
szólnak a pokolról. Egyrészt ez a lelkek börtönének másik
elnevezése, a halandóság utáni helye azon lelkeknek, „akik
bıneikben haltak meg, az igazság ismerete nélkül, vagy
vétekben, elutasítván a prófétákat” (T&Sz 138:32). Ez egy ide-
iglenes állapot, amelyben a lelkeknek az evangéliumot tanít-
ják, lehetŒségük van megbánni a bıneiket és elfogadni a sza-
badítás, templomokban elvégzett szertartásait (lásd T&Sz
138:30–35). Akik elfogadják az evangéliumot, a feltámadásig a
paradicsomban maradhatnak. Feltámadásuk és az ítélet után
a dicsŒségnek azt a fokát kapják, amelyre érdemesek. Akik
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pedig nem bánják meg bıneiket, de nem a veszedelem fiai, a
lelkek börtönében maradnak a millennium végéig, amikor
megszabadulnak a pokoltól és a büntetésbŒl, és a telesztiális
dicsŒségre támadnak fel (lásd T&Sz 76:81–85).

Másrészt a pokol szóval a külsŒ sötétségre is utalnak,
amely az ördög, az Œ angyalai és a veszedelem fiainak lakhe-
lye (lásd T&Sz 29:36–38; 76:28–33). A veszedelem fiai azok,
akik számára „nincs megbocsátás ebben a világban, sem az
eljövendŒ világban – Mivel megtagadták a Szent Lelket azu-
tán, hogy befogadták azt, és megtagadták az Atya Egyszülött
Fiát, mivel maguk keresztre feszítették és nyílt szégyennek
tették ki Œt” (T&Sz 76:34–35; lásd még a 31–33, 36–37. verse-
ket). Az ilyen egyének egyik királyságban sem örökölnek
helyet; számukra a pokol állapotai maradnak (lásd T&Sz
76:38; 88:24, 32).

Lásd még a dicsŒség királyságai; Sátán.

polgári kormányzat és törvények

A Tan és a szövetségek 134. szakasza körvonalazza az
utolsó napi szentek általános nézeteit a földi kormányzatok-
ról és törvényekrŒl (lásd T&Sz 134, fejléc). Ez a rész a követ-
kezŒ kijelentéseket foglalja magába:

„Hiszünk abban, hogy a kormányokat Isten állította fel az
ember javára; és hogy Œ felelŒsségre vonja Œket azokkal kap-
csolatos tetteikért, ami a társadalom jóléte és biztonsága érde-
kében történŒ törvényhozást és azok végrehajtását illeti. […]

Hisszük, hogy minden ember kötelessége, hogy támo-
gassa és fenntartsa az adott kormányt, ahol lakik, míg a kor-
mány törvényei védelmezik öröklött és elidegeníthetetlen
jogaiban; és hogy az ily módon védelmezett polgárokhoz a
zendülés és a lázadás nem méltó, és megfelelŒképpen bünte-
tendŒ. Emellett minden kormánynak joga van olyan törvé-
nyek meghozatalára, amelyek megítélésük és számításaik
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szerint leginkább biztosítják a köz javát; ezzel együtt azonban
szentnek tartják a lelkiismeret szabadságát.

Hisszük, hogy minden embert tisztelet illet a helyén,
ilyenképpen az uralkodókat és az elöljárókat, akik az ártatla-
nok védelme és a vétkesek megbüntetése érdekében kerültek
oda; és hogy a törvényeket minden embernek tisztelnie és
méltányolnia kell, mivel azok nélkül a békét és az összhangot
felváltaná a zırzavar és a rettenet, mert az emberi törvények
pontosan annak céljából jöttek létre, hogy ember és ember
között szabályozzák egyéni és nemzeti érdekeinket; a menny
adta isteni törvények pedig lelki dolgokhoz tartozó szabályo-
kat írnak elŒ, ami a hitet és a hódolatot illeti, és ezek minde-
gyikével Alkotójának számol el az ember” (T&Sz 134:1, 5–6).

Az egyházi és világi hatalom elválasztásának egyik fŒ
eleme a kormányzat azon felelŒssége, hogy vallásszabadságot
biztosítson. Az utolsó napi próféták megerŒsítik ezt az alapel-
vet, amint az a 11. hittételben áll: „Igényt tartunk arra a kivált-
ságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a
Mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyan-
ezt a kiváltságot, hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy,
ahol és aminek akarnak.” Az egyház és az állam elválasztásával
összhangban az egyház nem támogat semmilyen politikai pár-
tot vagy jelöltet. Épületei és létesítményei nem használhatók
politikai célokra. Az egyház nem vesz részt a politikában,
hacsak nincs egy erkölcsi kérdés terítéken, amely esetén az egy-
ház gyakran felemeli a szavát.

Noha az egyház politikailag semleges marad, az egyházi
vezetŒk arra buzdítják az egyes egyháztagokat, hogy állam-
polgárokként vegyenek benne részt. Utolsó napi szentekként
meg kell értenetek helyeteket és helyzeteteket saját hazátok-
ban. Ismerjétek meg hazátok történelmét, örökségét és törvé-
nyeit! Amennyiben lehetŒségetek nyílik szavazni és részt
venni a kormányzat munkájában, tevékenyen támogassátok
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és védelmezzétek az igazság, az igazlelkıség és a szabadság
tantételeit!

További utalások: T&Sz 98:10; Hittételek 1:12

pornográfia

Pornográfiának számít bármely olyan anyag, amely az
emberi testet vagy a nemi érintkezést úgy ábrázolja, vagy
mutatja be, amely nemi érzéseket gerjeszt. Sokféle média ter-
jeszti, többek között folyóiratok, könyvek, televízió, filmek,
zene és az internet. Ugyanolyan ártalmas a lélek számára,
mint a dohány, az alkohol és a kábítószerek a test számára.
A pornográf anyagok bármiféle használata Isten egyik paran-
csolatának a megszegése: „…házasságtörést se kövess el, ...és
ne tegyél semmi ahhoz hasonlót” (T&Sz 59:6). További
komoly bınökhöz vezethet. Az egyház tagjainak a pornográ-
fia minden formáját kerülniük kell, és ellenezniük kell annak
gyártását, terjesztését és használatát.

A pornográfia végzetes függŒséget okoz. Más függŒsé-
gekhez hasonlóan, kísérletezéshez és erŒteljesebb ingerek
keltéséhez vezeti az embereket. Amennyiben kísérletezel
vele, és hagyod, hogy beleess a csapdájába, elpusztít téged,
lealacsonyítva az elmédet, szívedet és lelkedet. Megfoszt az
önbecsülésedtŒl és az élet szépségei iránti érzékedtŒl. Le fog
zülleszteni, gonosz gondolatokhoz és akár gonosz tettekhez
is vezet. Szörnyı kárt fog okozni a családi kapcsolataidban.

A pornográfia függŒséget okozó természete, valamint a
testnek és léleknek okozott ártalma miatt Isten szolgái újra
meg újra figyelmeztetnek minket, hogy meneküljünk elŒle.
Ha már beleestél a pornográfia csapdájába, azonnal hagyd
abba, és kérj segítséget! A bınbánat által bocsánatot nyer-
hetsz, és reményre lelhetsz az evangéliumban. Fordulj a püs-
pöködhöz vagy a gyülekezeti elnöködhöz tanácsért, hogy
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miként gyŒzd le a problémádat, és keresd a gyógyulást Jézus
Krisztus engesztelése által! Kérd az Urat, hogy adjon neked
erŒt e szörnyı függŒség legyŒzéséhez!

További utalások: Máté 5:27–28; Rómabeliek 6:12; Alma 39:9; T&Sz 42:23

Lásd még erkölcsi tisztaság; kísértés.

próféták

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tag-
jaiként áldottak vagyunk, mert élŒ próféták vezetnek minket –
sugalmazott férfiak, akik elhívást kaptak, hogy az Úr nevében
szóljanak, olyanok, mint Mózes, Ésaiás, Péter, Pál, Nefi, Mor-
mon és más szentírásbeli próféták. Az egyház elnökét prófé-
tánkként, látnokunkként és kinyilatkoztatónkként támogatjuk
– Œ az egyetlen személy a Földön, aki az egész egyház irányí-
tásához kinyilatkoztatást kap. Az ElsŒ Elnökség tanácsosait és
a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait szintén prófétákként,
látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatjuk.

A régi prófétákhoz hasonlóan a mai próféták Jézus Krisz-
tusról és evangéliumáról tesznek bizonyságot. Ãk tudatják
Isten akaratát és igaz természetét. Határozottan és világosan
beszélnek, elítélik a bınt, és figyelmeztetnek annak követ-
kezményeire. A mi érdekünkben néha sugalmazást kaphat-
nak arra, hogy jövendŒ eseményekrŒl jövendöljenek.

Mindig megbízhatsz az élŒ prófétákban. Tanításaik az Úr
akaratát tükrözik, aki kijelentette: „Amit én, az Úr mondtam,
azt megmondtam, és én nem mentegetŒzöm; és bár elmúlnak
az egek és a föld, az én szavam nem múlik el, hanem mind
beteljesül, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az
ugyanaz” (T&Sz 1:38).

A legnagyobb biztonságot az jelenti számodra, ha ponto-
san követed az Úr szavát, melyet prófétáinak ad, különösen
az egyház jelenlegi elnökének. Az Úr figyelmeztet bennün-
ket, hogy aki semmibe veszi az élŒ próféták szavait, el fog
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bukni (lásd T&Sz 1:14–16). Nagy áldásokat ígér azoknak,
akik követik az egyház elnökét:

„Szívleljétek meg minden szavát és parancsolatát, ame-
lyet úgy ad nektek, ahogyan Œ kapja azokat, teljes szentség-
ben járva énelŒttem;

Mert az Œ szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból
eredne, teljes türelemmel és hittel.

Mert megtéve e dolgokat a pokol kapui nem fognak dia-
dalmaskodni felettetek; igen, és az Úristen eloszlatja elŒletek a
sötétség erŒit, és megrázza az egeket tiérettetek és az Œ nevé-
nek dicsŒségéért (T&Sz 21:4–6).

További utalások: 2 Krónika 20:20; Ámós 3:7; Efézusbeliek 2:19–20;
1 Nefi 22:1–2; Móziás 13:33–35; T&Sz 107:91–92; Hittételek 1:6

püspök (Lásd egyházi igazgatás.)

remény

A remény szót néha rosszul értelmezik. A mindennapos
nyelvezetben ez a szó gyakran bizonytalanságra utal. Például
mondhatjuk azt, hogy reméljük, javulni fog az idŒ, vagy hogy
meglátogat egy barátunk. Az evangélium nyelvezetében azon-
ban a remény szó biztos, rendületlen és tevékeny. A próféták
egy „szilárd remény”-rŒl (Alma 34:41), és egy „élŒ remény-
ség”-rŒl (1 Péter 1:3) beszélnek. Moróni próféta ezt tanította:
„Aki hisz Istenben, az biztosan remélhet egy jobb világot, igen,
méghozzá helyet Isten jobb keze felŒl, mely reménység a hitbŒl
származik, olyan horgonyt készítvén az emberek lelkének,
mely biztossá és állhatatossá teszi Œket, mindig bŒvelkedvén a
jó cselekedetekben, és Isten dicsŒítéséhez vezetvén el Œket”
(Ether 12:4).

Amikor van reményünk, bízunk Isten ígéreteiben. Egy
csendes bizonyosság van bennünk, hogy „aki az igazlelkıség
cselekedeteit teszi, elnyeri jutalmát, méghozzá békességet
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ebben a világban és örök életet az eljövendŒ világban” (T&Sz
59:23). Mormon azt tanította, hogy az ilyen remény csak Jézus
Krisztus engesztelése által lehetséges: „És mi az, amiben
reménykedjetek? Íme, azt mondom nektek, hogy Krisztus
engesztelése és feltámadásának hatalma által reméljétek azt,
hogy majd örök életre támadtok fel, és ez a belé vetett hitetek
miatt van, az ígéret szerint” (Moróni 7:41).

Miközben az evangélium szerinti életre törekedtek, növe-
kedtek azon képességetekben, hogy „bŒvölködjetek a remény-
ségben a Szent Lélek ereje által” (Rómabeliek 15:13). Növeked-
tek a reményben, amikor imádkoztok, és Isten megbocsátását
keresitek. A Mormon könyvében egy Áron nevı misszionárius
errŒl biztosította a lámánita királyt: „Ha minden bınöd meg-
bánod, és meghajolsz Isten elŒtt, és hittel szólítod az Œ nevét, és
hiszel abban, hogy megkapod, akkor megkapod azt a remény-
séget, amire vágysz” (Alma 22:16). Olyankor is reményre tesz-
tek szert, amikor a szentírásokat tanulmányozzátok, és követi-
tek azok tanításait. Pál apostol azt tanította: „Mert a melyek
régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békes-
séges tırés által és az írásoknak vígasztalása által reménysé-
günk legyen” (Rómabeliek 15:4).

A remény tantétele átnyúlik az örökkévalóságba, azonban
az élet mindennapos kihívásaiban is támogatást nyújthat nek-
tek. „Boldog – mondja a zsoltárok írója –, a kinek segítsége a
Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az Œ Istenében”
(Zsoltárok 146:5). A remény segítségével örömet találhattok az
életben. Fontos, hogy „legyen türelmetek, és így viseljétek
ezeket a megpróbáltatásokat, annak szilárd reményével, hogy
egy napon megpihentek majd minden megpróbáltatásotok-
tól” (Alma 34:41). „Krisztusba vetett állhatatossággal kell
tehát törekednetek elŒre, tökéletesen ragyogó reménységgel,
és Isten és minden ember szeretetével. Ha tehát elŒre töreked-
tek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartotok,
íme, ezt mondja az Atya: Örök életetek lesz” (2 Nefi 31:20).
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További utalások: Jeremiás siralmai 3:25–26; 1 Korinthusbeliek 15:19–22;
1 Péter 3:15; 1 János 3:2–3; Jákób 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28; Ether 12:32;
Moróni 8:26; 9:25; 10:22

Lásd még gyötrelem; hit; Jézus Krisztus engesztelése; jószívıség.

sabbat

A sabbat az Úr napja, amelyet minden héten a pihenésre
és hódolatra tartunk fent. Az ószövetségi idŒkben Isten szö-
vetséges népe a hét hetedik napján tartotta meg a sabbatot,
mert Isten, a Föld megteremtése után, a hetedik napon megpi-
hent. Az Úr a tízparancsolatban kihangsúlyozta a sabbat meg-
tartásának fontosságát:

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed
azt.

Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja:

semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se
szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a
te kapuidon belŒl van;

Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert
és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig meg-
nyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és meg-
szentelé azt” (2 Mózes 20:8–11).

Jézus Krisztus feltámadása után, amely a hét elsŒ napján
történt, az Úr tanítványai elkezdték a hét elsŒ napján, azaz
vasárnap megtartani a sabbatot (lásd Ap. csel. 20:7).

Az utolsó napokban az Úr megparancsolta, hogy továbbra
is tartsuk meg a sabbatot. Megígérte, hogy amennyiben meg-
tartjuk ezt a parancsolatot, a föld teljességébŒl fogunk kapni
(lásd T&Sz 59:16–20).

Mivel a sabbat szent nap, ezért méltó és szentséges tettekre
kell fenntartani. A munkától és a szórakozástól való tartózko-
dás nem elegendŒ. SŒt, ha csak henyélünk a sabbaton, semmit-
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téve, akkor nem szenteljük meg azt a napot. Egy 1831-ben,
Joseph Smithnek adott kinyilatkoztatásban az Úr ezt paran-
csolta: „Hogy még teljesebb mértékben megtarthasd magad
szeplŒtlennek a világtól, menj el az imádság házába, és ajánld
fel szentségeidet az én szent napomon; Mert bizony, ez a nap
jelöltetett ki számodra, hogy megpihenj munkáidtól, és odaa-
dásodat leródd a Magasságosnak” (T&Sz 59:9–10). E kinyilat-
koztatásnak megfelelŒen minden héten részt veszünk az úrva-
csorai gyılésen. További sabbat napi tevékenység lehet az
imádkozás, az elmélkedés, a szentírások és az utolsó napi pró-
féták tanításainak a tanulmányozása, levelek írása családtagok-
nak és barátoknak, épületes dolgok olvasása, a betegek és meg-
fáradtak meglátogatása, és egyéb egyházi gyılések látogatása.

További utalások: 2 Mózes 31:16–17; Móziás 18:23; T&Sz 59:11–14; 68:29

Lásd még tiszteletadás; hódolat; úrvacsora.

Sátán

Sátán, akit ellenségnek vagy az ördögnek is hívunk, min-
den igazlelkıség ellensége, és azoknak is, akik Istent akarják
követni. Ã Isten egyik lélekgyermeke, aki valaha angyal volt,
„aki felhatalmazással bírva ott volt Isten színe elŒtt” (T&Sz
76:25; lásd még Ésaiás 14:12; T&Sz 76:26–27). Azonban a
halandóság elŒtti mennyei tanácsban Lucifer – ahogy Sátánt
akkor hívták – fellázadt a Mennyei Atya és a szabadítás terve
ellen. Isten elleni lázadásával Sátán „az ember önrendelkezé-
sének elpusztítására törekedett” (Mózes 4:3). Ezt mondta:
„…és az egész emberiséget megváltom, hogy egyetlen lélek
sem vész el, és ezt biztosan megteszem; add hát nekem a
neked járó tiszteletet” (Mózes 4:1).

Sátán meggyŒzte „a mennyek seregeinek harmadát”,
hogy forduljanak el az Atyától (lásd T&Sz 29:36). E lázadás-
nak köszönhetŒen Sátán és követŒi kizárattak Isten színe elŒl,

Sátán

167



és megtagadták tŒlük a fizikai test elnyerésének áldását (lásd
Jelenések 12:9). Megvonták tŒlük annak lehetŒségét is, hogy a
dicsŒség bármely királyságát örökölhessék.

A Mennyei Atya hagyja, hogy Sátán és a követŒi halandó
tapasztalataink részeként megkísértsenek bennünket (lásd
2 Nefi 2:11–14; T&Sz 29:39). Mivel Sátán „arra törekszik, hogy
minden ember olyan nyomorult lehessen, mint Œ maga”
(2 Nefi 2:27), Œ és a követŒi megpróbálnak eltéríteni minket az
igazlelkıségtŒl. A lehetŒ legádázabb módon ellenszegül a
Mennyei Atya boldogságra vonatkozó terve legfontosabb
részeinek. Például, megpróbálja hitelteleníteni a Szabadítót
és a papságot, kétségbe vonja az engesztelés erejét, utánozza
a kinyilatkoztatásokat, eltérít minket az igazságtól, és tagadja
a személyes felelŒsségre vonhatóságot. Megpróbálja aláásni a
család intézményét, amikor összezavarja a nemeket, népsze-
rısíti a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, nevetség tár-
gyává teszi a házasságot, és elveszi a gyermekek vállalásától
a házas felnŒttek kedvét, akik máskülönben igazlelkıségben
nevelnének gyerekeket.

Nem kell engedned Sátán kísértéseinek. Megvan benned
az erŒ, hogy a jót vagy a rosszat válaszd, és mindig kérheted
az Úr segítségét ima által. (Lásd „kísértés”, 174–176. oldal.)

További utalások: Ésaiás 14:12–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 2:16–18; Moróni
7:12; T&Sz 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Lásd még bın; kísértés; önrendelkezés.

SegítŒegylet

A SegítŒegyletet Joseph Smith próféta szervezte meg 1842.
március 17-én az Illinois állambeli Nauvooban. Az alapítás
napjaiban a SegítŒegyletnek két fŒ célja volt: enyhülést hozni a
szegényeknek és rászorulóknak, valamint megszabadítani a
lelkeket. A szervezet napjainkban is fennáll, hıen az eredeti
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irányelvekhez. Szerte a világon segítŒegyleti nŒtestvérek dol-
goznak együtt papsági vezetŒkkel, hogy véghezvigyék az egy-
ház küldetését. Egymást támogatják az alábbiakban:

• Ima és szentírás-tanulmányozás által erŒsítik a Jézus
Krisztusról való bizonyságukat.

• LelkierŒre törekednek a Szentlélek sugallatainak
követése által.

• Elkötelezik magukat a házasságok, a családok és az
otthonok megerŒsítése mellett.

• Méltóságot találnak az anyaságban és örömet az
asszonyi létben.

• Örömüket lelik a szolgálatban és a jó cselekedetekben.

• Szeretik az életet és a tanulást.

• Kiállnak az igazságért és az igazlelkıségért.

• Támogatják a papságot mint Isten felhatalmazását itt a
Földön.

• Örvendeznek a templomi áldásoknak.

• Megértik isteni sorsukat, és a felmagasztosulásra törek-
szenek.

Miközben a számodra kijelölt nŒtestvéreket szolgálod, for-
díts idŒt az evangélium tanítására és a barátságok ápolására!
Az egyének szolgálata mellett fontos szerepet játszhatsz a csa-
ládok megerŒsítésében is.

Az egyházközségek és gyülekezetek vezetŒi gondoskod-
nak arról, hogy minden 18 éves és idŒsebb nŒtestvérhez láto-
gató tanító legyen kijelölve. A papsági és segítŒegyleti vezetŒk
együtt dolgoznak a látogató tanítókkal, hogy kielégítsék min-
den nŒtestvér lelki és fizikai szükségleteit.

SegítŒegyleti nŒtestvérként egy világméretı nŒi testvéri-
ség tagja vagy, a Jézus Krisztus iránti odaadásban egyesülve.
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Isten többi lányához csatlakozol a hit, az erény, a jövŒkép és
a jószívıség asszonyaként, azzal a biztos tudattal, hogy éle-
tednek értelme, célja és iránya van. A SegítŒegyletben való
részvételed által lehetŒséged van nŒtestvériséget és társasá-
got élvezni, jelentŒségteljes szolgálatot nyújtani, megosztani
a bizonyságodat és az adottságaidat, valamint lelkileg növe-
kedni.

Sion

A Tan és a szövetségek sok olyan részt tartalmaz, melyek-
ben az Úr megparancsolja a szenteknek, hogy „törekedjetek
Sion ügyét napvilágra hozni és megalapozni” (T&Sz 6:6; lásd
még T&Sz 11:6; 12:6; 14:6).

A Sion szónak többféle jelentése van a szentírásokban.
A szó legáltalánosabb meghatározása a „tisztaszívıek” (T&Sz
97:21). A Sion szóval ebben az értelemben gyakran utalunk az
Úr népére, vagy az egyházra és annak cövekjeire (lásd T&Sz
82:14).

Eme adományozási korszak napjaiban az egyház vezetŒi
azt tanácsolták az egyháztagoknak, hogy Siont azzal építsék,
hogy egy központi helyre vándorolnak. Napjainkban a veze-
tŒk azt tanácsolják, hogy ott építsük fel Siont, ahol élünk. Az
egyház tagjait arra kérik, hogy maradjanak szülŒföldjükön,
és ott segítsenek az egyház megalapozásában. Sok templom
épül, hogy az utolsó napi szentek világszerte részesülhesse-
nek a templomi áldásokban.

A Sion szó konkrét földrajzi helyre is utalhat az alábbiak
szerint:

• Énók városa (lásd Mózes 7:18–21);

• Jeruzsálem Œsi városa (lásd 2 Sámuel 5:6–7; 1 Királyok
8:1; 2 Királyok 9:28);
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• Az Új Jeruzsálem, amely a Missouri állambeli Jackson
megyében fog felépülni (lásd T&Sz 45:66–67; 57:1–3;
Hittételek 1:10).

További utalások: Ésaiás 2:2–3; 1 Nefi 13:37; T&Sz 35:24; 39:13; 45:68–71;
59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6; 136:31

Smith, Joseph ifj. (Lásd Joseph Smith.)

szabadítás

Más keresztényekkel folytatott beszélgetésekben néha
megkérdezhetik: „Te már megszabadultál?” Akik ezt a kérdést
felteszik, rendszerint azt az Œszinte megvallást vagy kijelen-
tést értik alatta, hogy elfogadtad Jézus Krisztust személyes
Uradként és Szabadítódként. A kérdés feltevésével Pál apostol
következŒ szavaiba vetett hitükrŒl tanúskodnak:

„Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szíved-
ben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Œt a halálból, meg-
tartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk
pedig vallást az idvességre” (Rómabeliek 10:9–10).

Válasz a „Te már megszabadultál?” kérdésre

A Rómabeliek 10:9–10-ben a megtartatol (megszabadulsz)
és az idvességre (szabadulásra) szavak egy szövetséges kap-
csolatot jelölnek Jézus Krisztussal. E szövetségbeli kapcsolat
által biztosítva van számunkra a szabadulás a bın örökké-
való következményeitŒl, ha engedelmesek vagyunk. Ebben
az értelemben minden hithı utolsó napi szent megszabadul.
A visszaállított evangéliumhoz tértünk meg. A keresztelés
szertartása által szövetségbeli kapcsolatra léptünk a Szabadí-
tóval, melyben magunkra vettük az Ã nevét. Az úrvacsora
vételekor megújítjuk keresztelési szövetségünket.
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A szabadítás szó különbözŒ jelentései

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tanában a megszabadult és a szabadítás kifejezésnek többféle
jelentése van. E jelentések alapján a „Te már megszabadultál?”
kérdésre a válaszod vagy „Igen” vagy „Igen, bizonyos feltéte-
lek mellett” lehet. Az alábbi magyarázatok felsorolják a szaba-
dítás szó hat különbözŒ jelentését.

Megszabadítás a fizikai haláltól. Minden ember meg fog
halni. Jézus Krisztus engesztelése és feltámadása által azon-
ban mindenki fel fog támadni – megszabadulnak a fizikai
haláltól. Pál így tett bizonyságot: „Mert a miképen Ádámban
mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mind-
nyájan megeleveníttetnek” (1 Korinthusbeliek 15:22).

Megszabadítás a bıntŒl. Ahhoz, hogy a Szabadító engesz-
telése által megtisztulj a bıneidtŒl, hinned kell Jézus Krisz-
tusban, meg kell bánnod a bıneidet, meg kell keresztelked-
ned, és részesülnöd kell a Szentlélek ajándékában (lásd Ap.
csel. 2:37–38). Ha már megkeresztelkedtél és megkaptad a
Szentlelket a megfelelŒ papsági felhatalmazás útján, akkor
azzal már feltételesen megszabadulsz a bıntŒl. Mindaddig
nem leszel teljesen megszabadítva a bıntŒl, amíg véget nem
ér a földi életed, és hithıen ki nem tartottál mindvégig.

Vedd figyelembe, hogy nem szabadíttathatsz meg a bıne-
idben; nem nyerhetsz feltétlen szabadulást egyszerıen azáltal,
hogy hitet teszel Krisztus mellett abban a tudatban, hogy
szükségszerıen bınöket fogsz elkövetni életed végéig (lásd
Alma 11:36–37)! Isten kegyelme által megszabadulhatsz a
bıneidtŒl (lásd Hélamán 5:10–11). Eme áldás elnyeréséhez hin-
ned kell Jézus Krisztusban, a parancsolatok betartására kell
törekedned, el kell hagynod a bınt, valamint meg kell újíta-
nod a bınbánatodat és a megtisztulásodat az úrvacsora szer-
tartása által.
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Újjászületés. Néha azt is megkérdezhetik tŒled, hogy
újjászülettél-e. A lelki újjászületés tantétele rendszeresen fel-
bukkan a szentírásokban. Az Újszövetség tartalmazza Jézus
ama tanítását, hogy újjá kell születnünk, és hacsak „nem szü-
let[ünk] víztŒl és LélektŒl, nem mehet[ünk] be az Isten orszá-
gába” ( János 3:5). E tanítást megerŒsíti a Mormon könyve:
„Minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek újjá
kell születnie; igen, IstentŒl kell születnie, megváltozva testi
és bukott állapotukból az igazlelkıségnek egy állapotába,
megváltatván Isten által, fiaivá és leányaivá lévén; és így új
teremtmények lesznek; és ha nem teszik meg ezt, akkor sem-
miképpen sem örökölhetik Isten királyságát” (Móziás
27:25–26).

Ez az újjászületés egy folyamat, amely azután történik
meg, hogy megkeresztelkedtünk, és elnyertük a Szentlélek
ajándékát. Azon hajlandóságunknak az eredménye, hogy
készek vagyunk „Istenünkkel szövetségre lépni, hogy hátra-
lévŒ napjaink mindegyikén az Œ akaratát tesszük és minden
olyan dologban engedelmeskedünk a parancsolatainak,
melyet megparancsol nekünk” (Móziás 5:5). Akkor a
„szív[ünk] megváltozott a nevébe vetett hit által, mert tŒle
születt[ünk]” (Móziás 5:7). Ha megkeresztelkedtél és elnyer-
ted a Szentlélek ajándékát, azzal a szövetséggel együtt, hogy
magadra veszed Jézus Krisztus nevét, elmondhatod, hogy
újjászülettél. Ezt az újjászületést pedig megismételheted min-
den sabbat napon, amikor az úrvacsorából veszel.

Megszabadítás a tudatlanságtól. Sok ember sötétségben él,
mert nem ismeri a visszaállított evangélium világosságát. Ãk
„csak azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hol
találjanak rá” (T&Sz 123:12). Az Úr egyházának tagjaként
megszabadulsz ebbŒl a helyzetbŒl. Ismered Istent, az Atyát,
Jézus Krisztust, az élet célját, a szabadítás tervét, és örökké-
való lehetŒségeidet. Élhetsz a Szabadító tanítványaként, aki
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azt mondta: „Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ,
nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világos-
sága” (János 8:12).

Megszabadítás a második haláltól. A szentírások néha a
második haláltól való megszabadításról beszélnek. A második
halál a végsŒ lelki halál, amikor megvonják tŒlünk az igazlel-
kıséget, és a dicsŒség minden királyságában megtagadják
tŒlünk a helyet (lásd Alma 12:32; T&Sz 88:24). Ez a második
halál nem érkezik el a végsŒ ítéletig, és csak nagyon keveseket
fog érinteni (lásd T&Sz 76:31–37). Majdnem mindenki szá-
mára, aki valaha a földön élt, garantált a második haláltól való
szabadítás (lásd T&Sz 76:40–45).

Örök élet vagy felmagasztosulás. A szentírásokban a megsza-
badult és szabadítás szavak gyakran az örök életre vagy a fel-
magasztosulásra utalnak (lásd Ábrahám 2:11). Az örök élet az,
hogy ismerjük a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust, és örökre
Velük élünk – vagyis a celesztiális királyság legmagasabb
fokozatában örökölünk helyet (lásd János 17:3; T&Sz 131:1–4;
132:1–24). E nagyszerı ajándék elnyeréséhez többet kell ten-
nünk annál, hogy megbánjuk a bıneinket, megkeresztelke-
dünk és konfirmálnak a megfelelŒ papsági felhatalmazás
által. A férfiaknak meg kell kapni a melkisédeki papságot, és
minden egyháztagnak szent templomi szövetségeket kell
kötni és megtartani, köztük az örökkévaló házasságot is.

Ha a szabadítás szót az örök élet értelemben használjuk,
akkor egyikünk sem mondhatja, hogy már a halandóságban
megszabadultunk. E dicsŒ ajándékot csak a végsŒ ítélet után
kaphatjuk meg.

További utalások: Máté 10:22; Márk 16:16; Efézusbeliek 2:8–10; Jakab
2:14–18; 2 Nefi 25:23, 26; Móziás 5:8–15; 3 Nefi 9:21–22; Moróni 10:32–33;
Hittételek 1:3

Lásd még a dicsŒség királyságai; Jézus Krisztus engesztelése; keresztelés;
örök élet; szabadítás terve.
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szabadítás terve

A halandóság elŒtti létben a Mennyei Atya készített egy
tervet, hogy képessé tegyen minket olyanná válni, mint Ã, és
hogy részesülhessünk az öröm teljességében. A szentírások
úgy utalnak erre, mint a „szabadulás terve” (Alma 24:14;
Mózes 6:62), a „boldogság nagyszerı terve” (Alma 42:8), és az
„irgalom terve” (Alma 42:15).

A szabadítás terve az evangélium teljessége. Részét képezi
a teremtés, a bukás, Jézus Krisztus engesztelése, valamint az
evangélium összes törvénye, szertartása és tana. Az erkölcsi
önrendelkezés – annak képessége, hogy saját magunk választ-
hatunk és cselekedhetünk – nélkülözhetetlen része Mennyei
Atyánk tervének. E tervnek köszönhetŒen tökéletessé válha-
tunk az engesztelés által, részesülhetünk az öröm teljességé-
ben, és örökre Isten színe elŒtt élhetünk. Családi kapcsolataink
az örökkévalóságon át tarthatnak.

Te is szerepelsz a Mennyei Atya tervében, és örökkévaló
tapasztalataidat három fŒ részre lehet osztani: halandóság
elŒtti élet, halandó élet és élet a halál után. Ahogy egyre job-
ban megérted a tervet, választ kapsz a sokak által feltett kér-
désekre: Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? Hová megyünk
ezen élet után?

Halandóság elŒtti élet

MielŒtt a Földre születtél volna, Mennyei Atyád színe
elŒtt éltél, az Ã lélekgyermekeként. E halandóság elŒtti létben,
Mennyei Atyánk többi gyermekével együtt, részt vettél egy
tanácskozáson. Azon a tanácskozáson Mennyei Atyánk elénk
tárta nagyszerı boldogság tervét (lásd Ábrahám 3:22–26).

A boldogság tervével összhangban a halandóság elŒtti
Jézus Krisztus, az Atya ElsŒszülöttje lélekben, szövetségben
vállalta, hogy Œ lesz a Szabadító (lásd Mózes 4:2; Ábrahám
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3:27). Akik a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust követték,
lejöhettek a Földre, hogy megtapasztalják a halandóságot, és
az örök élet felé haladjanak. Lucifer, Isten egy másik lélekfia,
fellázadt a terv ellen, és az „önrendelkezés elpusztítására
törekedett” (Mózes 4:3). BelŒle lett Sátán, és követŒivel együtt
kivetették a mennybŒl, megtagadták tŒle a fizikai test elnye-
résének és a halandóság megtapasztalásának kiváltságát
(lásd Mózes 4:4; Ábrahám 3:27–28).

Halandóság elŒtti életed során kialakult a személyazonos-
ságod, és növelted a lelki képességeidet. Az önrendelkezés
ajándéka áldásának segítségével fontos döntéseket hoztál, köz-
tük, hogy követed a Mennyei Atya tervét. Ez a döntés akkor is
és most is hatással van az életedre. Növekedtél az intelligenci-
ában, és megtanultad szeretni az igazságot; felkészültél, hogy
a Földre jöjj, ahol tovább fejlŒdhetsz.

Halandó élet

Most épp a halandó életet tapasztalod meg. A lelked egye-
sült a testeddel, lehetŒséget adván neked a növekedésre és fej-
lŒdésre, olyan módokon, melyekre nem volt lehetŒséged a
halandóság elŒtti életedben. Létednek ez a része a tanulás
ideje, amelyben fejlesztheted magad, Krisztus követését
választhatod, és felkészülhetsz, hogy érdemes legyél az örök
életre. Olyan idŒ is egyben, amikor segíthetsz másoknak meg-
lelni az igazságot, és bizonyságot nyerni a szabadítás tervérŒl.

Élet a halál után

Amikor meghalsz, lelked belép a lélekvilágba, és ott várja
a feltámadást. A feltámadáskor a lelked és a tested majd újrae-
gyesül, utána pedig megítéltetsz és befogadnak a dicsŒség
valamely királyságába. Az általad örökölendŒ dicsŒség megté-
résed mélységétŒl, valamint az Úr parancsolatai iránti enge-
delmességedtŒl függ majd (lásd „a dicsŒség királyságai”,
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92–95. oldal). Attól függ majd, hogy miként fogadtad el a tanú-
bizonyságot Jézusról (lásd T&Sz 76:51; lásd még 74, 79, 101).

A terv ismeretébŒl fakadó áldások

A szabadítás tervérŒl szóló bizonyság reményt és céltu-
datot adhat neked, miközben az élet kihívásaival küzdesz.
Megnyugtathat az a tudás, hogy Isten gyermeke vagy, és
hogy az Ã színe elŒtt éltél, mielŒtt a Földre születtél volna.
Értelmet nyerhet a jelenlegi életed, ha tudod, hogy a halan-
dóság alatti cselekedeteid hatással vannak örökkévaló ren-
deltetésed elérésére. E tudás segítségével a fontos döntéseket
örök igazságokra alapozhatod az élet változó körülményei
helyett. Folyamatosan fejlesztheted kapcsolatodat a családod
tagjaival, együtt örvendve az ígéretnek, hogy családotok
örökre együtt lehet. Örömet lelhetsz az engesztelésrŒl és az
Úr parancsolatairól, szertartásairól, szövetségeirŒl és tanairól
való bizonyságodban, tudván, hogy „aki az igazlelkıség cse-
lekedeteit teszi meg, elnyeri jutalmát, méghozzá békességet
ebben a világban és örök életet az elkövetkezŒ világban”
(T&Sz 59:23).

További utalások: 2 Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42;
Mózes 6:47–62

Lásd még bukás; a dicsŒség királyságai; evangélium; feltámadás; halál,
fizikai; halál, lelki; Isten, az Atya; Jézus Krisztus; Jézus Krisztus engesz-
telése; menny; önrendelkezés; paradicsom; pokol; teremtés.

személyes kinyilatkoztatás (Lásd kinyilatkoztatás.)

szentírások

Amikor Isten szent emberei a Szentlélek ereje által írnak
vagy beszélnek, „az szentírás lesz, az Úr akarata lesz, az Úr
gondolata lesz, az Úr szava lesz, az Úr hangja lesz, és Isten sza-
badulásra vezetŒ hatalma” (T&Sz 68:4). Az egyház hivatalos,
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hiteles szentírásai – más néven alapmıvei: a Szent Biblia, a
Mormon könyve, a Tan és a szövetségek, és a Nagyértékı
gyöngy. E szentírások magyarázata a 156–159. oldalon talál-
ható.

A napi szentírás-tanulmányozás fontossága

A szentírások elsŒdleges célja az, hogy bizonyságot
tegyenek Krisztusról, segítsenek Hozzá jönnünk és örök éle-
tet nyernünk (lásd János 5:39; 20:31; 1 Nefi 6:4; Móziás
13:33–35). Mormon próféta bizonyságát tette:

„Aki akarja, az megragadhatja Isten szavát, mely élŒ és
ható, mely az ördög minden ravaszságát, és csapdáját és csa-
lárdságát kettéhasítja, és a krisztusi embert egy szık és kes-
keny úton átvezeti a nyomorúságnak azon örökké tartó mély-
ségén, mely azért van elkészítve, hogy elnyelje a gonoszokat –

És lelkükkel, igen, halhatatlan lelkükkel kiköthetnek Isten
jobb keze felŒl a mennyek királyságában, hogy Ábrahámmal,
és Izsákkal, és Jákóbbal és mind a szent atyáinkkal együtt leül-
jenek, és többé onnan ki ne menjenek” (Hélamán 3:29–30).

Az utolsó napi prófétáink azt tanácsolják nekünk, hogy
mindennap tanulmányozzuk a szentírásokat, egyedül és csa-
ládunkkal egyaránt. Úgy buzdítanak minket, ahogy Nefi is
buzdította testvéreit, hogy vonatkoztassuk a szentírásokat
magunkra, megkeresve azokat a módokat, ahogy a régi idŒk
szent beszámolóit mai életünkre vonatkoztathatjuk (lásd
1 Nefi 19:23–24). Arra biztatnak minket, hogy „tudakozzátok
a szentírásokat” (János 5:39), és „lakmározzatok Krisztus sza-
vain” (2 Nefi 32:3).

Nagy hasznodra lesz e tanács követése. A napi, tartalmas
szentírás-tanulmányozás segít fogékonynak lenned a Szentlé-
lek sugalmazására. Építi a hitedet, megerŒsít a kísértésekkel
szemben, és segít közelebb kerülnöd a Mennyei Atyádhoz és
Szeretett Fiához.
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Készíts tervet a személyes szentírás-tanulmányozásod-
hoz! Vedd fontolóra, hogy mindennap elkülönítesz bizonyos
idŒt a szentírások tanulmányozására! Az alatt az idŒ alatt
olvass figyelmesen, gondosan ügyelve a Lélek sugalmazása-
ira! Kérd meg a Mennyei Atyádat, hogy segítsen megtudnod,
mit szeretne, hogy megtanulj és tegyél!

Életed során folyamatosan olvasd a szentírásokat, külö-
nösen a Mormon könyvét! Újra meg újra fel fogod fedezni a
szentírásokban rejlŒ kincseket, új jelentésre és alkalmazási
lehetŒségre lelve bennük, miközben életed különbözŒ szaka-
szaiban tanulmányozod azokat.

Amennyiben házas vagy, mindennap szakítsatok idŒt
arra, hogy családként olvassátok a szentírásokat! Ez lehet,
hogy nehéz lesz, azonban csodálatos, örökkévaló ered-
ménnyel fog járni. A Lélek irányítása alapján úgy tervezd meg
a szentírások olvasását, hogy leginkább kielégítse a családod
szükségleteit! Ne félj a szentírásokat kisgyermekeknek felol-
vasni! E szent feljegyzések nyelvezete még a nagyon kicsiket
is meg tudja érinteni.

A Szent Biblia

A Biblia két részre tagolódik: Ószövetség és Újszövetség.
Az Ószövetség Istennek, a Szentföldön élŒ szövetséges népé-
vel való dolgainak szent feljegyzése. Olyan próféták tanítá-
sait tartalmazza, mint amilyen például Mózes, Józsué, Ésaiás,
Jeremiás és Dániel volt. Az Újszövetség a Szabadító születé-
sét, halandó szolgálatát és engesztelését jegyzi fel, és a Sza-
badító tanítványainak szolgálatával fejezŒdik be.

Mivel a Bibliát számtalanszor fordították le, sokféle vál-
tozatban nyomtatják. A magyar nyelven a Biblia Károli 
Gáspár-féle fordítását fogadja el az egyház szentírásként.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában
tiszteljük a Bibliát és annak szent tanításait. ErŒt és vigaszt
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nyerhetünk az Isten, népével kapcsolatos dolgairól szóló bib-
liai beszámolókból.

Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról

A Mormon könyve az Úr akaratából került napvilágra
ebben az adományozási korszakban. Az Isten és az Œsi ameri-
kai földrészen élt népek dolgait jegyzi fel. Az Úr prófétái
aranylemezekre vésték az eredeti feljegyzéseket. Az Úr kijelen-
tette, hogy a Mormon könyve tartalmazza „Jézus Krisztus
evangéliumának teljességét” (T&Sz 20:9; lásd még T&Sz 42:12).

1827. szeptember 22-én egy Moróni nevı angyal – a Mor-
mon könyve utolsó prófétája – adta át ezeket a feljegyzéseket
Joseph Smith prófétának. Isten ajándéka és ereje által Joseph
próféta lefordította a feljegyzést angol nyelvre. Azóta a Mor-
mon könyvét sok más nyelvre is lefordították.

A Mormon könyve elsŒdleges célja az, hogy meggyŒzzön
minden embert arról, „hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló
Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát” (a Mor-
mon könyve címlapja). Azt tanítja, hogy minden embernek
„hozzá kell jönnie, különben nem szabadítható meg” (1 Nefi
13:40). Joseph Smith próféta azt mondta, hogy a Mormon
könyve „vallásunk záróköve, és aki annak elŒírásai szerint él,
közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által”
(a Mormon könyve bevezetése).

A Mormon könyve egy újabb bizonyság a Bibliában taní-
tott igazságokról. Emellett visszaállít „világos és igen értékes”
igazságokat, amelyek a fordítás hibáinak köszönhetŒen elvesz-
tek a Bibliából, vagy elvettek belŒlük, hogy „elferdíthessék az
Úr helyes útjait” (lásd 1 Nefi 13:24–27, 38–41). A Biblia és a
Mormon könyve „eggyé nŒ, meghazudtolván a hamis tanokat,
és megszüntetvén a vitatkozásokat, és békét teremtvén”
(2 Nefi 3:12).
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A Mormon könyve vége felé Moróni próféta azt tanítja
nekünk, hogy honnan tudhatjuk meg, hogy a könyv igaz: „És
amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benne-
teket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az Örök-
kévaló Atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok; és ha Œszinte
szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek,
akkor Œ a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani
ennek igazságát” (Moróni 10:4; lásd még a 3. és 5. verset.).

A Tan és a szövetségek

A Tan és a szövetségek Joseph Smith prófétának adott
kinyilatkoztatásokat tartalmaz. Tartalmaz még néhány kinyi-
latkoztatást, amelyek más utolsó napi prófétának adattak. Ez
a szentíráskötet azért különleges, mert nem Œsi dokumentu-
mok fordítása. Olyan kinyilatkoztatások gyıjteménye, ame-
lyet az Úr választott prófétáinak adott az utolsó napokban.

Joseph Smith próféta azt mondta, hogy a Tan és a szövet-
ségek „az egyház alapja ezekben az utolsó napokban, és javára
szolgál a világnak, megmutatva, hogy Szabadítónk királysága
rejtelmeinek kulcsai ismét az emberre lettek bízva” (a T&Sz 70.
szakasz fejléce).

A Nagyértékı gyöngy

A Nagyértékı gyöngy Mózes könyvét, Ábrahám köny-
vét, a Máté 24. fejezetének Joseph Smith próféta által készített
sugalmazott fordítását, valamint Joseph próféta egyes írásait
tartalmazza.

A Mózes könyve Joseph Smith sugalmazott bibliafordí-
tásának rövid kivonata. Ez Mózes azon írásainak teljesebb
feljegyzése, amelyek az Ószövetségben az 1 Mózes könyve
elején találhatóak. Sok olyan tant és tanítást tartalmaz, ame-
lyek elvesztek a Bibliából, és további információval szolgál a
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szabadítás tervérŒl, a Föld teremtésérŒl, és az Úr Ádámmal
és Énókkal kapcsolatos dolgairól.

Az Ábrahám könyve papiruszra írt Œsi feljegyzések for-
dítása, amelyek 1835-ben kerültek az egyház tulajdonába.
Joseph Smith próféta kinyilatkoztatás által fordította le azo-
kat. Ez a könyv igazságokat tartalmaz a halandóság elŒtti
mennyei tanácsról, a Föld teremtésérŒl, Isten természetérŒl és
a papságról.

A Joseph Smith – Máté kiegészíti tudásunkat a Szabadító
második eljövetelével kapcsolatos tanításairól.

Joseph Smith írásai a Nagyértékı gyöngyben az alábbia-
kat tartalmazza:

• Joseph Smith története, amely egy kivonat a próféta
által vezetett egyháztörténetbŒl. Ez azon események
elbeszélése, amelyek az egyház visszaállításához vezet-
tek; többek között az elsŒ látomás, Moróni látogatásai
Joseph prófétánál, az aranylemezek átvétele és az ároni
papság visszaállítása.

• A Hittételek, amelyeket Joseph Smith próféta a hitel-
vek és tanok alapvetŒ ismertetéseként írt.

További utalások: Rómabeliek 15:4; 2 Timótheus 3:15–17; 2 Nefi 25:26;
Alma 17:2–3; 3 Nefi 23:1–5; T&Sz 18:33–36; Hittételek 1:8

Lásd még az evangélium visszaállítása; kinyilatkoztatás; próféták.

Szentlélek

A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. Ã egy léleksze-
mély, húsból és csontból való test nélkül (lásd T&Sz 130:22).
Gyakran utalnak rá Lélekként, Szent Lélekként, Isten Lelke-
ként, az Úr Lelkeként vagy a Vigasztalóként.
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A Szentlélek szerepei

A Szentlélek tökéletes egységben mıködik a Mennyei
Atyával és Jézus Krisztussal, számos szerepet betöltve, ame-
lyekkel segít nektek igazlelkıen élni, és elnyerni az evangé-
lium áldásait.

Ã „tanúbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról” (2 Nefi
31:18), és kinyilatkoztatja és megtanítja „minden dolgot ille-
tŒen… az igazat” (Moróni 10:5). A Mennyei Atyáról és Jézus
Krisztusról tényleges bizonyságot csak a Szentlélek ereje által
nyerhettek. Lelketeknek tett közlései sokkal biztosabbak,
mint bármely más kommunikációs forma, amelyet természe-
tes érzékeitekkel felfoghattok.

Miközben igyekeztek megmaradni az örök élethez
vezetŒ ösvényen, a Szentlélek „minden olyan dolgot meg fog
mutatni nektek, amit meg kell tennetek” (lásd 2 Nefi 32:1–5).
Irányíthat benneteket döntéseitekben, és megóvhat a fizikai
és lelki veszélytŒl.

Rajta keresztül részesülhettek a Lélek ajándékaiban
önmagatok és azok javára, akiket szerettek és szolgáltok (lásd
T&Sz 46:9–11).

Ã a Vigasztaló (János 14:26). Mint ahogy egy szeretŒ
szülŒ megnyugtató hangja lecsendesít egy síró gyermeket, a
Lélek suttogásai elcsendesíthetik félelmeteket, elnémíthatják
életetek gyötrŒ aggályait, és megvigasztalhatnak, amikor szo-
morkodtok. A Szentlélek „reménnyel és tökéletes szeretettel”
tölthet el benneteket, és megtaníthat benneteket a királyság
békés dolgaira (Moróni 8:26; lásd T&Sz 36:2).

Hatalma által megtisztultok, amikor bınbánatot tarto-
tok, részesültök a keresztelés és konfirmáció szertartásában,
és hıek maradtok szövetségeitekhez (lásd Móziás 5:1–6;
3 Nefi 27:20; Mózes 6:64–68).

Ã az ígéret Szent Lelke (lásd Efézusbeliek 1:13; T&Sz
132:7, 18–19, 26). E minŒségében megerŒsíti, hogy a papsági
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szertartások – melyekben részesültetek – és a szövetségek –
melyeket megkötöttetek – elfogadhatóak Isten szemében. Ez
az elfogadás folyamatos hithıségetektŒl függ.

A Szentlélek ajándéka

Mindenki, aki Œszintén kutatja az igazságot, megérezheti
a Szentlélek hatását, amely Jézus Krisztushoz és evangéliu-
mához vezeti Œket. A Szentlélek által adott áldások teljessége
azonban csak azok számára elérhetŒ, akik részesülnek a
Szentlélek ajándékában, és érdemesek maradnak.

Miután megkeresztelkedtetek Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyházában, egy vagy több melkisédeki
papságviselŒ a fejetekre tette a kezét, és egy szent papsági szer-
tartás során az egyház tagjává konfirmált benneteket. E konfir-
mációnak nevezett szertartás részeként megadták nektek a
Szentlélek ajándékát.

A Szentlélek ajándéka eltér a Szentlélek hatásától.
Keresztelésetek elŒtt idŒrŒl idŒre érezhettétek a Szentlélek
hatását, és e hatás által bizonyságot kaphattatok az igazság-
ról. Most, hogy megkaptátok a Szentlélek ajándékát, jogotok
van az Istenség e tagjának állandó társaságára, ha betartjátok
a parancsolatokat.

A Szentlélek ajándékai között találhatóak az alábbiak:
kinyilatkoztatás és vigasz nyerése, mások szolgálata és meg-
áldása lelki ajándékok segítségével, valamint megszentelŒdés
a bıntŒl, alkalmassá válva a felmagasztosulásra a celesztiális
királyságban. Ezen áldások érdemességetektŒl függenek;
apránként érkeznek, amikor készek vagytok rájuk. Amint éle-
teteket összhangba hozzátok Isten akaratával, fokozatosan
egyre jobban részesültök a Szentlélekben. Joseph Smith pró-
féta kijelentette, hogy Isten királyságának rejtelmei „csakis a
Szent Lélek hatalma által láthatók és érthetŒk meg, amit Isten
ruház rá azokra, akik szeretik Œt, és megtisztítják magukat
ŒelŒtte” (lásd T&Sz 76:114–116).
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Ne feledjétek, hogy „az Úr Lelke nem lakik szentségtelen
templomokban” (Hélamán 4:24). Jóllehet, részesültetek a
Szentlélek ajándékában, a Lélek csak akkor marad majd vele-
tek, amikor betartjátok a parancsolatokat. Visszahúzódik, ha
megsértitek Ãt trágársággal, tisztátalansággal, engedetlen-
séggel, lázadással vagy más bınökkel. Tartsátok magatokat
tisztán! Töltsétek meg életeteket jósággal, hogy érdemesek
lehessetek a Szentlélek állandó társaságára!

További utalások: Máté 3:11; János 15:26; 16:13; Ap. csel. 2:38; 8:12–17;
19:1–6; 1 Korinthusbeliek 2:9–14; 12:3; Galátziabeliek 5:22–23; 1 Nefi
10:17–19; 2 Nefi 31:17; T&Sz 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; Hittételek 1:4

Lásd még Istenség; keresztelés; kézrátétel; kinyilatkoztatás; lelki ajándékok.

Szentlélek ajándéka (Lásd Szentlélek.)

szerencsejáték

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
ellenzi a szerencsejátékot, még az államok által mıködtetett
lottókat is.

A szerencsejátékot az a vágy hajtja, hogy semmiért nyer-
jünk valamit. Ez a vágy lelkileg romboló. A benne résztvevŒ-
ket elvonja a Szabadító szeretetrŒl és szolgálatról szóló taní-
tásaitól, és az ellenség önzŒsége felé hajtja. Aláássa a munka
és takarékosság erényét, és a vágyat arra, hogy mindent
Œszinte erŒfeszítéssel tegyünk.

Akik részt vesznek a szerencsejátékban, hamar felisme-
rik a megtévesztést azon gondolat mögött, hogy keveset
vagy semmit sem adnak, és cserébe valami értékeset kapnak.
Rájönnek, hogy hatalmas pénzösszegeket szórnak el, felad-
ják saját önbecsülésüket, valamint a családtagok és a barátok
megbecsülését. Becsapják magukat, és függŒvé válnak, és
gyakran olyan pénzforrásokat is kockára tesznek, melyeket
más célokra kellene felhasználniuk, például, hogy családjuk
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alapvetŒ szükségleteirŒl gondoskodjanak. A szerencsejátéko-
sok annyira az adósságaik visszafizetésének elkeseredett
rabszolgáivá válnak, hogy lopáshoz folyamodnak, feladva
ezzel saját jó hírüket.

Az ElsŒ Elnökség arra buzdított minket, hogy csatlakoz-
zunk azokhoz, akik ellenzik a társadalmainkban a szerencsejá-
ték bármely formájának törvényesítését és állami támogatását.

Lásd még kísértés.

szeretet

A szeretet az odaadás, a törŒdés és a ragaszkodás mély
érzése. Az Isten és az embertársak iránti szeretet jellemzi Jézus
Krisztus tanítványait (lásd Máté 22:35–40; János 13:34–35;
2 Nefi 31:20). Mennyei Atyánk iránti szeretetünket azzal mutat-
juk ki, hogy betartjuk a parancsolatait, és szolgáljuk a gyerme-
keit. A mások iránti szeretetünk kimutatásához tartozhat még,
hogy kedvesek vagyunk hozzájuk, meghallgatjuk Œket, együtt
gyászolunk velük, vigasztaljuk Œket, szolgáljuk Œket, imádko-
zunk értük, megosztjuk velük az evangéliumot és a barátaik
vagyunk.

A körülöttünk levŒk iránti szeretetünk fokozódik, ami-
kor emlékezünk arra, hogy mindannyian Isten gyermekei
vagyunk, ezért mindannyian lélektestvérek vagyunk. Az e
felismerésbŒl eredŒ szeretetnek hatalmában áll átívelni min-
den nemzeti, faji és bŒrszín feletti korláton.

További utalások: 3 Mózes 19:18, 34; 5 Mózes 6:5; Lukács 6:31–36; János
15:9–15; 1 János 4:7–21; Móziás 4:14–15; T&Sz 4:5; 12:8; 112:11; 121:41–45

Lásd még engedelmesség; irgalom; jószívıség; szolgálat.

szertartások

Az egyházban egy szertartás az olyan szent, hivatalos cse-
lekmény, melyet a papság felhatalmazása által végeznek.
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Egyes szertartások elengedhetetlenek a felmagasztosulásunk-
hoz. Ezeket a szertartásokat szabadító szertartásoknak hívjuk.
Ilyen többek között a keresztelés, a konfirmáció, a melkisédeki
papságba való elrendelés (férfiak számára), a templomi felru-
házás és a házassági pecsételés. E szertartások mindegyikében
ünnepélyes szövetséget kötünk az Úrral.

Más szertartásokat, például a gyermekek névadását és
megáldását, az olaj megszentelését és a betegek megáldását
szintén papsági felhatalmazással végzik. Bár ezek nem elen-
gedhetetlenek a szabadításunkhoz, mégis fontosak a jólé-
tünk, irányításunk és bátorításunk szempontjából.

A szertartások és a szövetségek segítenek emlékezni arra,
hogy kik vagyunk. Isten iránti kötelességünkre emlékeztetnek.
Az Úr azért adta Œket, hogy segítsen nekünk Ãhozzá térni és
örök életet nyerni. Amikor megbecsüljük azokat, Ã megerŒsít
bennünket.

Számos alkalmad nyílhat arra, hogy papsági szertartások-
ban vegyél részt. Amikor ilyen alkalom adódik, tegyél meg
mindent annak érdekében, hogy felkészülj rá, akár te végzed
a szertartást, akár részesülsz abban! Készülhetsz rá ima, böj-
tölés, papsági vezetŒkkel folytatott tanácskozás, valamint a
szentírások és az utolsó napi próféták szavainak tanulmányo-
zása által. Ha papságviselŒ vagy, lelkileg mindig készen kell
állnod egy szertartás elvégzésére. Élj tiszta, érdemes életet, és
törekedj arra, hogy elnyerd a Szentlélek állandó társaságát!

További utalások: Lásd T&Sz 84:19–21; Hittételek 1:3–5

Lásd még evangélium; papság; szövetség.

szolgálat

Jézus Krisztus igaz tanítványai arra vágynak, hogy szol-
gálják a körülöttük lévŒket. A Szabadító ezt mondta: „ErrŒl
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretni fogjátok” (János 13:35).
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Amikor megkeresztelkedtél, szövetségben megfogadtad,
hogy magadra veszed Jézus Krisztus nevét. Alma próféta
elmagyarázta e szövetséget egy csoport új megtértnek, akik
meg akartak keresztelkedni. Észrevette, hogy azon vágyuk,
hogy Isten nyájába jöjjenek, magában foglalta a hajlandóságot
arra, hogy jelentŒs szolgálatot nyújtsanak – egymás terheit
viseljék, hogy azok könnyıek legyenek, gyászoljanak azok-
kal, akik gyászolnak, és megvigasztalják a vigaszra szoruló-
kat (lásd Móziás 18:8–9).

Miközben mások szolgálatára törekszel, példaként tekints
a Szabadítóra! Bár Ã Isten Fiaként jött el a földre, alázatosan
szolgálta azokat, akik körülötte voltak. Kijelentette: „Én ti
köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál” (Lukács 22:27).

A Szabadító egy példázat segítségével tanította meg a
szolgálat fontosságát. A példázatban dicsŒségben visszatér a
földre, és elválasztja az igazlelkıeket a gonoszoktól. Az igaz-
lelkıekhez így szól: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljé-
tek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ mega-
lapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam,
és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglá-
togattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám” (Máté
25:34–36).

Az igazlelkıek, akiket ez a kijelentés elgondolkoztat, ezt
kérdezik: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk
volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor
láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy
mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy
beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?” (Máté
25:37–39)

Az Úr válasza pedig az, hogy „A mennyiben megcsele-
kedtétek egygyel ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem
cselekedtétek meg” (Máté 25:40).
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A Szabadító hív téged, hogy adj önmagadból mások szol-
gálatára. Határtalan lehetŒséged van erre. Mindennap keresd
a lehetŒséget, hogy felvidítsd mások szívét, kedvesen szólj,
megtegyél olyan dolgokat mások számára, amit Œk nem tud-
nak megtenni, és hogy megoszd az evangéliumot! Légy fogé-
kony a Lélek sugalmazására, amely szolgálatra ösztönöz!
Rá fogsz jönni, hogy a boldogság igazi kulcsa a mások bol-
dogsága érdekében való munkálkodás.

További utalások: Máté 22:35–40; 25:41–46; Lukács 10:25–37; Galátziabe-
liek 5:13–14; Móziás 2:17

Lásd még jószívıség; szeretet.

szövetség

A szövetség egy szent megállapodás Isten és egy ember
vagy embercsoport között. Isten felállít bizonyos követelmé-
nyeket, és megígéri, hogy meg fog áldani minket, ha megfe-
lelünk ezeknek a követelményeknek. Amikor szánt szándék-
kal nem tartjuk be a szövetségeket, akkor nem kaphatunk
áldásokat, és néhány esetben büntetést kell elszenvednünk
engedetlenségünk következményeképp.

A papság minden szabadító szertartását szövetségek kí-
sérik. Például szövetséget kötöttetek, amikor megkeresztel-
kedtetek, és megújítjátok ezt a szövetséget minden alkalom-
mal, amikor az úrvacsorából vesztek (lásd Móziás 18:8–10;
T&Sz 20:37, 77, 79). Ha elnyertétek a melkisédeki papságot, a
papság esküje és szövetsége alá kerültetek (lásd T&Sz
84:33–44). A templomi felruházás és pecsételés szertartása
szintén szent szövetségeket foglal magába.

Mindig emlékezzetek az Úrral kötött szövetségekre; tisz-
teljétek azokat! Akkor majd nem kell minden dologban
parancsolni nektek (lásd T&Sz 58:26–28). A Szentlélek inspi-
rálni fog benneteket, és a krisztusi viselkedés természetetek
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részévé válik. Ahogy az Úr megígérte: „Kinyilatkoztatást
kinyilatkoztatásra, ismeretet ismeretre kaptok, hogy ismer-
hessétek a rejtelmeket és a békés dolgokat – azokat, amelyek
örömet hoznak, azokat, amelyek örök életet hoznak” (T&Sz
42:61). Az legyen a legnagyobb reményetek, hogy élvezzétek
a megszentelŒdést, amely ebbŒl az isteni irányításból szár-
mazik! A legnagyobb félelmetek pedig az legyen, hogy elve-
szítitek ezeket az áldásokat!

További utalások: Jeremiás 31:31–34; Móziás 5; Moróni 10:33; T&Sz
82:10; 97:8; 98:13–15

Lásd még ábrahámi szövetség; házasság; keresztelés; papság; szertartá-
sok; templomok; úrvacsora.

születésszabályozás

Amikor a házaspárok fizikailag képesek rá, abban a
kiváltságban részesülnek, hogy halandó testeket biztosíthat-
nak Mennyei Atyánk lélekgyermekeinek. SzereplŒk lesznek a
boldogság nagyszerı tervében, ami lehetŒvé teszi Isten gyer-
mekei számára, hogy fizikai testet kapjanak és megtapasztal-
ják a halandóságot.

Ha házasok vagytok, a házastársatokkal meg kell beszél-
netek azt a szent felelŒsséget, hogy gyermekeket hozhattok a
világra, és igazlelkıségben nevelhetitek Œket. Eközben gondol-
kozzatok el az élet szentségén és értelmén! Fontoljátok meg,
hogy milyen öröm származik abból, ha gyermekek vannak az
otthonban. TınŒdjetek el azon, hogy milyen örökre szóló áldá-
sok származnak abból, ha jó utódaitok vannak! Eme tantéte-
lekrŒl szerzett bizonysággal ti és a házastársatok felkészültek
lesztek arra, hogy imádságos lélekkel eldöntsétek, mikor és
hány gyermeket szeretnétek. Ezt a döntést nektek az Úrral
közösen kell meghozni.

Miközben megbeszélitek ezt a szent dolgot, emlékezze-
tek arra, hogy a házasságon belüli nemi kapcsolat mennyei
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jóváhagyással bír. Ezeknek a kapcsolatoknak az egyik célja
az, hogy fizikai testet adjon Isten gyermekeinek, a másik célja
pedig az, hogy kifejezze az egymás iránti szeretetet – hogy
hıségben, kitartásban, minden tekintetben és a közös célok-
ban egybekösse a férjet és a feleséget.

tanácsülés a mennyben (Lásd szabadítás terve.)

Tan és a szövetségek (Lásd szentírások.

tea (Lásd Bölcsesség szava.)

telesztiális királyság (Lásd a dicsŒség királyságai.)

templomok

A templomok az Úr házai a szó szoros értelmében.
A hódolat szent helyei, ahová az Úr is ellátogathat. Csak az ott-
hon hasonlítható szentségében a templomokhoz.

A történelem során az Úr mindvégig azt parancsolta
népének, hogy építsenek templomokat. Napjainkban az egy-
ház hallgat az Úr hívására, hogy templomokat építsünk
szerte a világon, ezáltal elérhetŒbbé téve a templom áldásait
Mennyei Atyánk sok-sok gyermeke számára.

ÉlŒkért végzett szertartások

A templomok elsŒdleges célja az, hogy biztosítsa a
celesztiális királyságban való felmagasztosulásunkhoz szük-
séges szertartásokat. A templomi szertartások a Jézus Krisz-
tus engesztelése által elérhetŒ legnagyobb áldásokhoz vezet-
nek. Minden, amit az egyházban teszünk – a gyıléseink és a
tevékenységeink, a misszionáriusi munkánk, a leckék, amiket
tanítunk, és a himnuszok, amelyeket éneklünk – a Szabadító
és a szent templomokban végzett munka felé mutat.
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A templomi szertartások egyike a felruházás. A felruházás
szó egy „ajándékra” utal, és a templomi felruházás valóban
egy ajándék IstentŒl. Ez a szertartás egy sor utasításból áll, és
szövetségeket foglal magában, amelyeket azért kötünk, hogy
igazlelkıen éljünk, és eleget tegyünk az evangélium követel-
ményeinek. A felruházás segít nekünk a Szabadítóra, a
Mennyei Atya tervében betöltött szerepére, és az Ã követé-
sére tett fogadalmunkra összpontosítani.

Egy másik templomi szertartás a celesztiális házasság,
amelyben a férjet és feleséget egymáshoz pecsételik az örök-
kévalóságra. A templomban elvégzett pecsételés örökre szól,
ha a férj és a feleség hithı a megkötött szövetséghez.

A templomban egymáshoz pecsételt szülŒk gyermekei a
szövetségben születnek. Ezek a gyerekek automatikusan egy
örökkévaló család részei lesznek. Azok a gyerekek, akik nem
a szövetségben születnek, szintén részesei lehetnek egy örök-
kévaló családnak, miután a természetes vagy örökbefogadó
szüleiket egymáshoz pecsételték. A gyermekek szülŒkhöz
történŒ pecsételésének szertartását a templomban végzik.

Ha már részesültél templomi szertartásokban, mindig
emlékezz a megkötött szövetségeidre! Amilyen gyakran csak
tudsz, térj vissza a templomba! Amennyiben apa, illetve anya
vagy, tanítsd meg gyermekeidnek a templom jelentŒségét!
Segíts nekik felkészülni, hogy érdemesen lépjenek a temp-
lomba!

Ha még nem részesültél templomi szertartásokban, már
most kezdd el a felkészülést! Ahogy a körülmények megen-
gedik, menj el a templomba, hogy részt vehess a halottakért
végzett kereszteléseken és konfirmációkon!

Halottakért végzett szertartások

Akik a létfontosságú evangéliumi szertartások nélkül hal-
tak meg, elnyerhetik azokat a szertartásokat a templomokban
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végzett munka által. Te magad elvégezheted ezt a munkát az
Œsied vagy mások javára, akik már meghaltak. A nevükben
cselekedve megkeresztelkedhetsz és konfirmálhatnak, elnyer-
heted a felruházást, és részt vehetsz a férjnek a feleséghez, és
a gyermekeknek a szülŒkhöz történŒ pecsételésében.

Tevékenyen kutatnod kell elhunyt Œseid nyilvántartásai
után, hogy el lehessen értük végezni a templomi munkát.

A halottakért végzett templomi munkáról és a családtör-
téneti munkáról továbbiakat a „családtörténeti munka és
genealógia” szócikknél találsz a 34–38. oldalon.

Érdemesség a templomba való belépéshez

Ahhoz, hogy belépj a templomba, érdemesnek kell len-
ned. Érdemességedet két interjún igazolod – az egyiken a püs-
pökség egyik tagjának vagy a gyülekezeti elnöknek, a mási-
kon a cövekelnökség egy tagjának vagy a misszióelnöknek.
A papsági vezetŒid az ezeken az interjúkon elhangzottakat
bizalmasan fogják kezelni. A papsági vezetŒ minden egyes
interjún mindig rá fog kérdezni a személyes viselkedésedre és
érdemességedre. Rá fognak kérdezni, hogy van-e bizonysá-
god a Mennyei Atyáról és Jézus Krisztus engesztelésérŒl, és
meg fogják kérdezni, hogy támogatod-e az egyház általános
és helyi vezetŒit. Meg fognak kérni, hogy erŒsítsd meg, hogy
erkölcsileg tiszta vagy, betartod a Bölcsesség szavát, teljes tize-
det fizetsz, összhangban élsz az egyház tanításaival, és nem
tartasz semmiféle kapcsolatot, illetve nem rokonszenvezel
hitehagyott csoportokkal.

Ha elfogadható válaszokat adsz az interjú kérdéseire, és
ha te és a papsági vezetŒid meggyŒzŒdtek arról, hogy érde-
mes vagy a templomba belépni, egy templomi ajánlást fogsz
kapni. Te és a papsági vezetŒid aláírjátok az ajánlást, amely
lehetŒvé teszi, hogy az elkövetkezŒ két évben, amennyiben
érdemes maradsz, beléphess a templomba.
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A templomi ajánlási interjúk nagyszerı alkalmat adnak
arra, hogy megvizsgáld az érdemességedet és az életviteledet.
Ha valami nincs rendjén az életedben, kérd, hogy beszélhess a
püspököddel vagy a gyülekezeti elnököddel már a templomi
ajánlási interjú elŒtt. Ã segíteni fog neked érdemessé válni a
templomi ajánlásra.

Templomi ruházat

Amikor a templomba mész, a legjobb ruhádat kell visel-
ned, ahogy azt vasárnap is tenni szoktad. Amikor a temp-
lomban vagy, ruhádat felváltod a templom fehér öltözetére.
Ez az átöltözés egy öltözŒben történik, ahol egy kis zárható
szekrényt és zárt öltözŒrészt használhatsz. A templomban
gondosan ügyelnek az erényességre.

Amikor a ruháidat a szekrénybe zárod, minden zavaró
világi hatást magad mögött hagyhatsz. Fehér ruhában egy-
ségben és egyenlŒnek érezheted magad másokkal a temp-
lomban, mert mindenki hasonlóan van felöltözve.

A templomi gárment viselése

Miután felruháztak, abban az áldásban van részed, hogy
életed végéig viselheted a templomi gármentet. A gármentet
a felruházáskor adott utasításoknak megfelelŒen kell horda-
nod. Ne feledd, hogy az ehhez a szent kiváltsághoz tartozó
áldások az érdemességedtŒl és a templomi szövetségek meg-
tartásában tanúsított hithıségedtŒl függnek!

A gárment állandó emlékeztetŒként szolgál azokra a szö-
vetségeke, amelyeket a templomban kötöttél. Mindig tisztelet-
tel kell vele bánnod. Ne lássák olyan emberek, akik nem értik
annak jelentŒségét, és ne alakítsd át azért, hogy más öltözkö-
dési stílusoknak megfeleljen! Amennyiben helyesen viseled,
védelmet nyújt a kísértésekkel és a gonosszal szemben. 
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A gárment viselése külsŒ kifejezése annak a belsŒ elkötele-
zettségnek, hogy a Szabadítót követjük.

A templom látogatásának áldásai

A templom nemcsak a szent papsági szertartások elvég-
zésének helye, hanem a béke és a kinyilatkoztatás helye is.
Amikor aggódsz valamiért, vagy amikor nagyon fontos dön-
téseket kell meghoznod, elviheted a gondjaidat a templomba.
Ott lelki útmutatást kaphatsz.

Az ember néha úgy érzi, hogy nem tud tisztán gondol-
kozni, mert a gondok nagyon megterhelik az elméjét, és sok
dolog követeli a figyelmét. A templomban lecsendesülhetnek
a zavaró dolgok szelei, a köd és a homály szétoszlik, és meg-
érthetsz olyan dolgokat, amelyeket korábban nem értettél. Új
módokat találhatsz arra, hogy szembenézz a kihívásokkal.

Az Úr meg fog áldani, amint figyelmet szentelsz a temp-
lomok szent szertartásainak munkájára. Az Ã áldásai pedig
nem csak a templomban töltött idŒdre fognak korlátozódni.
Meg fogja áldani az életedet minden tekintetben. A templom-
ban végzett munkád meg fog erŒsíteni, és lelkileg kifino-
multtá fog tenni.

További utalások: Ésaiás 2:1–3; T&Sz 88:119; 109–110; 124:39–41

Lásd még családtörténeti munka és genealógia; házasság; a szabadítás
terve; szertartások; szövetség.

teremtés

A Mennyei Atya irányítása alatt Jézus Krisztus teremtette
az eget és a Földet (lásd Móziás 3:8; Mózes 2:1). Joseph Smith
próféta által kinyilatkoztatott szentírásokból tudjuk, hogy a
teremtés során az Úr már létezŒ elemeket rendezett össze
(lásd Ábrahám 3:24). Nem „a semmibŒl” teremtette a világot,
ahogy egyesek hiszik.
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A szentírások azt is tanítják, hogy Ádám volt „minden
emberek közül az elsŒ ember” (Mózes 1:34). Isten a saját és
Egyszülött Fia képmására teremtette Ádámot és Évát (lásd
Mózes 2:26–27).

A teremtés szerves része a Mennyei Atya szabadulást
hozó tervének. Mindegyikünknek lehetŒséget ad, hogy a
Földre jöjjünk, ahol fizikai testet kapunk, és önrendelkezé-
sünket gyakoroljuk. Az Istenek halandóság elŒtti tanácsában
az alábbi nyilatkozat született: „Lemegyünk, mert van ott tér,
és veszünk ezekbŒl az anyagokból. És alkotunk egy földet,
amelyen ezek lakhatnak; és próbára tesszük Œket ezzel, hogy
meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az
Úr, az Œ Istenünk megparancsol nekik” (Ábrahám 3:24–25).

Ti Isten lélekgyermekei vagytok, és testetek az Ã képmá-
sára teremtetett. Ezen áldásokért azzal mutathatjátok ki hálá-
tokat, hogy törŒdtök testetekkel, engedelmeskedve a Bölcses-
ség szavának és egyéb parancsolatoknak, melyek testi és lelki
egészségetekre vonatkoznak (lásd T&Sz 89; lásd még T&Sz
88:124). Más embereket is Isten gyermekeként tisztelhettek.

A teremtés minden szépségének haszonélvezŒiként gon-
dozhatjátok a Földet, és segíthettek megŒrizni azt a jövŒ nem-
zedékeinek.

További utalások: I Mózes 1–2; Zsidók 1:1–2; 1 Nefi 17:36; T&Sz 38:1–3;
59:16–20; Mózes 1–3; Ábrahám 4–5

Lásd még Isten, az Atya; Jézus Krisztus; szabadítás terve.

terresztriális királyság (Lásd dicsŒség királyságai.)

területi felhatalmazott hetvenes (Lásd egyházi igazgatás.)

testékszerek

Az utolsó napi próféták határozottan ellenzik a test kilyu-
kasztását, kivéve, ha egészségügyi okai vannak. Amennyiben
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a lányok vagy nŒk fülbevalót akarnak viselni, arra buzdítják
Œket, hogy csak egy pár egyszerı fülbevalót hordjanak.

Azok, akik úgy döntenek, hogy nem veszik figyelembe
ezt a tanácsot, tiszteletlenek magukkal és Istennel szemben.
Egy napon majd megbánják a döntésüket.

Pál apostol tanított a test fontosságáról és annak veszélyei-
rŒl, ha szándékosan megbecstelenítjük azt: „Nem tudjátok-é,
hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik ben-
netek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt
az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti”
(1 Korinthusbeliek 3:16–17).

Lásd még erényesség; tetoválás.

tetoválás

Az utolsó napi szent próféták erŒsen ellenzik a test tetová-
lását. Akik nem veszik figyelembe ezt a tanácsot, tiszteletlenek
magukkal és Istennel szemben. Pál apostol tanított a testünk
fontosságáról és annak veszélyeirŒl, ha szándékosan megbecs-
telenítjük azt: „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagy-
tok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten
templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek
temploma szent, ezek vagytok ti” (1 Korinthusbeliek 3:16–17).

Ha van tetoválásod, egy elkövetett hibád állandó emlé-
keztetŒjét viseled magadon. Fontolóra veheted annak eltávo-
lítását.

Lásd még testékszerek.

tiszteletadás

A tiszteletadás mélységes tiszteletbŒl és szeretetbŒl áll.
Amikor tiszteletadóan fordulsz Isten felé, akkor megbecsülöd
Ãt, háládat fejezed ki iránta, és engedelmeskedsz a parancso-
latainak.
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Tiszteletadónak kell lenned viselkedésedben és hozzáál-
lásodban egyaránt. A tiszteletadó viselkedés része az ima, a
szentírások tanulmányozása, a böjtölés, valamint a tized és a
felajánlások fizetése. Része még az erényes öltözék viselete,
valamint a tiszta, építŒ beszéd is. Tiszteletadásod mélysége
megmutatkozik abban, hogy milyen zenét és egyéb szórako-
zásokat választasz, miképpen beszélsz a szent témákról, és
hogy hogyan öltözöl és viselkedsz, amikor istentiszteletre
vagy a templomba mész. Az Úr iránti tiszteletadásod azzal
mutatod meg, hogy másokat szolgálsz, akikkel kedvesen és
tisztelettel bánsz.

Amint egyre tiszteletadóbb leszel, egy csendes átalaku-
lást fogsz megfigyelni az életedben. Az Úr bŒségesebben
fogja kitölteni a Lelkét. Kevesebbet fogsz aggódni és összeza-
varodni. Képes leszel kinyilatkoztatást kapni, amely segít
neked megoldani a személyes és a családi gondokat.

Mint ahogy a tiszteletadás közelebb visz Istenhez, annak
hiánya az ellenség céljait szolgálja. Sátán meg fog kísérteni,
hogy a világ trendjeit kövesd a még nagyobb zajban, izgal-
makban és versengésben, minél kevesebb visszafogottsággal
és csendes méltósággal. Egy katonai inváziót irányító
parancsnokhoz hasonlóan, megpróbálja majd megzavarni az
Úr és közted lévŒ kommunikációs csatornákat. Óvakodj az
ilyen taktikától, és törekedj mindenben tiszteletadónak lenni!

További utalások: 3 Mózes 26:2; Zsoltárok 89:5–7; Zsidók 12:28; T&Sz
59:21; 63:61–62, 64; 109:21

Lásd még hála; hit; hódolat; ima; kinyilatkoztatás; erényesség.

tisztességesség

A tizenharmadik hittétel kijelenti: „Hiszünk abban, hogy
tisztességesnek… kell lennünk.” Tisztességesnek lenni annyit
tesz, hogy mindig Œszinték, szavahihetŒk és hamisságtól men-
tesek vagyunk.
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Amikor mindenben tisztességesek vagytok, lelki nyugal-
mat élvezhettek, és önbecsülésetek megmarad. ErŒsítitek a
jellemeteket, ami lehetŒvé teszi, hogy Istent és másokat szol-
gáljatok. Megbízhatók vagytok Isten és a körülöttetek levŒk
szemében.

Másrészt viszont, ha tisztességtelenek vagytok szavai-
tokban vagy tetteitekben, megsebzitek magatokat, és gyakran
másokat is. Ha hazudtok, loptok, csaltok vagy elhanyagoljá-
tok a munkát, amelyért megfizetnek benneteket, elveszítitek
önbecsüléseteket. Elveszítitek a Szentlélek irányítását. Úgy
találhatjátok, hogy megromlik a kapcsolatotok családtagok-
kal és barátokkal, és az emberek nem bíznak többé bennetek.

A tisztesség sokszor bátorságot és áldozatot igényel, külö-
nösen, amikor mások arra próbálnak rávenni, hogy indokot
találjatok tisztességtelen viselkedésetekre. Ha ilyen helyzet-
ben találjátok magatokat, jusson eszetekbe, a tisztességesség-
bŒl fakadó tartós békesség értékesebb, mint a tömeg követésé-
bŒl származó pillanatnyi megkönnyebbülés.

További utalások: 2 Mózes 20:16; 2 Nefi 9:34; T&Sz 97:8

tizedfizetés

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában
való tagság egyik áldása a tized fizetésének kiváltsága. A tized-
fizetés törvénye szerint élve részt veszel Isten királyságának a
felépítésében a Földön.

A tizedfizetés meghatározása és célja

A teljes tized fizetéséhez a bevételeid egytizedét az
Úrnak adod az egyházán keresztül. A tizededet a püspökség
vagy a gyülekezeti elnökség egyik tagjának adod át.

A helyi vezetŒk a tizedalapokat közvetlenül az egyház
központjába utalják át, ahol egy tanács határozza meg a szent
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pénzalapok konkrét felhasználását. Ez a tanács az ElsŒ Elnök-
ségbŒl, a Tizenkét Apostol Kvórumából, valamint az ElnöklŒ
PüspökségbŒl áll. A kinyilatkoztatás alapján Œk hoznak dön-
tést az Úr útmutatása szerint. (Lásd T&Sz 120:1.)

A tizedalapokat mindig az Úr céljaira használják: temp-
lomok és gyülekezeti házak építésére és mıködtetésére, a
misszionáriusi munka fenntartására, és az egyház munkájá-
nak folytatására szerte a világon.

A teljes tized fizetésének áldásai

A tizedfizetés törvénye áldozatot kíván, de az annak való
engedelmesség sokkal nagyobb áldásokkal jár mindannál,
amirŒl valaha is le kell mondanod. Malakiás próféta azt taní-
totta:

„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy
legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg
néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást
bŒségesen” (Malakiás 3:10).

Ezek az áldások mindenkinek megadatnak, akik jövedel-
mük teljes tíz százalékát fizetik, még ha az az összeg nagyon
kicsi is. Miközben e törvénynek engedelmeskedsz, az Úr
mind lelkileg mind fizikailag meg fog áldani.

Kötelezettség a tizedfizetés mellett

Ha még nem alakítottad ki a tized fizetésének következe-
tes szokását, lehet, hogy nehezen hiszed el, hogy megenged-
heted a jövedelmed egytizedének feladását. A hithı tizedfize-
tŒk azonban megtanulják, hogy nem engedhetik meg
maguknak, hogy ne fizessenek tizedet. Egy nagyon valóságos
és csodálatos módon megnyílnak az egek csatornái, és áldások
áradnak ki rájuk.
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Ne feledd, hogy a tizedfizetés nem annyira pénz kérdése,
mint amennyire a hité! Bízz az Úrban! Ã a javunkra adta ezt
a parancsolatot, és egy ígéretet is adott hozzá. ErŒt meríthetsz
Nefi hitébŒl, aki ezt mondta: „Legyünk hıek az Úr parancso-
latainak megtartásában; mert íme, hatalmasabb Œ az egész
földnél” (1 Nefi 4:1).

Lásd még böjtölés és böjti felajánlások.

Tizenkét Apostol Kvóruma (Lásd egyházi igazgatás.)

tízparancsolat

A tízparancsolat örök érvényı evangéliumi tantételekbŒl
áll, amelyek elengedhetetlenek a felmagasztosulásunkhoz. Az
Úr nyilatkoztatta ki azokat Mózesnek az Œsi idŒkben (lásd
2 Mózes 20:1–17), és újra megfogalmazta azokat az utolsó
napi kinyilatkoztatásokban (lásd T&Sz 42:18–29; 59:5–13;
63:61–62). A tízparancsolat élŒ része az evangéliumnak. Az e
parancsolatoknak való engedelmesség egyengeti az utat a más
evangéliumi tantételeknek való engedelmeskedés felé.

A tízparancsolat alábbi áttekintése rövid magyarázatot
ad arra, hogy azok miként vonatkoznak továbbra is az éle-
tünkre:

1. „Ne legyenek néked idegen isteneid én elŒttem”
(2 Mózes 20:3). Mindent úgy kell tennünk, hogy egye-
dül csak Isten dicsŒségét tartsuk szem elŒtt (lásd T&Sz
82:19). Teljes szívünkkel, akaratunkkal, elménkkel és
erŒnkkel kell szeretnünk és szolgálnunk az Urat (lásd
5 Mózes 6:5).

2. „Ne csinálj magadnak faragott képet” (2 Mózes 20:4).
E parancsolatban az Úr elítéli a bálványimádást. A bál-
ványimádásnak sok formája van. Egyesek nem haj-
longnak faragott képek vagy szobrok elŒtt, helyette
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viszont az élŒ Istent felcserélik más bálványokkal, pél-
dául pénzzel, anyagi tulajdonnal, elméletekkel vagy
tekintéllyel. Életükben a „kincsük az istenük” – olyan
isten, amely majd velük együtt „el fog pusztulni”
(2 Nefi 9:30).

3. „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd”
(2 Mózes 20:7). E parancsolat magyarázatát lásd a
„trágár beszéd” szócikknél, a 203–204. oldalon.

4. „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszentel-
jed azt” (2 Mózes 20:8). E parancsolat magyarázatát
lásd a „sabbat” szócikknél, a 166–167. oldalon.

5. „Tiszteld atyádat és anyádat” (2 Mózes 20:12). Ez egy
olyan parancsolat, amely akkor is érvényben marad,
ha már felnŒttünk. Mindig meg kell találnunk a mód-
ját, hogy tiszteljük a szüleinket.

6. „Ne ölj” (2 Mózes 20:13). Annak magyarázatát, hogy e
parancsolat miként vonatkozik azokra, akiknek hábo-
rúba kell menni, lásd a „háború” szócikknél a 70–71.
oldalon.

7. „Ne paráználkodjál” (2 Mózes 20:14). Az utolsó napi
kinyilatkoztatásokban az Úr nem csak a házasságtörést,
hanem minden „ahhoz hasonlót” elítélt (T&Sz 59:6). A
paráználkodás, a homoszexualitás és az egyéb nemi
bınök a hetedik parancsolat megszegését jelentik.
További magyarázatot az „erkölcsi tisztaság” szócikk-
nél találsz a 52–57. oldalon.

8. „Ne lopj” (2 Mózes 20:15). A lopás a becstelenség
egyik formája. A tisztességesség magyarázatát lásd a
198–199. oldalon.

9. „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”
(2 Mózes 20:16). A hamis bizonyságtétel a becstelenség
egy másik formája. A tisztességesség magyarázatát lásd
a 198–199. oldalon.

tízparancsolat

202



10. „Ne kívánj” (2 Mózes 20:17). A kívánás vagy olyasva-
laminek az irigylése, ami másé, kárt okoz a léleknek.
Felemésztheti a gondolatainkat, valamint állandó bol-
dogtalansággal és elégedetlenséggel sújthat minket.
Gyakran más bınökhöz és pénzügyi adósságokhoz
vezet.

Jóllehet a tízparancsolat listáján a legtöbb „ne” kezdetı,
olyan dolgokat is jelölnek, amelyeket tennünk kell. A Szaba-
dító két tantételben összegezte a tízparancsolatot – ez pedig
az Úr és az embertársaink iránti szeret:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbŒl, teljes lel-
kedbŒl és teljes elmédbŒl.

Ez az elsŒ és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebaráto-

dat, mint magadat” (Máté 22:37–39).

További utalások: Móziás 12:33–36; 13:11–24

Lásd még áhítat; engedelmesség; erkölcsi tisztaság; háború; hódolat;
önrendelkezés; sabbat; trágár beszéd.

trágár beszéd

A trágárság a szent dolgok iránti tiszteletlenség, illetŒleg
azok semmibevevése. Magában foglalja az Istenség bármely
tagja nevének gondatlan vagy tiszteletlen használatát. Ezen-
kívül még része bármely szennyes vagy közönséges beszéd,
illetŒleg viselkedés.

Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus és a Szentlélek nevét
mindig áhítattal és tisztelettel használd! Ha rossz célból hasz-
náljuk nevüket, az bın. A trágár, közönséges vagy durva
beszéd és gesztikulálás, továbbá az erkölcstelen viccek sértik
az Urat és másokat is.

A közönséges beszéd árt a lelkednek, és lealacsonyít
téged. Ne hagyjátok, hogy mások rávegyenek a közönséges

trágár beszéd

203



beszédre! Inkább használj tiszta nyelvezetet, amely felemel és
épít másokat! Olyan barátokat válassz, akik tiszta nyelvezetet
használnak! Mutass olyan példát, amely a körülötted lévŒket
tiszta beszédre ösztönzi! Ha a barátaid vagy ismerŒseid
szentségtelenül viselkednek, jóindulatúan buzdítsd Œket más
szavak megválasztására! Ha nem hagyják abba, udvariasan
sétálj el, vagy változtasd meg a témát!

Ha már rászoktál a káromkodásra, hagyj fel vele! ElŒször
is el kell határoznod, hogy megváltozol! Imádkozz segítsé-
gért! Ha trágár beszédre érzel kísértést, ne mondj semmit,
vagy másképp mondd el, amit el kell mondanod!

További utalások: 3 Mózes 19:12; T&Sz 63:60–64

Lásd még kísértés; erényesség.

újjászületés (Lásd keresztelés; megtérés; szabadítás.)

Úr Lelke (Lásd Krisztus világossága; Szentlélek.)

úrvacsora

A keresztre feszítését megelŒzŒ este Jézus Krisztus össze-
gyılt apostolaival, és bevezette az úrvacsorát. „És mineku-
tána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik,
mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképen a pohárt is,
minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövet-
ség az én véremben, mely ti értettetek kiontatik” (Lukács
22:19–20). A feltámadása után a nefiták között is bevezette az
úrvacsorát (lásd 3 Nefi 18:1–11).

Ma kenyeret és vizet veszünk magunkhoz Jézus Krisztus
engesztelésének emlékezetére. Ez a szertartás elengedhetet-
len része imádatunknak és lelki fejlŒdésünknek. Minél jobban
elgondolkozunk a jelentŒségén, annál szentebb lesz szá-
munkra.
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A Szabadítóra és engesztelésére emlékezünk

Az úrvacsora alkalmat ad arra, hogy hálával emlékezz
Isten Fiának életére, szolgálatára és engesztelésére.

A megtört kenyérrel az Ã testére emlékezel. Fizikai szen-
vedéseire emlékezhetsz – különösen a kereszten való szenve-
désére. Felidézheted, hogy az Ã irgalma és kegyelme által
minden ember fel fog támadni, és lehetŒségük lesz örökre
Istennel élni.

Egy kis pohárnyi vízzel megemlékezhetsz arról, hogy a
Szabadító a vérét ontotta mérhetetlen lelki szenvedés és kínok
közepette, melyek a Gecsemáné kertjében kezdŒdtek. Ott így
szólt: „Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig” (Máté
26:38). Az Atya akaratának alávetve önmagát, jobban szenve-
dett, mint azt elképzelhetjük: „Minden pórusából vér fakad[t],
oly nagy [volt] az Œ kínja népe gonoszsága és utálatosságai
miatt” (Móziás 3:7). Emlékezhetsz arra, hogy vérének kion-
tása által Jézus Krisztus megszabadított téged és mindenki
mást attól, amit a szentírások az Ádám vétkébŒl fakadó „ere-
deti véteknek” hívnak (Mózes 6:54). Emlékezhetsz arra, hogy
Mennyei Atya minden gyermekének bıneiért, bánatáért és
fájdalmáért szenvedett, bınbocsánatot hozva azok számára,
akik megbánják bıneiket és az evangélium szerint élnek (lásd
2 Nefi 9:21–23).

Szövetségek megújítása és ígért áldások

Amikor veszel az úrvacsorából, azzal Istennek tanúsítod,
hogy e szent szertartás rövid tartamán túlmenŒen emlékezni
fogsz az Ã Fiára. Azt ígéred meg, hogy mindig emlékezni
fogsz rá. Tanúsítod, hogy kész vagy magadra venni Jézus
Krisztus nevét, és hogy be fogod tartani a parancsolatait. Az
úrvacsora vételekor és e kötelezettségek vállalásakor megújí-
tod a keresztelési szövetségedet (lásd Móziás 18:8–10; T&Sz
20:37).

úrvacsora
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Nagy áldásokban részesülsz, amikor megtartod a keresz-
telŒi szövetségedet. Amikor megújítod azt, az Úr is megújítja
bıneid bocsánatának ígéretét. A bıntŒl megtisztultan lehetsé-
gessé válik, hogy „Lelke mindig vel[ed] legyen” (T&Sz 20:77).
A Lélek állandó társasága az egyik legnagyszerıbb ajándék,
amit a halandóságban kaphatsz. A Lélek irányítani fog téged
az igazlelkıség és a békesség ösvényén, amely örök élet felé
vezet a Mennyei Atya és Jézus Krisztus társaságában.

Érdemesen venni az úrvacsorából

Ahogy hetente az úrvacsorára készülsz, szakíts idŒt az
életed felülvizsgálatára és bıneid megbánására! Nem kell
tökéletesnek lenned ahhoz, hogy az úrvacsorából vehess,
azonban az alázat és bınbánat lelkiségének kell a szívedben
lenni. Minden héten megtört szívvel és bınbánó lélekkel
készülj erre a szent szertartásra (lásd 3 Nefi 9:20)!

Ha a megérdemelt áhítattal és komolysággal állsz az
úrvacsorához, akkor az hetente ismétlŒdŒ lehetŒséggé válik
az önvizsgálatra, a bınbánatra és az odaadás megújítására,
továbbá az erŒ forrásává válik, és a Szabadító engesztelésé-
nek emlékeztetŒjévé.

További utalások: 1 Korinthusbeliek 11:23–29; Moróni 4–5; T&Sz
20:75–79; 27:2

Lásd még Jézus Krisztus engesztelése; szövetség.

úrvacsoragyılés (Lásd áldozat; sabbat; úrvacsora.)

válás

„A család: Kiáltvány a világhoz” címı kiáltványban az
ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma „ünnepélyesen
kijelent[i], hogy a férfi és nŒ közötti házasságot Isten ren-
delte el, és a család központi szerepet játszik a TeremtŒ gyer-
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mekeinek örökkévaló sorsára vonatkozó tervében” (lásd e
könyv 30. oldalán). Ezen igazságok ellenére a válás sok társa-
dalomban megszokottá vált, és az egyháztagok között is
emelkedett a számuk. Ez az egyre növekvŒ csapás nem Isten-
tŒl való, hanem az ellenség munkája.

Minden házaspárnak együtt kell dolgoznia, hogy kiérde-
meljék az örökkévaló házasság áldásait. Ha házasok vagytok,
és házastársatokkal nehézségeket tapasztaltok, ne feledjétek,
hogy a legtöbb házasságban elŒforduló problémára nem a
válás vagy a különélés a gyógyír! A gyógyír Jézus Krisztus
evangéliumában rejlik – a bınbánatban, megbocsátásban,
feddhetetlenségben és szeretetben. Abban rejlik, hogy úgy
bánunk házastársunkkal, ahogy szeretnénk, hogy Œ bánjon
velünk (lásd Máté 7:12). Amikor a nehézségek megoldásán
dolgoztok, forduljatok közösen tanácsért a püspökhöz vagy
gyülekezeti elnökhöz.

Lásd még család; házasság; jószívıség; szeretet; templomok.

vasárnap (Lásd sabbat; imádat.)

Vigasztaló (Lásd Szentlélek.)

Vigasztaló
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Tanulj tŒlem, és hallgass a szavaimra;
járj Lelkem szelídségében,

és békességed lesz énbennem!

Tan és a szövetségek 19:23

36863 135
4 02368 63135 1

HUNGARIAN
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