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VII

Bevezetés

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért hozta létre 
Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen közelebb 
kerülnöd Mennyei Atyádhoz, és elmélyítened ismereteidet Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumáról. Ahogy az egyház újabb 
kötetekkel bővíti ezt a sorozatot, saját evangéliumi  forráskönyv- 
gyűjteményedet gyarapítod az otthonod számára. Ennek a soro-
zatnak a kötetei úgy lettek megalkotva, hogy mind egyéni 
tanulmányozás, mind pedig kvórum és osztály tanítások alkalmával 
lehessen őket használni. Segíthetnek továbbá egyéb leckék vagy 
beszédek elkészítésében, illetve egyházi tanokkal kapcsolatos kér-
dések megválaszolásában is.

Ez a könyv Joseph Fielding Smith elnök tanításait mutatja be, aki 
1970. január 23. és 1972. július 2. között szolgált Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Személyes tanulmányozás

Joseph Fielding Smith elnök tanításainak tanulmányozása során 
imádságos szívvel törekedj a Szentlélek sugalmazására. Minden feje-
zet végén kérdéseket fogsz találni, amelyek segítenek Smith elnök 
tanításait megérteni és alkalmazni az életedben. Miközben ezeket a 
tanításokat tanulmányozod, gondolkozz el, hogyan oszthatnád meg 
azokat a családtagjaiddal és a barátaiddal. Ezáltal jobban megérted 
majd, amit olvasol.

Tanítás ebből a könyvből

Ezt a könyvet otthoni és egyházi használatra tervezték. A főpa-
pok csoportjaiban, az elderek kvórumaiban és a Segítőegyletekben 
normális esetben havonta két vasárnapi leckét tanítanak a könyvből. 
Mivel a könyv több fejezetet tartalmaz, mint amit 12 hónap során 
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meg lehet tanítani, az egyházközségi és cöveki vezetők meghatá-
rozhatják, mely fejezetek felelnek meg leginkább az általuk szolgált 
egyháztagok szükségleteinek.

A következő irányelvek segíthetnek a könyvből való tanításban:

Készülj a tanításra!

Törekedj a Szentlélek útmutatására, miközben a tanításra 
készülsz! Imádságos lélekkel tanulmányozd át a kijelölt fejeze-
tet, hogy biztos legyél abban, hogy érted Smith elnök tanításait. 
Nagyobb őszinteséggel és hatalommal fogsz tanítani, ha a szavai 
személyes hatással voltak rád (lásd T&Sz 11:21).

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

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

A tanításra való felkészülésed során fordíts különös figyelmet a 
„Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz” részre az egyes 
fejezetek végén. E fejléc alatt kérdéseket, kapcsolódó szentírásokat 
és tanítási segédleteket találsz. A kérdések és a kapcsolódó szentí-
rások kimondottan ahhoz a fejezethez tartoznak, amelynek végén 
megtalálhatók. A tanítási segédletek minden olyan erőfeszítésedben 
útmutatóul szolgálhatnak, amely arra irányul, hogy segíts mások-
nak örömet lelni az evangélium tanulmányozásában és az aszerinti 
életben.

vezesd be a fejezetet!

Egy fejezet bevezetésekor és a lecke folyamán teremts olyan 
 légkört, ahol a Lélek meg tudja érinteni azoknak a szívét és az 
elméjét, akiket tanítasz. A lecke elején segíts a tanulóidnak a fejezet 
tanításaira összpontosítani. Gondolkodj el a következő ötleteken:
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•	 Olvassátok	fel	és	beszéljétek	meg	a	fejezet	elején	található	
„Joseph Fielding Smith életéből” című szakaszt.

•	 Beszélgessetek	a	fejezetben	található	egyik	képről	vagy	szentí-
rásról.

•	 Énekeljetek	el	egy,	a	tanításhoz	kapcsolódó	himnuszt.

•	 Röviden	ossz	meg	egy	személyes	élményt	az	adott	témában.

vezess le egy beszélgetést smith elnök tanításairól!

Miközben ebből a könyvből tanítasz, kérj fel másokat is, hogy 
osszák meg a gondolataikat, tegyenek fel kérdéseket, és tanítsák 
egymást. Amikor tevékenyen részt vesznek a tanításban, felkészül-
tebbek lesznek a tanulásra és a személyes kinyilatkoztatás elnye-
résére. Ne arra törekedj, hogy minden tanítást átvegyetek, hanem 
engedd inkább, hogy kialakuljon egy jó beszélgetés. A beszélgetés 
ösztönzésére használd az adott fejezet végén található kérdéseket. 
Készülhetsz saját kérdésekkel is, melyeket különösen az általad taní-
tottakra igazítasz.

A következő javaslatok további ötleteket adhatnak:

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

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

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

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	válasszanak	egy	számukra	érde-
kes szakaszt, és olvassák el magukban! Kérd meg őket, hogy 
alkossanak két- vagy háromfős csoportokat azokkal, akik ugyan-
azt a szakaszt választották, és beszéljék meg egymással, mit 
 tanultak!
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Ösztönözz megosztásra és alkalmazásra!

Smith elnök tanításai azok számára lesznek a legtartalmasabbak, 
akik megosztják azokat másokkal, és alkalmazzák azokat az életük-
ben. Gondolkodj el a következő ötleteken:

•	 Kérdezd	meg	a	résztvevőket,	hogyan	alkalmazhatják	Smith	elnök	
tanításait az otthoni és egyházi feladataikban. Segíthetsz nekik 
például átgondolni és megbeszélni, miként alkalmazhatják a taní-
tásait férjként, feleségként, szülőként, gyermekként, házi- vagy 
látogatótanítóként.

•	 Ösztönözd	a	résztvevőket	arra,	hogy	osszák	meg	Smith	elnök	
tanításait a családtagjaikkal és a barátaikkal.

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	alkalmazzák,	amit	tanultak,	és	a	
következő óra elején osszák meg tapasztalataikat.

zárd le a beszélgetést!

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

Az ebben a könyvben idézett forrásokról

Az ebben a könyvben található tanítások közvetlen idézetek 
Joseph Fielding Smith elnök beszédeiből, cikkeiből, könyveiből, 
leveleiből és naplóiból. A publikált forrásokban található idézetek 
esetében megtartottuk az eredeti forrásokban használt központozást 
és bekezdésekre osztást, kivéve amikor a jobb olvashatóság érdeké-
ben szükség volt néhány szerkesztői vagy tipográfiai változtatásra. 
Ezért előfordulhatnak kisebb következetlenségek a szövegben. Pél-
dául néhány idézetben az evangélium szó kisbetűvel, néhányban 
nagybetűvel van írva [az eredeti angol kiadásban].

Smith elnök továbbá gyakran használta az emberek, ember vagy 
emberiség szót akkor, amikor minden emberre, férfira és nőre egya-
ránt kívánt utalni. Az angol eredetiben nem használt nemek szerinti 
megkölönböztetést. Ez gyakori volt a kor nyelvhasználatában. E 
nyelvi különbözőségektől függetlenül Smith elnök tanításai mind a 
nőkre, mind pedig a férfiakra vonatkoznak.
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Történelmi összefoglalás

Az alábbi időrendi táblázat egy rövid történelmi keretet nyújt 
Joseph Fieldind Smith elnök ebben a könyvben olvasható tanítá-
saihoz.

1876. július 19. Megszületik a Utah állambeli Salt 
Lake Cityben Julina Lambson Smith és 
Joseph F. Smith gyermekeként.

1884. július 19. Édesapja	megkereszteli	és	konfirmálja.	
Édesapjától	megkapja	első	saját	példá-
nyát a Mormon könyvéből.

1893. április 6. Részt vesz a Salt Lake templom 
 felszentelésén.

1896 Megkapja a melkisédeki papságot és a 
templomi felruházását.

1898. április 26. Feleségül veszi Louie Emily Shurtliffet 
a Salt Lake templomban.

1899. május–1901. július Teljes idejű misszionáriusként szolgál 
Angliában.

1901–1910 Számos egyházi elhívásban szolgál, 
beleértve papsági kvórum elnöke-
ként,	a	Fiatal	Férfiak	Közös	Fejlesztési	
Társasága általános testületének 
tagjaként, főtanácstagként, valamint az 
egyház egyik általános bizottságának 
tagjaként, melyet azért hoztak létre, 
hogy anyagokat készítsen az egyház 
védelmére.

1901. október Alkalmazásba áll az egyháztörténeti 
irodában.
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1902 Kiad egy családtörténeti füzetet a 
következő címmel: Asael Smith of 
Topsfield, Massachusetts, with Some 
Account of the Smith Family [A 
Massachusetts	állambeli	topsfieldi	
Asael Smith, valamint a Smith család 
néhány története]. Ez az első számos 
publikációja sorában, melyek között 
25 könyv, valamint számos egyházi 
újságnak és magazinnak írt cikk sze-
repel.

1906. április 8. Az általános konferencián támogatják 
egyházi segéd-történetíróként, mely 
pozíciót egészen 1921 márciusáig 
betölt.

1908. március 30. Louie Shurtliff Smith belehal a harma-
dik terhessége alatt kialakuló súlyos 
betegségbe.

1908. november 2. Feleségül veszi Ethel Georgina 
 Reynoldsot a Salt Lake templomban.

1910. április 7. Édesapja	elrendeli	apostolnak.

1918. október Lejegyzi a halottak szabadításáról 
szóló látomást, melyet édesapja diktál, 
aki akkor az egyház elnöke volt. Ez a 
kinyilatkoztatás most a Tan és a szö-
vetségek 138. szakaszában található.

1919. január 6. Megbízást kap, hogy a Salt Lake temp-
lom elnökségének tanácsosaként szol-
gáljon, mely pozíciót 1935-ig tölti be.

1921. március 17. Az egyház történetírójának nevezik ki, 
mely pozíciót 1970-ig tölti be.

1934 Kinevezik a Utahi Genealógiai 
Társaság elnökévé, mely pozíciót  
1961-ig tölti be.



XIII

T Ö r T é n e l m i  Ö s s z e f o g l a l á s

1937. augusztus 26. Ethel Reynolds Smith négy évig tartó 
betegség után elhuny.

1938. április 12. Feleségül veszi Jessie Ella Evanset a 
Salt Lake templomban.

1939. május–november Különleges megbízatást telje-
sít Jessie-vel Európában, ellátogat 
Angliába, Skóciába, Hollandiába, 
Belgiumba, Franciaországba, 
Svájcba,	Olaszországba,	
Svédországba, Norvégiába, Dániába, 
Csehszlovákiába, Ausztriába, valamint 
Németországba. A második világhá-
ború kitörését követően irányítja az 
összes amerikai misszionárius kivoná-
sát Európából.

1945. június 8. Elhívják, hogy a Salt Lake templom 
elnökeként szolgáljon, mely pozíciót 
1949-ig tölti be.

1950. október 6. Elválasztják a Tizenkét Apostol 
Kvóruma ügyvezető elnökének.

1951. április 9. Támogatják a Tizenkét Apostol 
Kvóruma elnökeként.

1955. július–augusztus Különleges megbízást tölt be Ázsiában, 
ahová Jessie is elkíséri. Felszenteli 
Guamot,	Koreát,	Okinawát	és	a		 
Fülöp-szigeteket az evangélium prédi-
kálására.

1958. szeptember Részt vesz az Angliai London templom 
felszentelésén.

1960. október–1961. 
január

Jessie kíséretében meglátogatja az egy-
házi vezetőket és a misszionáriusokat 
Közép- és Dél-Amerikában.

1963. május A	Kaliforniai	Oakland	templom	szeg-
letkőletételi ünnepségét vezeti.
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1963. szeptember Felszenteli a Pioneer Monumentet 
[Pionír emlékmű] a Missouri állambeli 
Kansas Cityben, valamint a Liberty Jail 
Historic Site-ot [Liberty börtön törté-
nelmi emlékhely] a Missouri állambeli 
Libertyben.

1965. október 29. Elhívást kap az Első Elnökség taná-
csosaként	való	szolgálatra	David O.	
McKay elnöklete alatt.

1970. január 18. David O.	McKay	elnök	halálakor	ő	
lesz a rangidős apostol és az egyház 
elnöklő vezetője.

1970. január 23. Elválasztják Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
elnökévé.

1970. április 6. Az általános konferencián támogatják 
az egyház elnökeként.

1971. augusztus 3. Jessie Evans Smith meghal.

1971. augusztus 27–29. Elnököl az egyház első területi kon-
ferenciáján, az angliai Manchesterben.

1972. január 18. Elmondja	a	Utahi	Ogden	templom	
felszentelési imáját.

1972. február 9. Elnököl a Utahi Provo templom fel-
szentelésén. Miután megírta a felszen-
telési imát, Harold B. Lee elnököt jelöli 
ki, hogy elmondja azt.

1972. július 2. 96. születésnapja előtt 17 nappal 
elhuny a Utah állambeli Salt Lake 
Cityben.
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Joseph Fielding Smith 
élete és szolgálata

Joseph Fielding Smith elnök „három nagyszerű szót használt, amit 
sohasem felejtek” – emlékezik vissza Gordon B. Hincley elnök. 
Ezek a szavak: „igaz és hű”. Hinckley elnök azt mondta: „Nyilvános 
beszédeiben, magánbeszélgetések során, az Úrhoz intézett imái-
ban is azért könyörgött, hogy igazak és hűek legyünk” 1. Thomas S. 
 Monson elnök hasonló emlékeket őriz: „Még élete alkonyán is min-
dig úgy imádkozott: »Legyünk igazak és hűek mindvégig«” 2.

„Igaz és hű” Joseph Fielding Smith elnök számára ezek a sza-
vak jóval többet jelentettek csupán gyakran ismételt frázisoknál. 
Szívből jövő reményének kifejezése volt ez minden ember számára. 
Ugyanakkor e kifejezés kiválóan jellemzi saját életét is, gyermekko-
rától Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöki 
szolgálatán át.

„Az ígéret gyermeke”

Joseph Fielding Smith „az ígéret gyermekeként született” – 
mondta Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából. 
McConkie elder – aki Smith elnök veje volt – elmondta, hogy Julina 
Lambson Smithnek „három leánya született, de fia egy sem, így 
aztán az Úrhoz fordult, és mint az ősi Anna, »fogadást tőn« (1 Sámuel 
1:11). Megígérte, hogy ha az Úr fiút ad neki, akkor »minden erejé-
vel azon lesz, hogy hozzásegítse őt ahhoz, hogy az Úr és az apja 
hasznára legyen«. Az Úr meghallgatta imáit, ő pedig megtartotta 
a fogadalmát.” 3 1876. július 19-én Julina és férje, Joseph F. Smith, 
örömmel köszöntötték újszülött fiukat a családban. Apja után az 
ifj. Joseph Fielding Smith nevet kapta.

Joseph Fielding Smith születésekor hittel, szolgálattal és vezetés-
sel gazdagon megáldott családba került. Nagyapja, Hyrum Smith, 
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Joseph fielding smith szülei: Joseph f. smith elnök és Julina lambson smith
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Joseph Smith próféta bátyja és az evangélium visszaállításának bátor 
tanúja volt. Az Úr arra jelölte ki Hyrumot, hogy „próféta, és lát-
nok, és kinyilatkoztató legyen egyház[a] számára”, kijelentve, hogy 
Hyrum „nevét tisztelettel tartsák emlékezetben nemzedékről nem-
zedékre, örökkön örökké” (T&Sz 124:94, 96). Testvérével, Josephfel 
együtt Hyrum is vérével pecsételte meg a bizonyságát, amikor a 
csőcselék mártírhalálba küldte 1844. június 27-én (lásd T&Sz 135).

Joseph Fielding Smith édesapja, Joseph F. Smith gyermekkorától 
fogva komoly felelősséget hordott a vállán. Hyrum és Mary Fielding 
Smith elsőszülött gyermekeként csupán öt éves volt, amikor apja 
mártírhalált halt, és kilenc, amikor segített özvegy anyjának elhajtani 
szekerét az Illinois állambeli Nauvooból a Sóstó völgyébe. Később 
misszionáriusként, majd pedig a Tizenkét Apostol Kvóruma tagja-
ként szolgált. Fia, Joseph, születésekor az Első Elnökség tanácsosa 
volt. 1901. október 17-től 1918. november 19-ig az egyház elnöke-
ként szolgált.

Joseph Fielding Smith édesanyja, Julina Lambson Smith a 
Sóstó völgyébe érkezett első pionír családok egyikéhez tartozott. 
Kilencéves korától nagybátyja, George A. Smith és nagynénje, 
Bathsheba W. Smith otthonában nevelkedett, amikor George A. 
Smith a Tizenkét Apostol Kvórumának egyik tagja volt. (Smith 
elder később Brigham Young alatt tanácsosként szolgált az Első 
Elnökségben, míg Smith nőtestvér később a Segítőegylet általános 
elnökeként szolgált.) Felnőttként Julina elkötelezett feleség és anya, 
valamint a Segítőegylet hithű tagja lett. Sokan ismerték könyörüle-
tességéről, valamint bábaként szerzett készségeiről, hiszen „közel 
1000 gyermeket segített világra”, és törődött édesanyjukkal.4 1910 
októberétől 1921 áprilisáig a Segítőegylet általános elnökségének 
második tanácsosaként szolgált.

Munka és szórakozás fiatalemberként

Joseph korán tanult meg dolgozni. Családjának a Utah állam-
beli Taylorsville-ben, az otthonuktól mintegy 16 kilométernyire 
volt gazdaságuk, ahol testvéreivel együtt segített az öntözésben, 
a	széna	begyűjtésében,	valamint	az	állatok	gondozásában.	Otthon	
a családnak komoly zöldségeskertje, számos gyümölcsfája, három 
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hosszú sor szőlője, csirkéi, három tehene és pár lova volt. Joseph F. 
Smith elnök többnejű házasságban élt, így a családnak sok szájat 
kellett etetnie, viszont sok kéz segített a munkában. Mivel Joseph 
Fielding Smith volt az egyik legidősebb fiú a nagy családban, olyan 
feladatokat is kapott, melyek rendes körülmények között felnőt-
tekre hárulnak. E feladatok mellett mindig kiválóan teljesített iskolai 
tanulmányaiban is.

Joseph első otthonán és a családi gazdaságon kívüli munkája 
édesanyjáéhoz kapcsolódott. Gyakran hajtotta a kocsit, hogy segít-
sen anyjának bábai teendőinek ellátása során. Tizenéves korának 
vége felé a Zion’s Cooperative Mercantile Institution (ZCMI) [Sion 
Szövetkezeti Kereskedelmi Intézménye] cégnél helyezkedett el, ahol 
meglehetősen hosszú és fizikailag megterhelő napokat dolgozott 
le. Később így emlékezett vissza erre: „Egész nap úgy dolgoztam, 
mint egy igásló, és kimerültem, mire elérkezett az est, lisztes- és 
cukroszsákokat, egész sonkákat és nagy tábla szalonnákat cipeltem 
a hátamon. Mindössze 68 kg voltam, de meg sem kottyant a 90 kilós 
zsák, amikor a vállamra kellett dobni.” 5

A kemény munka ellensúlyozásaként Joseph igyekezett időt 
találni a szórakozásra is. Testvéreivel gyakran játszottak esti játé-
kokat a ház körül, bújócskát a szőlőben – „különösen, amikor már 
megérett a szőlő” 6. Nagyon szerette a baseballt is. Minden egyház-
községnek megvolt a saját baseball csapata, ő pedig nagyon élvezte 
a barátságos vetélkedést.

Az evangélium tanulmányozása és a lelki gyarapodás

Bár a baseball fontos volt az ifjú Joseph Fielding Smith számára, 
olykor idő előtt kiszállt a játékból, mert olyan érdeklődése vonta 
el, amely még fontosabb volt. Ilyenkor magányosan elvonult „a 
szénapadlásra vagy egy fa árnyékába, hogy folytassa az olvasást” 
a Mormon könyvéből.7 „Legkorábbi emlékeimtől kezdve – mondta 
később –, attól az időtől fogva, hogy megtanultam olvasni, több 
örömet és nagyobb megelégedést kaptam a szentírások, az Úr Jézus 
Krisztusról és Joseph Smith prófétáról szóló történetek, valamint  
az emberiség szabadításáért véghezvitt munka tanulmányozásá-
ból, mint bármi másból e világon.” 8 Akkor kezdte kialakítani az 
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evangélium személyes tanulmányozásának szokását, amikor nyolc-
évesen az első saját példányt megkapta a Mormon könyvéből. 
Buzgón olvasta az alapműveket és az egyházi kiadványokat. Mindig 
nála volt az Újszövetség egy zsebkönyv méretű kiadása, hogy az 
ebédszünetben, a ZCMI-ba munkába menet és hazafelé is olvasni 
tudja. Állhatatosan és biztosan gyarapította a visszaállított evangé-
liumról szerzett bizonysága erejét.

Joseph lelki gyarapodása azonban nem ragadt le a csendes sze-
mélyes tanulmányozásnál. Hűségesen részt vett az egyházi gyű-
léseken és tanításokon, és elnyerte a papsági szertartásokat és 
áldásokat. A templom különösen vonzotta. Születésekor a Salt Lake 
templomot már 23 éve építették. „Joseph ifjú évei alatt mindig is 
élénk érdeklődéssel követte a napi fejlődést e lenyűgöző építmény 
megalkotásában. Látta, ahogyan a vonat beérkezik az utolsó, hatal-
mas gránittömbökkel a kőfejtőből. […] Látta, ahogyan a fenséges 
tornyok végül elnyerik alakjukat. […] [Azt mondta:] »Régebben sokat 

az ifjú Joseph fielding smith olykor kiszállt a baseball meccsből, 
hogy olvashassa a mormon könyvét a család szénapadlásán.
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gondoltam arra, vajon megérem-e, hogy lássam a templom elké-
szültét«.” 9

1893. április 6-án Joseph részt vett a Salt Lake templom első 
felszentelési ülésén. Wilford Woodruff elnök, az egyház negye-
dik elnöke elnökölt az ülésen, és ő mondta el a felszentelési imát. 
Woodruff elnök balján második tanácsosa, Joseph F. Smith elnök 
ült az emelvényen.

Amikor Joseph Fielding Smith 19 éves lett, megkapta pátriár-
kai áldását. Ez az áldás, melyet nagybátyja, John Smith, az egyház 
akkori pátriárkája adott neki, nagyban megnövelte Joseph lelki ere-
jét. Az áldásban azt mondták neki:

„Kiváltságod, hogy jó, idős kort élj meg, és az Úr akarata, hogy 
hatalmas ember légy Izráelben. […]

Feladatod lesz, hogy tanácsban ülj a fivéreiddel, és elnökölj a nép 
között. Az is feladatod lesz, hogy sokat utazz itthon és külföldön is, 
szárazon	és	vizen,	a	szolgálat	munkájában	dolgozva.	És	azt	mon-
dom neked, tartsd egyenesen fejedet, emeld fel hangodat félelem 
vagy részrehajlás nélkül, mert az Úr Lelke irányít majd téged, és az 
Úr áldásai nyugodnak majd rajtad. Az Ő Lelke irányítja majd elmé-
det, és szavakat és érzéseket ad neked, hogy összezavard a gono-
szok bölcsességét, és semmivé tedd az igazságtalanok tanácsait.” 10

Később ebben az évben, a 20. születésnapját követően, új lehe-
tőségeket kapott a szolgálatra és a lelki gyarapodásra. Elrendelték 
a melkisédeki papságban az elder hivatalába, és elnyerte templomi 
felruházását	is.	Élete	vége	felé,	amikor	az	egyház	elnökeként	szol-
gált, kijelentette: „Mily hálás vagyok, hogy a szent papságot viselhe-
tem!	Életem	minden	napján	azon	igyekeztem,	hogy	felmagasztaljam	
elhívásomat e papságban, és remélem, mindvégig kitartok ebben 
az életben, és élvezhetem majd a hithű szentek barátságát a követ-
kezőben.” 11

Randevúzás és házasság

Amint az ifjú Joseph Fielding Smith segített családja fenntartásá-
ban, tanulmányozta az evangéliumot, és felkészült papsági áldásaira, 
mindezen erőfeszítései nem kerülték el egy fiatal hölgy figyelmét, 
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akit Louie Shurtliffnek hívtak. Louie, kinek szülei a Utah állam-
beli	Ogdenben	éltek,	a	Smith	családhoz	költözött,	hogy	a	Utah	
Egyetemen tanulhasson, amely akkoriban a Smith család otthonával 
átellenben működött.

Kezdetben Joseph és Louie kapcsolata nem volt több pusztán 
hivatalos barátságnál, amely azonban fokozatosan randevúzássá 
mélyült. Mivel a pár meglehetős pénzszűkében volt, randevúik 
leginkább a családi verandán való közös olvasásra, beszélgetésre, 
közös sétákra, valamint az egyházi társasági összejövetelekre kor-
látozódtak. Joseph ezen felül nagyon szerette Louie zongorajátékát 
hallgatni. Időnként a helyi színház egy-egy előadására is eljutottak. 
Louie egyetemi tanulmányainak második évére randevúzásuk sze-
relemmé fejlődött – olyannyira, hogy Joseph 160 km-t biciklizett 
rögös földutakon oda-vissza, hogy egyszer-kétszer meglátogassa 
Ogdenben	az	iskolaszünet	során.12

Idővel aztán a házasság is szóba került. Egy fontos kérdés azon-
ban mindkettejüket foglalkoztatta: Elhívják-e Josephet misszióba? 
Azidőtájt a fiatal férfiak és nők, akik misszionáriusi szolgálatra 
kívántak jelentkezni, nem a püspöküket keresték meg ajánlásért az 
elhíváshoz. A misszionáriusi elhívások teljes lebonyolítását az egy-
ház elnökének hivatala végezte. Egy fiatal férfi sohasem tudhatta, 
hogy mikor talál misszionáriusi elhívást a postaládájában.

Louie 1897 tavaszán szerzett diplomát az egyetemen, és vissza-
költözött	Ogdenbe	a	szüleihez.	Egy	évvel	később	–	miután	semmi	
híre sem volt missziós elhívásnak – a pár úgy döntött, hogy tovább-
lép házassági terveikben. Ahogyan később Joseph elmondta: 
„Meggyőztem, hogy változtasson lakhelyet, és 1898. április 26-án 
elmentünk a Salt Lake templomba, ahol édesapám, Joseph F. Smith 
elnök összeadott minket az időre és az örökkévalóságra.” 13 Joseph 
és Louie közös életük elején egy kis lakrészben élt a Smith család 
otthonában.

Válasz a missziós elhívásra

Az egyház korai időszakában a házas férfiakat gyakran hívták 
el teljes idejű misszionáriusi szolgálatra, így aztán Joseph és Louie 
nem lepődött meg, amikor 1899. március 17-én postán megérkezett 
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a	Lorenzo	Snow	elnök	által	aláírt	missziós	elhívás.	Josephet	azon-
ban meglephette, hogy hová szólította az elhívás. Az elhívás kész-
hezvételét megelőzően beszélgetett Franklin D. Richards elnökkel, 
a Tizenkét Apostol Kvóruma elnökével arról a lehetőségről, hogy 
missziós elhívást kap. Joseph később így emlékezett vissza: „Azt 
kérdezte,	hová	szeretnék	menni.	Én	elmondtam	neki,	hogy	nincsen	
konkrét vágyam, csak az, hogy oda menjek, ahová küldenek. Ő 
azonban ragaszkodott a dologhoz: »Csak van egy olyan hely, ahova 
szívesebben mennél, mint máshova.« Erre azt feleltem: »Nos, szíve-
sen mennék Németországba.« Így hát Angliába küldtek!” 14

Louie úgy döntött, hogy a szüleihez költözik, míg Joseph távol 
van. Úgy érezte, ez segít valamelyest, hogy kibírja a férjétől való 
távollétet. Apja boltjában dolgozott, hogy segítsen a keresetével 
Joseph missziójának támogatásában.15

Joseph fielding smith elder teljes idejű misszionáriusként
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1899. május 12-én, egy nappal a misszióba indulás előtt, Smith 
elder más misszionáriusokkal közösen tanítást kapott Joseph F. 
Smith elnöktől, valamint George Teasdale és Heber J. Grant elde-
rektől, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaitól. Ennyi volt a képzés, 
mielőtt teljes idejű misszionáriusokként a mezőre léptek volna. Ezen 
a gyűlésen mindegyik misszionárius kapott egy hivatalos misszio-
náriusi igazolást. Smith elderé a következőként szólt:

„Igazoljuk, hogy ifj. Joseph F. Smith elder Az Utolsó Napok 
 Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hithű és teljes jogú tagja, és 
nevezett egyház általános felhatalmazottai jogszerűen kijelölték 
misszióba Nagy-Britanniába, hogy prédikálja az evangéliumot, és 
szolgáljon annak szertartásaiban, melyek hivatalára vonatkoznak.

Ezennel felhívunk minden embert, hogy szívlelje meg tanításait 
és tanácsait, mert ő Isten embere, akit azért küldtek, hogy meg-
nyissa az élet és a szabadítás ajtaját, és támogassák őt utazásai során 
bármiben, amire szüksége lenne.

Mi pedig Istenhez, az Örökkévaló Atyához imádkozunk, hogy 
áldja meg Smith eldert és mindazokat, akik befogadják őt, és hozzá-
járulnak kényelméhez, a menny és a föld minden áldásával az időre 
és az örökkévalóságra, Jézus Krisztus nevében, ámen.

Aláíratott Utah államban, Salt Lake Cityben, 1899. május 12-én, 
nevezett	egyház	képviseletében.	Lorenzo	Snow,	George Q.	Cannon,	
Jos. F. Smith, az Első Elnökség.” 16

Másnap a család összegyűlt az otthonukban, hogy búcsút intse-
nek Josephnek és egy idősebb testvérnek, akit szintén Angliába hív-
tak el. Egy családtag azonban hiányzott az összejövetelről. Joseph 
húga, Emily elbújt, mert szégyellte magát egy pár évvel korábbi tette 
miatt. Amikor Joseph és Louie randevúztak, Joseph olykor korán 
ágybaküldte Emilyt és a többi kisgyereket, hogy egyedül lehessen 
kedvesével. E vélt igazságtalanságtól elkeseredve Emily gyakran 
azért imádkozott, hogy az Úr küldje el a bátyját misszióba. Most 
pedig, hogy éppen indulni készült, feltámadt benne a lelkiismeret, 
hogy talán ő is szerepet játszhatott a történtekben.17

Joseph és Louie tudta, hogy az angliai szolgálatra szólító elhívás 
az Úrtól érkezett. Joseph hőn várta, hogy eleget tehessen köteles-
ségének, Louie pedig örült, hogy a férje misszionáriusi szolgálatot 
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teljesíthet, de mindketten küszködtek az elválás gondolata miatt. 
Amikor elérkezett az idő, hogy Smith elder elinduljon a vasút-
hoz, „Louie igyekezett bátor lenni, hogy Joseph ne lássa sírni. De 
bizony elég nehéz volt elrejteni a kisírt szemeket. Josephnek pedig 
már az elválás puszta gondolatától is olyan honvágya lett, hogy 
nem nagyon volt kedve beszélni senkivel. […] Joseph összeszo-
rult torokkal állt meg a First North Street-i régi otthonuk ajtajában, 
búcsúcsókot adott szeretteinek: anyának, apának, testvéreknek, 
nagynéniknek, végül pedig Louie-nak. »Viszlát, drágaságom! Isten 
áldjon, és őrizzen meg biztonságban nekem!«” 18

Az evangélium magjainak elvetése Angliában

Attól a pillanattól, hogy a kényelmetlen és dohányfüstös vonat 
kigördült a peronról, Smith elder a missziójának szentelte magát. 
Naplóbejegyzései és levelezése jól mutatják azokat a nehézsége-
ket, melyekkel misszionáriusként szembe került, valamint a hitet és 
elkötelezettséget, amellyel fogadta ezeket.

Angliai misszionáriusi munkájának első napja után a következő-
ket írta a naplójába: „Nagyon fontos nap volt ez rövid életemben. 
Nem egészen egy hónapja indultam el otthonról azzal a céllal, hogy 
Urunk evangéliumát prédikáljam. […] Ma az utcán dolgoztam, és 25 
szórólapot osztottam szét. Először fogtam életemben efféle mun-
kába, és bizony nem volt könnyű. […] Ma első alkalommal tettem 
bizonyságomat a világnak, de később még jobban fog menni. Az 
Úr segítségével megteszem az Ő akaratát, ahogyan arra elhívtak.” 19

Amikor édesapja néhány dollárt küldött neki a szükségleteire, azt 
válaszolta: „Nagyon vigyázok majd a pénzre, amit küldesz. Nem köl-
tök semmire, csak ha komoly okom van rá.” Beszámolt édesapjának 
az evangélium tanulmányozása és tanítása iránti eltökéltségéről is: 
„Azért vagyok itt, hogy az evangéliumot prédikáljam, és remélem, 
képes leszek ezt jól tenni. […] Az a szándékom, hogy fejlesszem 
elmémet és tehetségeimet, amíg itt vagyok, hogy mindig hasznomat 
lássák az életem során. […] Szeretnék megfelelően eljárni minden 
dologban, és semmi sem tölt el nagyobb örömmel, mint amikor 
tanulok valamit az evangéliumról. Az a vágyam, hogy megismerjem 
azt és bölcsességet nyerjek.” 20
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Joseph F. Smith elnök a következő dicsérő szavakat írta egy 
Joseph Fielding Smith eldernek szóló levelében: „Kedvelem a lelki-
ségedet, hiszek a feddhetetlenségedben, és örömöt és megelégedést 
találok benned. Szeretném, ha gondoznád magadban a bölcses-
séget, a tudatos ítélkezést, a türelmet, valamint a Szent Lelket és 
Isten szeretetét is.” 21	Louie	édesapja,	Lewis	Shurtliff,	szintén	hangot	
adott a Smith elderbe vetett bizodalmának: „Mindig is éreztem, hogy 
dicsőséges missziót töltesz majd be, és olyan tapasztalatokat szerzel, 
melyek azon emelkedett állapothoz megfelelőek lesznek, amelyet 
sorsod szerint betöltesz majd a jövőben” 22.

Louie-nak írt leveleiben mindig hangot adott szerelmének. 
Gyakran tett préselt virágot „forrószívű és gyengéd leveleibe” 23. A 
kihívásokról is írt, amelyekkel szembe került: „Sokan vannak e nem-
zetben, akik tudják, hogy az evangélium, amelyet tanítunk, igaz, 
mégsincs meg bennük az erkölcsi bátorság, hogy kijöjjenek a világ-
ból és befogadják azt.” 24

Louie hetente legalább egy levelet küldött. „Ne feledd – írta egyik 
alkalommal –, hogy itt vagyok, szeretlek és imádkozok érted, és 
egyetlen pillanatra sem feledkezek meg rólad. […] Légy áldott, 
én drága férjem, ezért imádkozom mindig.” 25 Louie egyértelművé 
tette, milyen elkötelezett férje iránt, és éppen ilyen egyértelmű volt 
elkötelezettsége az Úr és az Ő munkája iránt is. Következetesen 
emlékeztette Josephet, hogy ne engedje, hogy honvágya gyengítse 
elszántságát a szolgálatra.

Smith eldernek szüksége is volt az ilyen biztatásra, hiszen alig 
talált valakit, aki a visszaállított evangélium üzenetét elfogadta 
volna.	Évekkel	később	„elmondta	fiának,	Josephnek,	hogy	olyan	
mostohák voltak a körülmények, és az emberek annyira érdek-
telenek voltak, hogy már elérte azt a pontot, amikor úgy érezte, 
nem képes tovább folytatni. Egyik éjjel ébren azon gondolkozott, 
hogy munkát kell vállalnia, hogy megkeresse a pénzt a hazaútra” 26. 
Azonban a szeretteitől érkező bátorítás ösztönzésével, valamint imá-
ikból és saját szolgálatra szólító vágyából erőt merítve legyőzte az 
ilyen gondolatokat. Tudta, hogy az Úr hívta el, és tudta, hogy szor-
galmasan kell dolgoznia az általa szolgált emberek érdekében és 
a saját családja érdekében is. Azt írta: „Inkább maradok itt örökre, 
minthogy tisztességes feljegyzés és felmentés nélkül térjek haza. […] 
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Az evangélium lelkéért és felebaráti szeretetért imádkozom, hogy 
képes legyek addig itt maradni, amíg tisztességgel fel nem mente-
nek. Ha nem lenne az a rengeteg ima, amelyet értem mondanak 
otthon, és amelyet én mondok itt, akkor nem járhatnék sikerrel.” 27

Joseph Fielding Smith eldert 1901. június 20-án tisztességgel fel-
mentették missziójából. Kétéves buzgó szolgálata során „nem térí-
tett meg senkit, nem volt lehetősége, hogy kereszteljen, bár egy 
megtértet konfirmált” 28. Ennek ellenére társaival elvetették az evan-
gélium magjait, sokakat hozzásegítettek, hogy nagyobb békére és 
megértésre leljenek, valamint ő maga is növekedett az evangélium 
tanulójaként és tanítójaként, illetve papsági vezetőként.

Új otthon, új feladatok

Joseph 1901. július 9-én érkezett Salt Lake Citybe. Miután néhány 
napot	Louie	családjával	töltöttek	Ogdenben,	Joseph	és	Louie	vissza-
tértek a Smith családnál lévő otthonukba, és folytatták közös életü-
ket. Házasságukat hit, szorgalom és szolgálat jellemezte, amint azon 
dolgoztak, hogy otthont és családot teremtsenek, és szolgáljanak 
az egyházban.

louie shurtliff smith
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Röviddel a hazatérése után Joseph munka után nézett, hogy el 
tudja tartani a családját. Egy családtag segítségével megszerzett egy 
ideiglenes állást a Salt Lake megyei jegyzői hivatalban. Körülbelül öt 
héttel később elfogadott egy állást az egyház történetírói irodájában. 
Ahogyan egyre többet tudott meg az egyház történetéről, egyre 
inkább felfigyelt azokra, akik igyekeztek lejáratni az egyházat és 
annak vezetőit. Fáradhatatlanul munkálkodott azon, hogy informá-
ciót	adjon	a	hit	védelmében.	Olyan	szolgálat	kezdete	volt	ez,	amely	
hosszú évekre áldást jelentett az egyház számára.

1902 tavaszán Louie állapotos volt. Josephfel együtt hálásak vol-
tak a kis lakrészükért, de már várták a lehetőséget, hogy saját ott-
hont építhessenek. Joseph biztos állása lehetővé tette, hogy tervezni 
kezdjenek. Megbíztak egy kivitelező vállalatot, és Josephnek sikerült 
megállapodni velük, hogy a munka nagy részét ő maga végzi el, 
ezzel mérsékelve a költségeket. Első gyermekük, egy kislány, akit 
Josephine-nek neveztek el, 1902 szeptemberében született, új ottho-
nukba pedig mintegy 10 hónap múlva költöztek be. 1906-ban Louie 
nehéz várandóssága után egy újabb leányt köszönthettek otthonuk-
ban, akit Julinának neveztek.

Joseph mindig is készségesen szolgált az Úr szabadító munkájá-
ban, és erre számos lehetősége is adódott. 1902-ben elhívták, hogy 
a hetvenek huszonnegyedik kvórumának elnöke legyen, ehhez kap-
csolódóan ő lett a kvórum oktatója is. (Abban az időben az egyház-
ban a hetveneknek több mint 100 kvóruma volt. E kvórumok tagjai 
nem voltak általános felhatalmazottak.) Josephet ezen kívül elhívták 
a Fiatal Férfiak Közös Fejlesztési Társasága általános testületébe, 
valamint a Salt Lake cövek főtanácsába is. Testvére, Hyrum ren-
delte el főpapnak, aki a Tizenkét Apostol Kvóruma tagja volt. 1906 
áprilisában, az általános konferencián támogatták egyházi segéd-
történetíróként, majd a következő év januárjában egy különleges 
bizottságban kapott megbízást, melynek az volt a feladata, hogy 
„adatokat készítsen elő az egyház védelmében azon támadásokkal 
szemben, amellyel ellenségei fellépnek ellene” 29.

Amikor Joseph apja az egyház elnökeként szolgált, Joseph gyak-
ran segített neki a levelezésben és más adminisztratív feladatokban, 
sőt időnként el is kísérte édesapját egyházi megbízatásaira. Egy 
alkalommal még Smith elnök helyett is utazott. Azt jegyezte fel: „[A 
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Utah állambeli] Brigham Citybe mentem édesapám kérésére, hogy 
felszenteljem a Második Egyházközség gyülekezeti házát Brigham 
Cityben. Nagyon szerették volna, ha ő mondja el a felszentelési 
imát, de csúnyán megfázott, ezért engem küldött maga helyett.” 
Amikor a cövekelnök és az egyik püspök meglátták Josephet az 
állomáson, nem voltak elragadtatva tőle.30 Az egyik beszámoló sze-
rint a cövekelnök azt mondta: „Sírva tudnék fakadni. Az egyház 
elnökét vártuk, és egy suhancot kaptunk helyette.” A történet egyik 
változata szerint Joseph csipkelődve azt felelte: „Hát még én hogy 
sírhatnék.” 31

Bár Josephet egyházi feladatai sokszor elszólították otthonról, 
Louie-val azért találtak időt a közös szolgálatra és egymás társa-
ságára is. 1907. november 1-i naplóbejegyzésében a következőket 
írta: „A nap nagyobbik részét Louie-val a Salt Lake templomban 
töltöttük, ez volt az egyik legboldogabb nap az életükben, és a 
leghasznosabb is.” 32

Megpróbáltatások és áldások

Joseph 1908 márciusában számos egyázi feladatát félretette, 
mert úgy érezte, amennyit csak lehet, otthon kell lennie Louie-val. 
Nagyon komoly, nem javuló betegséggel küzdött a harmadik terhes-
sége korai szakaszához kapcsolódóan. Az imák, papsági áldások, 
a férje féltő gondoskodása, valamint az orvosok kiemelt figyelme 
ellenére egyre rosszabbodott az állapota, és március 30-án meghalt.

Fájdalmában Joseph ezt írta: „Az elmúlt hónapban – mely folya-
matos aggódással és szorongással volt tele számomra – a legmé-
lyebb és legfájdalmasabb megpróbáltatásokon és élményeken 
mentem keresztül. Mindeközben pedig az Úrra hagyatkoztam erőért 
és vigaszért. Miután három vagy négy héten át elképesztő fájdal-
makat szenvedett el, és már közel két hónapja tartott a betegsége, 
szeretett feleségem megszabadult a szenvedéseitől…, és eltávozott 
tőlem és drága kisbabáinktól egy jobb világba, ahol türelmesen és 
szomorúan várja a dicsőséges újbóli találkozást.” Joseph azt mondta, 
hogy felesége „a hitben erősen, és az evangélium minden tantéte-
léhez igazan” 33 hunyt el.
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Joseph felett hamarosan átcsapott a két kislány anya nélküli ott-
honban való felnevelésének hulláma. Szülei felajánlották a fiatal 
családnak, hogy lakjanak náluk. Az özvegy azonban felismerte, 
hogy a kisgyermekeknek még ezzel a segítséggel is szerető anyai 
gondoskodásra van szükségük.

Mint minden fontos döntést, Joseph ezt az ügyet is buzgó imád-
ság tárgyává tette. Ethel Georgina Reynolds – az egyházi történetíró 
iroda egyik titkárnője – lett a válasz az imáira. Joseph megkérte, 
hogy csatlakozzon hozzá és a leányaihoz egy kis kirándulásra a 
parkba 1908. július 6-án. A kirándulás sikeres volt, hiszen mind a 
négyen élvezték egymás társaságát. Tíz nappal később Joseph és 
Ethel kellemes randevún vett részt – ezúttal a gyermekek nélkül –, 
majd röviddel ezután eljegyezték egymást.

Ethelt és Josephet 1908. november 2-án pecsételték össze a Salt 
Lake	templomban.	Évekkel	később	egy	Ethelhez	szóló	levelében	
Joseph a következőket írta: „Nem is tudod, milyen gyakran köszö-
nöm meg az Úrnak, hogy nem hagyta, hogy hibát kövessek el, 
amikor társra volt szükségem. Téged Ő küldött nekem.” 34 Amellett, 

ethel reynolds smith
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hogy Ethel Joseph szerető társa volt, hamar Josephine és Julina 
második anyja is lett.

Szolgálat a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként

Közvetlenül az 1910. áprilisi általános konferencia előtt John R. 
Winder elnök, az Első Elnökség első tanácsosa elhunyt. John Henry 
Smith eldert – aki a Tizenkettek Kvórumában szolgált – hívták el az 
Első Elnökségbe, ami üresedést jelentett a Tizenkettek Kvórumában. 
Az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma a Salt Lake templomban 
gyűlt össze, hogy megbeszéljék, ki a megfelelő személy az üresedés 
betöltésére. Miután közel egy órán át tanácskoztak, nem tudtak 
„egységes érzést kialakítani az üggyel kapcsolatban. Joseph F. Smith 
elnök végül egyedül félrevonult egy szobába, letérdelt, és iránymu-
tatásért imádkozott. Amikor visszatért, némi vonakodással kérdezte 
meg a 13 másik fivért, hogy hajlandóak lennének-e megfontolni a 
fiát, ifj. Joseph Fielding Smitht a pozícióra. Elmondta, hogy azért 
vonakodott e javaslatot megtenni, mert az egyik fia, Hyrum, már így 
is a tanács tagja, míg egy másik fia, David, az Elnöklő Püspökség 
tanácsosa. Attól félt, hogy az egyháztagok háborogni fognak, ha 
még egy fiát általános felhatalmazottnak jelölik ki. Ennek ellenére 
késztetést érzett arra, hogy Joseph nevét megfontolásra ajánlja. A 
többiek azonnal elfogadták a javaslatot, és támogatták Smith  elnököt 
ebben.

Smith elnök még a konferenciai bejelentés előtt elmondta Joseph 
anyjának, hogy a fiút választották. Joseph testvére, Edith S. Patrick, 
azt mondta: »Emlékszem, amikor anya elmondta, hogy 1910-ben apa 
nagyon gondterhelten érkezett haza a templomi tanácsgyűlésről. 
Amikor megkérdezte, mi aggasztja, elmondta neki, hogy Josephet 
választották ki, hogy a Tizenkettek tagja legyen. Azt mondta, hogy 
a fivérek egyhangúlag mellette döntöttek, és hogy most ő mint az 
egyház elnöke komoly bírálatoknak lesz kitéve, mert az egyik fia 
lett az apostol. Anya azt mondta neki, hogy egy percig se aggód-
jon amiatt, amit az emberek mondhatnak. Tudta, hogy Josephet az 
Úr választotta, és elmondta, hogy tudja, hogy jól fog szolgálni az 
elhívásban.«
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[…] Akkoriban az volt a szokás, hogy a kiválasztott személyt 
nem értesítették előre, hanem akkor tudta meg a megbízatását, 
amikor hallotta a nevét a támogatásoknál a konferencián. Így tör-
tént, hogy amikor Joseph Fielding 1910. április 6-án elindult a kon-
ferenciára, még fogalma sem volt, hogy őt választották.” Amikor a 
Tabernákulumba lépett, az egyik szervező azt kérdezte: „Na, Joseph, 
ki lesz az új apostol?” Mire így válaszolt: „Nem tudom. De te meg 
én biztosan nem!”

Közvetlenül az előtt, hogy a Tizenkettek Kvóruma legújabb tagjá-
nak nevét felolvasták volna, Joseph készetést érzett a Lélektől, hogy 
az ő neve lehet az. Mégis, később azt mondta, hogy amikor hallotta 
a nevét, „annyira ledöbbentem, hogy elakadt a szavam”.

Amikor aznap hazament, hogy elmondja a hírt Ethelnek, aki nem 
tudott részt venni a gyűlésen, azzal kezdte, hogy: „Azt hiszem, el 
kell adnunk a tehenet. Ezután nem lesz időm foglalkozni vele.” 35

60 éves szolgálata alatt a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként 
Joseph Fielding Smith rengeteg változást tapasztalt a világban. 
Amikor elhívták apostolnak például, sokan még leginkább lovas 
kocsikkal közlekedtek. Kvórumbeli szolgálatának vége felé már 
gyakran utazott sugárhajtású repülőgéppel a megbízásaira.

a Tizenkét apostol Kvóruma 1921-ben. Joseph 
fielding smith elder a bal szélen áll.
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Smith elder számos bizalmi és komoly felelősséggel járó pozíciót 
is betöltött a Tizenkettek Kvóruma tagjaként. Apostoli szolgálatá-
nak első nyolc évében nem hivatalosan apja titkáraként szolgált. 
Egészen apja 1918 novemberében bekövetkezett haláláig szolgált 
ebben a minőségében. Joseph Fielding Smith ebben a szerepkö-
rében szolgált írnokként, amikor apja lediktálta a halottak szaba-
dításáról szóló látomását, amely ma a Tan és a szövetségek 138. 
szakaszában található.

Smith elder szolgált egyházi segéd-történetíróként, illetve majd-
nem 50 éven át egyházi történetíróként, valamint tanácsosként a 
Salt Lake templom elnökségében, a Salt Lake templom elnöke-
ként, a Utahi Genealógiai és Történelmi Társaság elnökeként, a 
Utah Genealogical and Historical Magazine [Utahi Genealógiai és 
Történelmi folyóirat] első szerkesztőjeként és üzleti igazgatójaként, 
valamint	az	Egyházi	Oktatási	Testület	Végrehajtó	Bizottságának	
elnökeként. Szolgált még az Egyházi Kiadványok Bizottságának 
elnökeként is, ami azzal járt, hogy többezer oldalnyi kéziratot kellett 
átolvasnia, mielőtt tanítási kézikönyvek vagy egyéb egyházi kiadvá-
nyok formájában kiadták volna azokat.

1950. október 6-án választották el a Tizenkettek Kvóruma ügy-
vezető elnökeként, és ebben a minőségben szolgált egészen 1951 
áprilisáig, amikor elválasztották a Tizenkettek Kvóruma elnökévé. 
Itt 1951 áprilisától 1970 januárjáig szolgált, amikor ő lett az egyház 
elnöke. 1965 és 1970 között az Első Elnökség tanácsosaként is szol-
gált, mialatt tovább dolgozott a Tizenkettek Kvóruma elnökeként is.

Szigorú intésekkel és gyengéd 
megbocsátással teli szolgálat

Első általános konferenciai beszédében Joseph Fielding Smith 
elder közvetlenül azokhoz szólt, akik „felemelik hangjukat az egy-
ház felett elnöklő felhatalmazottak cselekedeteivel szemben”. A 
következő szigorú kijelentést tette: „Szeretném felemelni intő han-
gomat minden ilyen ember felé, aki tagságot visel az egyházban, 
és elmondani nekik, hogy bánják meg a bűneiket és forduljanak 
az Úrhoz, különben magukra vonják ítéletét, különben elvesztik a 
hitet és elfordulnak az igazságtól.” 36
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Egész szolgálata során mindig a figyelmeztetés hangján szólt. 
Egyik alkalommal azt mondta: „Úgy vettem észre, hogy az a kül-
detésem – mely benyomást úgy vélem, az Úr Lelke sugallta nekem 
Sion cövekeibe tett utazásaim során –, hogy elmondjam az embe-
reknek, hogy most van itt a bűnbánat napja. […] Úgy érzem, az 
a küldetésem, hogy bűnbánatot hirdessek, és az Úr szolgálatára 
hívjam az embereket.” 37

Ezt a közvetlen, egyenes tanítási megközelítést gyengédség és 
kedvesség enyhítette. Boyd K. Packer elder egyszer tanúja volt 
ennek egy gyűlésen, amikor Joseph Fielding Smith az Egyház 
Misszionáriusi Bizottságának elnöke volt. „Bemutattak egy jelen-
tést két misszionárius egyházi tulajdonú autóban elszenvedett bale-
setéről. Egy idős zöldséges áthajtott a stoptáblánál a furgonjával. 
Oldalról	belerohant	a	misszionáriusok	autójába,	és	totálkárosra	törte	
azt. A furgon vezetőjét beidézte a rendőrség. Nem volt biztosítása. 
Szerencsére egyik misszionárius sem sérült meg súlyosan.

Smith elnök csendben ült, mialatt a bizottság tagjai megbeszél-
ték az ügyet. Némi latolgatás után arra utasították a Misszionáriusi 
Részleg ügyvezető igazgatóját, hogy fogadjon ügyvédet, és vigyék 
bíróságra az ügyet.

Csak ekkor kérdezték meg, hogy Smith elnök egyet ért-e ezzel 
az	indítvánnyal.	Csendesen	azt	mondta:	»Persze,	megtehetnénk.	És	
ha elég hevesen képviseljük álláspontunkat, még akár sikeresen el 
is vehetnénk a szegény ember furgonját; akkor aztán hogyan élne 
meg?«

»Kicsit szégyenkezve néztünk egymásra – mondta Packer elder. 
– Majd úgy döntöttünk, hogy az egyház vehet másik misszioná-
rusi autót, végezheti tovább a munkáját, és hagyhatja ennyiben az 
ügyet.«” 38

„Kedves, szerető férj és apa”

Amikor Smith eldert elhívták apostolnak, három gyermeke volt: 
Josephine, Julina, valamint Ethel első gyermeke, Emily. Hét hónap-
pal később a család újabb leányt üdvözölt. Ethel és Joseph a Naomi 
nevet adta neki. Szülési komplikációk miatt Naominak küzdeni kel-
lett az életéért, és a család attól tartott, hogy nem marad sokáig 
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életben. Ahogyan azonban édesapja később elmondta, „miután úgy 
tűnt, hogy nem indul meg a légzése, az ima és a szolgálat ereje által 
megmenekült” 39. Ethel később még hét további gyermeknek adott 
életet,	akiknek	Lois,	Amelia,	Joseph,	Lewis,	Reynolds,	Douglas	és	
Milton lett a nevük.

Smith elnök apostoli megbízásai gyakran szólították el hosszabb 
időre otthonról. Amikor azonban otthon volt, akkor családjára össz-
pontosította figyelmét. Felesége, Ethel, úgy írta le őt, mint „ked-
ves, szerető férj és apa, akinek legnagyobb törekvése az életben 
az, hogy családját boldoggá tegye, és aki ezen erőfeszítései során 
 teljesen megfeledkezik magáról” 40.

A Smith családban élő gyermekeket nagyon szórakoztatta az, 
hogy egyesek milyen kemény, szigorú embernek gondolják édesap-
jukat. „Egyik alkalommal, …miután meglehetősen élénk prédikációt 
tartott arról, hogy milyen fontos megfelelően kordában tartani a 
gyermekeket, egy felháborodott hölgy odament a két kislányához, 
és sajnálkozását fejezte ki nekik, [mondván:] »Fogadok, hogy apátok 
jól el szokott náspángolni titeket!«” Erre a vádaskodásra a lányok 
csak kuncogtak. Sokkal jobban tudták a hölgynél, hogy édesapjuk 
soha sem bántaná őket. Amikor hazatért hosszú útjairól, „boldogság 
költözött az életükbe attól a pillanattól, hogy lelkesen üdvözölték 
a vasútállomáson, egészen addig, amíg néhány nap múlva szomo-
rúan búcsút intettek neki”. Játszottak, pitét és jégkrémet készítet-
tek, piknikeztek, vonatoztak, és meglátogatták a közeli tavakat és 
kanyonokat. Nagyon szerették hallgatni a történeteket az egyházi 
megbízatásairól szerte a világon.41 Közösen dolgoztak is, elfoglalva 
magukat a ház körüli teendőkkel.42

Smith elnök fiai sportoltak, ő pedig mindig elment a mérkőzése-
ikre, amikor csak tehette.43 Szeretett sportolni is velük, különösen 
kézilabdázni. Játszott velük, de azért versengő volt. Fiai, Reynolds 
és	Lewis	emlékeztek	rá,	hogy	összeálltak,	hogy	ketten	győzzék	le	
apjukat. Engedte nekik, hogy kiválasszák, melyik kezét használja a 
játszma során. De még úgy is, hogy egyik keze a háta mögött volt, 
mindig „simán legyőzte mindkettőjüket” 44.
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Szomorúság és remény

Smith elder otthonától távoli megbízatásai komoly nehézséget 
jelentettek Ethel és a gyermekek számára, a többhetes elválás pedig 
neki is fájdalmas volt. 1924. április 18-án éppen vonattal utazott, 
hogy egy cövekkonferencián elnököljön. Ethel héthónapos váran-
dós volt akkor, és igyekezett a lehető legjobban ellátni otthon a 
gyermekeket. Feleségének írott levelében azt mondta neki: „Mindig 
rád gondolok, és azt kívánom, bárcsak mindig melletted lehetnék 
a következő néhány hét folyamán, hogy gondoskodjak rólad.” 45 
Ahogyan az otthonára gondolt, egy verssel zárta a levelet, amelyet 
ő maga írt. E vers néhány sora számos egyházi himnuszos könyv-
ben megtalálható a „Tán hosszúnak tűnik az út?” című himnusz 
szövegeként.

Hosszúnak tűnik az út?
Rögösnek és meredeknek?
Vadrózsa és tüskebokrok szegélyezik?
Éles	kövek	hasítják	lábatok,
Míg felküzditek magatokat a hegytetőkre
A tűző nap melegében?

Szomorúan alél el szívetek,
És	fárad	el	a	lelketek,
Míg gondjaitok terhével vesződtök?
Vajon nehéznek tűnik a súly,
Melyet emelni kényszerültök?
Nincs, aki vinné terhetek?

Ne csüggedjen a szívetek,
Ráléptetek az útra,
És	valaki	ott	elöl	nektek	integet,
Nézzetek fel rá, ragyogjon fel arcotok,
És	ragadjátok	meg	a	kezét!
Új magasságokba vezet titeket,

Szent és tiszta földre,
Ahol minden gond véget ér,
És	életetek	minden	bűntől	mentes	lesz.
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Ott	nem	hullnak	könnyek,
Mert nem marad addigra bánat.
Fogjátok meg a kezét, és lépjetek be vele! 46

1933-tól kezdődően a Smith család boldogságát olykor a „gondok 
nehéz terhe” zavarta meg, ahogyan azt Smith elder kilenc évvel 
korábbi versében kifejezte. Ethel szenvedni kezdett „egy borzasztó 
betegségtől,	amelyet	nem	értett.	Olykor	mély	depresszióba	zuhant,	
máskor pedig elméje zabolátlanul cikázott, arra kényszerítve amúgy 
is kimerült testét, hogy még többet és többet tegyen. Családjának 
gyengéd szeretete és támogatása, az imák és áldások, sőt még a 
kórházi ápolás sem tűnt segítségnek” 47. Négy évnyi szenvedés után, 
1937. augusztus 26-án hunyt el. Haláláról írva hátramaradott férje a 
következőket jegyezte fel: „Nem volt nála jobb asszony, sem igazabb 
feleség vagy anya.” 48 Mély bánatában érezte, milyen vigasztaló az a 
tudat, hogy őt és Ethel Reynolds Smitht a szent pecsételő szövetség 
köti össze az örökkévalóságra.

Új barátságból házasság

Amikor Ethel elhunyt, öt gyermek még otthon élt. Ketten közülük 
hamarosan	elköltöztek	–	Ameliát	eljegyezték,	míg	Lewis	teljes	idejű	
misszionáriusi szolgálatára készült. Így a 16 éves Reynolds, a 13 
éves Douglas és a 10 éves Milton maradt. Aggódva e három anya 
nélkül maradt fia miatt, Joseph Fielding Smith töprengeni kezdett 
az újbóli házasságon.

Ezzel a gondolattal figyelme hamarosan Jessie Ella Evans felé 
fordult, aki híres szólista volt a Mormon Tabernákulum Kórusnál. 
Jessie szólót énekelt Ethel temetési szertartásán, Smith elder pedig 
köszönő üzenetet küldött neki. Ez az üzenet telefonbeszélgetések-
hez vezetett. Smith elder és Jessie már korábban is ismerősök vol-
tak, hamarosan azonban jó barátok lettek.

Smith elder napokig gondolkodott és imádkozott, hogy esetleg 
megkérje Jessie kezét. Végül egy levelet írt, melyben utalt arra, hogy 
szeretné személyesebbé tenni a barátságukat. Négy nappal később 
elegendő bátorságot gyűjtött, hogy személyesen adja át a levelet. 
Elvitte a városi és megyei hivatalba, ahol Jessie jegyzőként dolgo-
zott. Később a következőket jegyezte fel naplójában: „Elmentem a 
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megyei jegyző hivatalába. […] Nagyon fontos beszélgetésem volt a 
jegyzővel, és otthagytam neki a levelet, amit írtam.” 49 Egy hét múlva, 
amelyet cövekkonferenciai gyűlésekre való utazással töltött, Smith 
elder hazatért, és ismét találkozott Jessie-vel.

A rá oly jellemzően lényegre törő stílusban Smith elder a követke-
zőket írta a naplójába: „Találkoztam Jessie Evans kisasszonnyal, és 
fontos beszélgetésem volt vele.” A kölcsönös nagyrabecsülés érzé-
sével aztán megszervezték, hogy találkozhasson Jessie édesanyjával, 
valamint hogy Jessie találkozhasson a gyermekeivel. Kevesebb, mint 
egy hónappal később, 1937. november 21-én Jessie elfogadta az 
eljegyzési gyűrűt. 1938. április 12-én pecsételte össze őket Heber J. 
Grant elnök, az egyház hetedik elnöke.50

Francis M. Gibbons elder, aki az Első Elnökség titkáraként szol-
gált, amikor Smith elnök az egyház elnöke volt, így írta le Joseph 
Fielding Smith és Jessie Evans Smith kapcsolatát: „A közöttük lévő 
huszonhat évnyi korkülönbség és a vérmérsékletükben, hátterük-
ben és végzettségükben lévő különbség ellenére Joseph Fielding 
Smith és Jessie Evans Smith figyelemre méltó módon összeillet-
tek. Jessie elfolythatatlanul kifelé forduló személyiség volt, mindig 
vidám és kiváló humorú, aki lubickolt a nagyközönség figyelmének 

Joseph fielding smith és Jessie evans smith a zongoránál
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rivaldafényében. Joseph ugyanakkor csendes, nyugodtan befelé for-
duló, magasztos és visszahúzódó személyiség, akit úgy tűnt, mindig 
feszélyez a nyilvánosság, és aki sohasem kereste a lehetőséget, hogy 
magára vonja a figyelmet. Az egymás iránt érzett őszinte szeretet és 
tisztelet volt az, ami áthidalta az e két ellentétes személyiség között 
tátongó hatalmas szakadékot.” 51 Ez a szeretet és tisztelet kiterjedt 
Jessie édesanyjára, Jeanette Buchanan Evansre is, akivel Jessie a 
házasságkötésükig együtt élt. Evans nőtestvér követte lányát a Smith 
otthonba, és segített a gyermekekről való gondoskodásban.

Szolgálat a háborgó világban

Az új Smith nőtestvér, akit Smith elder gyermekei és unokái csak 
Jessie néninek hívtak, gyakran kísérte el férjét a cövekkonferenciai 
utazásaira. A helyi vezetők gyakran kérték meg, hogy énekeljen a 
gyűléseken, ő pedig olykor még férjét is rávette, hogy duettet éne-
keljen vele. 1939-ben Heber J. Grant elnök Smith eldert és Smith 
nőtestvért bízta meg, hogy járják végig az egyház összes európai 
misszióját.

A második világháború még nem tört ki ugyan, amikor Smithék 
Európába érkeztek, de a nemzetek közötti feszültség egyre foko-
zódott. Augusztus 24-én, amikor a Smith házaspár Németországban 
volt, az Első Elnökség arra utasította Smith eldert, hogy gondos-
kodjon róla, hogy minden Németországban szolgáló misszionáriust 
semleges országba helyezzenek át. A dániai Koppenhágából fogta 
össze ezt a munkát. A misszionáriusok áthelyezése idején történt, 
hogy Wallace Toronto, a csehszlovákiai misszióelnök úgy látta szük-
ségesnek, hogy feleségét, Marthát előre küldje Koppenhágába a 
gyerekekkel, hogy biztonságban legyenek. Ő maga hátra maradt, 
hogy biztosítsa négy misszionáriusa kivonását, akiket feltartóztattak. 
Teltek a napok, és semmi hír sem érkezett róluk. Martha később így 
emlékezett vissza:

„Végül elérkezett a nap, amikor minden vonat, komp és hajó 
megtette az utolsó fordulót Németországból, és imádkoztunk, hogy 
Wally [Toronto elnök] és a rábízott négy fiatal rajta legyen az utolsó 
kompon, amikor az visszatér a honos kikötőjébe. Smith elnök, 
amikor látta, hogy mennyire aggódom és minden perccel egyre 
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idegesebb leszek, odajött hozzám, védelmező karját a vállamra 
tette, és azt mondta: »Toronto nővér, ez a háború addig nem tör ki, 
amíg Toronto testvér és a misszionáriusai meg nem érkeznek ide, 
Dánia földjére.« Amikor a nap már kora estébe fordult, telefonhívás 
érkezett. […] Wally volt az! Ötüket a brit követség menekítette ki 
Csehszlovákiából egy különvonaton, amelyet értük küldtek, aztán 
felszálltak az utolsó kompra Németországból, és már [Dánia] part-
jainál vannak arra várva, hogy eljuttassák őket Koppenhágába. A 
misszióházban és a 350 misszionárius között érzett megkönnyeb-
bülés és boldogság olyan volt, mintha egy sötét felleg szertefoszlott 
volna, és felragyogott volna a nap.” 52

Smith elder hálás volt Dánia népének, akik oly sok kimenekített 
misszionáriust beengedtek országukba. A háború kitörésekor azt 
prófétálta, hogy nagylelkűségük miatt a dánok nem szenvednek 
majd	élelmiszerhiánytól	a	háború	során.	Évekkel	később	„a	dán	nép	
talán minden más európai nemzetnél jobban vészelte át a háborút. 
A dán szentek még jóléti csomagokat is küldtek az ínséget szenvedő 
holland és norvég szenteknek. Az egyháztagság stabilan növekedett, 
a Dán Misszióban pedig megduplázódtak a tizedként érkező fela-
jánlások. […] A dán szentek a Joseph Fielding Smith elder által tett 
prófécia beteljesedéseként tekintettek körülményeikre.” 53

Amikor kitört a háború, Smith elder megszervezte az Európában 
szolgáló 697 misszionárius evakuálását. Mivel néhány misszionárius 
kerületi és gyülekezeti elnökként is szolgált, Smith elder ezeket a 
vezetői feladatokat helyi egyháztagoknak adta át. Miután elvégezte 
ezen	kötelességeit,	Jessie-vel	az	Egyesült	Államokba	hajózott.	New	
York-ban vonatra szálltak, és hét hónappal indulásuk után hazaér-
keztek.

Bár Smith elder boldog volt, hogy az amerikai misszionáriusok 
biztonságban hazatérhettek otthonaikba, aggodalmát fejezte ki 
azon ártatlanok iránt, akik a háború borzalmának fogságába estek 
hazájukban. Azt írta: „Megszakadt a szívem minden alkalommal, 
amikor gyűlést tartottunk, és a végén kezet ráztunk az emberekkel. 
Mind meleg szívvel fogadtak bennünket, [barátságuk] pedig többet 
jelentett nekem, mint gondolták volna. Néhányan könnyek között 
mondták el, hogy zord gondok elé néznek, és valószínűleg már 
sohasem találkozhatunk ebben az életben. Nagyon sajnálom most 



26

J o s e p h  f i e l d i n g  s m i T h  é l e T e  é s  s z o l g á l a T a

őket, és minden nap azért imádkozom, hogy az Úr védje meg őket 
ezekben a rettenetes időkben.” 54

Smith	elder	fia,	Lewis,	aki	a	második	világháború	kitörésekor	
Angliában szolgált, a misszionáriusok utolsó csoportjában volt, 
amely hazatért.55	Mintegy	két	és	fél	évvel	később	Lewis	ismét	átha-
józta az Atlanti-óceánt, ezúttal a katonai szolgálata részeként. „Ez a 
helyzet mindannyiunkat elszomorított – írta Smith elder. – Szégyen, 
gyalázat, hogy a tisztákat és igazlelkűeket világméretű konfliktusba 
kényszerítik az emberi gonoszság miatt.” 56

1945. január 2-án Smith elder sürgönyt kapott, melyben az állt, 
hogy fia elesett a haza szolgálatában. Azt írta: „A hír derült égből 
villámcsapásként ért bennünket, mert nagyon reménykedtünk, hogy 
hamarosan sikerül hazatérnie az Egyesült Államokba. Úgy érez-
tük, védelemben lesz része, hiszen már jó pár alkalommal sikerült 
 elkerülnie a veszélyt. Nehéz volt felfognunk, hogy ilyesmi megtör-
ténhet. […] Bármily súlyos csapás is ez, békét és boldogságot nyújt 
a tudat, hogy tiszta volt és mentes a világban és a katonaságban 
oly nagyon eluralkodott bűntől. Hű volt hitéhez és érdemes a dicső 
feltámadásra, amikor majd ismét együtt lehetünk.” 57

Tanító és vezető, akiben bíznak

A Tizenkettek Kvóruma tagjaként Joseph Fielding Smith gyak-
ran állt az utolsó napi szentek elé, hogy tanúságot tegyen Jézus 
Krisztusról, tanítsa a visszaállított evangéliumot, és bűnbánatra szólítsa 
az embereket. Több mint 125 beszédet mondott általános konferen-
cián, cövekkonferenciák ezrein vett részt, és beszélt olyan eseménye-
ken, mint genealógiai konferenciák és rádióközvetítések. Írott szón 
keresztül is tanított. Sok éven keresztül az egyház Improvement Era 
[A fejlődés kora] című folyóiratában saját rovata volt, ahol az olvasói 
kérdésekre válaszolt. Egyéb cikkeket is írt az egyházi magazinoknak, 
valamint a Deseret News [Dezeret Hírek] egyházi részének. 1910-től 
1972-ig tartó apostoli szolgálata során 25 könyvben adták ki írásait, 
köztük a következőket: Essentials in Church History [Egyháztörténeti 
alapok], Doctrines of Salvation [A szabadítás tanai], Church History 
and Modern Revelation [Egyháztörténet és modern kinyilatkoztatás], 
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valamint Answers to Gospel Questions [Válaszok evangéliumi kérdé-
sekre].

Azáltal, hogy meghallgatták beszédeit, és elolvasták írásait, az 
egyháztagok megtanultak bízni Smith elnökben mint az evangélium 
alapos	ismerőjében.	És	ami	még	ennél	is	fontosabb:	megtanultak	
bízni az Úrban és követni Őt. Ahogyan N. Eldon Tanner elnök is 
mondta, Joseph Fielding Smith „százerek életére volt hatással azzal, 
ahogyan az evangélium minden tantétele megmutatkozott életében, 
szóbeli tanításaiban és tollában is. Nem hagyott kétséget senkiben 
afelől, hogy tudta, hogy Isten élő Isten és hogy mi az Ő lélekgyer-
mekei vagyunk; hogy Jézus Krisztus Isten Egyszülött Fia a testben; 
hogy Ő az életét adta értünk, hogy mi élvezhessük a halhatatlan-
ságot; és hogy azzal, hogy elfogadjuk az evangéliumot és aszerint 
élünk, örök életet nyerhetünk” 58.

Bruce R. McConkie elder azt mondta:

„Joseph Fielding Smith elnök életét és munkásságát három dolog 
jellemezte:

1. Az Úr iránti szeretete, és az a teljes és rendíthetetlen hűség, 
amivel igyekezett kifejezésre juttatni e szeretetét a parancsolatok 
betartása által, és azzal, hogy mindig azt teszi, ami örömmel tölti 
el az Urat.

2. Hűsége Joseph Smith próféta és az általa visszaállított igaságok 
iránt; nagyapja, Hyrum Smith pátriárka iránt, …[aki] mártírhalált halt; 
és édesapja, Joseph F. Smith elnök iránt, akinek a neve örökké fenn-
marad a celesztiális városban mint aki bátran tartott ki mindvégig 
annak ügyében, akinek vérét ontották, hogy élhessünk.

3. Saját evangéliumi tudása és lelki meglátásai; kimeríthetetlen 
szorgalma az igazlelkűség prédikálásában; valamint az a sajátos 
mód, ahogyan ételt adott az éhezőknek, ruhát a ruhátlanoknak, 
meglátogatta az özvegyeket és az árvákat, és nemcsak elméletben, 
hanem saját példájával is megmutatta, mi az a tiszta vallás.” 59

Smith elnök fivérei a Tizenkettek Kvórumában bölcs és könyö-
rületes vezetőként tekintettek rá. 80. születésnapjára a Tizenkettek 
Kvóruma többi tagja köszöntő nyilatkozatot adott ki. Ebben a 
köszöntésben a következőket mondták:
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„Nekünk, akik a Tizenkettek Tanácsában munkálkodunk az ő 
vezetése alatt, lehetőségünk van megpillantani jellemének igazi 
nemességét. Naponta folyamatosan látjuk a bizonyítékát annak, 
mennyire érti munkatársait és milyen figyelmes előzékenységgel 
viseltetik irántuk, amikor megbízásokat ad nekünk, és összefogja 
erőfeszítéseinket, melyeket az Úr munkájának előre mozdítása érde-
kében teszünk. Azt kívánjuk, bárcsak az egész egyház érezné lelke 
gyengédségét és azt a hatalmas aggodalmat, melyet a szerencsét-
lenek és a bajban lévők jóléte iránt érez. Minden szentet szeret, és 
soha nem szűnik meg imádkozni a bűnösökért.

Figyelemre méltó tisztánlátással mindig csupán két mércét hasz-
nál a végső döntés meghozatalánál: Mit kíván az Első Elnökség? Mi 
a legjobb Isten királyságának?” 60

Az egyház elnöke

1970.	január	18-án,	sabbat	reggelén	David O.	McKay	elnök	földi	
élete véget ért. Az egyház vezetésének feladata a Tizenkét Apostol 
Kvórumára szállt, melynek a 93 éves Joseph Fielding Smith volt az 
elnöke.

1970. január 23-án a Tizenkettek Kvóruma összegyűlt, és hivatalo-
san is támogatták Smith elnököt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza elnökeként betöltendő elhívásában. Smith elnök 
Harold B. Lee-t választotta első tanácsosnak, és N. Eldon Tannert 
második tanácsosnak. Ezután mindhárom férfit elválasztották új fe-
ladatuk betöltésére.

Ezra Taft Benson elder, aki jelen volt ezen a gyűlésen, így emlé-
kezett vissza: „Az egység csodás lelke uralkodott a gyűlésen, és 
nagyszerűen megnyilvánult a szeretet, amikor a fivérek átölelték 
egymást az új vezetőség kiválasztásakor és elválasztásakor.” 61

Boyd K. Packer elder megosztotta személyes tanúságát Smith 
elnök elhívásával kapcsolatban:

„Egyik péntek délután éppen elindultam az irodából, és a hétvégi 
konferenciai megbízatásomon gondolkodtam. Vártam, hogy a lift 
lejöjjön az ötödik szintről.
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Ahogyan csendesen kinyílt az ajtó, ott állt Joseph Fielding Smith 
elnök. Egy pillanatra meglepődtem, hogy látom, mert az irodája 
alacsonyabb szinten volt.

Ahogyan ott megpillantottam a liftajtóban, erős tanúságot kap-
tam, hogy Isten prófétája áll előttem. A Lélek édes hangja, mely a 
fényhez hasonló és a tiszta intelligenciához kötődik, megerősítette 
nekem, hogy ő Isten prófétája.” 62

Smith elnök vezetésével az egyház tovább növekedett. 81 új 
cöveket hoztak például létre, beleértve ebbe az első ázsiai és afrikai 
cövekeket is, az egyház tagsága pedig átlépte a 3 milliós határt. Két 
templomot	szenteltek	fel,	a	Utah	állambeli	Ogdenben	és	Provóban	
lévőt.

Az egyház világméretű növekedése ellenére Smith elnök nagy 
hangsúlyt helyezett az egyes otthonokra és családokra. Emlékeztette 
az utolsó napi szenteket, hogy „az egyház szervezete azt a célt szol-
gálja, hogy támogassa a családot és annak tagjait a felmagasztosulás 
elérésében” 63. Azt tanította: „A család a legfontosabb szervezet az 
időben és az örökkévalóságban. […] Az Úr akarata a családi egység 

Joseph fielding smith elnök és tanácsosai az első elnökségben: 
harold B. lee elnök (középen) és n. eldon Tanner elnök (jobbra)
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megerősítése és megőrzése.” 64 A családok és egyének megerősítése 
érdekében az egyház nagyobb hangsúlyt helyezett a családi estékre 
– arra a programra, melyet már 1909 óta szorgalmazott, amikor még 
Smith elnök édesapja volt az egyház elnöke. Joseph Fielding Smith 
elnök vezetése alatt jelölték ki hivatalosan a hétfő estéket a család 
est számára. Ezeken az estéken nem tartottak egyházi gyűléseket, 
a helyi egyházi létesítményeket pedig zárva tartották.

Előrehaladott kora ellenére Smith elnök gyermeki alázattal és 
fiatalos lendülettel vetette bele magát az elhívásába. A két év és öt 
hónap során, amíg az egyház prófétájaként, látnokaként és kinyilat-
koztatójaként szolgált, utolsó napi szentek millióira voltak ösztönző 
hatással üzenetei szerte a világon.

Kijelentette, hogy „Isten, a mi Mennyei Atyánk lélekgyermekei 
vagyunk” 65 és hogy „hinnünk kell Krisztusban, életünket pedig róla 
kell mintáznunk” 66. Tanúságot tett arról, hogy Joseph Smith „látta az 
Atyaistent és Fiát, Jézus Krisztust, és tényleg a jelenlétükben állt” 67, 
és ezzel „napjaink és nemzedékünk számára Krisztus és a szabadítás 
ismeretének kinyilatkoztatója lett a világon” 68.

Arra buzdította a szenteket, hogy „hagyják el a világ számos 
útját” 69, mégis szeressenek mindenkit a világon, hogy „a jót lássuk 
az emberekben még akkor is, amikor éppen segítünk nekik legyőzni 
egy-két rossz szokást” 70. Emlékeztette őket, hogy a „szeretet és test-
vériség eme lelkének” kimutatásának egyik módja, ha megosztják az 
evangéliumot – ha „mindenkit felhívnak, hogy figyeljenek az örök 
élet szavaira, melyeket napjainkban nyilatkoztattak ki” 71.

Segítő kezet nyújtott az egyház fiataljainak is, ifjú utolsó napi 
szentek hatalmas csoportjaival találkozott, és bátorította őket, hogy 
„álljanak erősen a hitben minden ellenkezéssel szemben is” 72.

Gyakran beszélt papságviselőkhöz is, emlékeztetve őket arra, 
hogy „az Úr képviseletére lettek elhívva és az Ő felhatalmazását 
viselik”, valamint buzdítva őket, hogy „emlékezzenek, kik ők, és 
eszerint cselekedjenek” 73.

Minden utolsó napi szentet bátorított, hogy nyerjék el templomi 
áldásaikat, legyenek igazak a templomi szövetségeikhez, és térjenek 
vissza a templomba, hogy őseikért is elnyerjék e szent szövetsége-
ket.	A	Utahi	Ogden	templom	felszentelése	előtt	azt	mondta:	„Hadd	
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emlékeztesselek titeket arra, hogy amikor az Úrnak szentelünk egy 
házat, akkor valójában magunkat ajánljuk fel az Úr szolgálatába 
azzal a szövetséggel, hogy úgy használjuk a házat, ahogyan azt Ő 
szeretné, hogy tegyük.” 74

„Tartsátok be a parancsolatokat! – buzdított. – Járjatok a fényben! 
Tartsatok ki mindvégig! Legyetek igazak minden szövetséghez és 
kötelezettséghez, akkor az Úr legmerészebb álmaitokat is megha-
ladó áldásokkal halmoz el benneteket.” 75

Brigham Young elnököt idézve Harold B. Lee elnök a következő-
képpen jellemezte Smith elnök hatását és vezetését: „Young elnök 
azt mondta: »Amennyiben szent vallásunk szerint élünk, és enged-
jük, hogy a Lélek uralkodjék, akkor az nem tompul el vagy épül le, 
hanem amint a test közelít az elmúlás felé, a Lélek egyre erősebben 
ragadja meg a fátyol mögötti romolhatatlan anyagot, merítve az élet 
intelligencia gyöngyeit pezsgő örök forrásának mélységeiből, mely 
aztán halhatatlan bölcsesség dicsfényével övezi körül a törékeny és 
egyre zsugorodó földi hajlékot.«

Újra és újra tanúi lehettünk ennek, amikor nagyon komoly ügye-
ket tárgyaltunk meg – olyan döntéseket, melyeket kizárólag az 
egyház elnöke hozhat meg. Ilyenkor láttuk ezt a gyöngyöző böl-
csességet felragyogni, ahogyan ő [Smith elnök] oly dolgokat vezetett 
elő, melyek kétségkívül meghaladták jelenlegi értelmét, és melyeket 
lelke legmélyéből hívott elő.” 76

„Az Úr… más, nagyszerűbb munkára hívta el”

1971. augusztus 3-án Jessie Evans Smith elhunyt; Joseph Fielding 
Smith elnök harmadszor is megözvegyült. Smith elnök így leányá-
hoz és vejéhez, Amelia és Bruce McConkie-hoz költözött. Többi 
gyermeke felváltva tett nála rendszeres látogatást, és vitte el kirán-
dulni. Minden hétköznap továbbra is bejárt az irodába, részt vett a 
gyűléseken, és utazott egyházi ügyekben.

1972. június 30-án Smith elnök a nap végén elhagyta első emeleti 
irodáját	az	Egyházi	Adminisztrációs	Épületben.	Titkárával,	D. Arthur	
Haycockkal az egyházi történetírói irodába ment, ahol azelőtt dol-
gozott, hogy az egyház elnöke lett volna. Szerette volna üdvözölni 
mindazokat, akik ott szolgáltak. Miután kezet fogott velük, lement 
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az alagsorba, hogy kezet rázzon a telefonközpontosokkal és mások-
kal, akik itt dolgoztak, hogy kifejezze nagyrabecsülését. Ez volt az 
utolsó napja az irodában.

1972. július 2-án, vasárnap, csupán 17 nappal a 96. születésnapja 
előtt, részt vett az otthoni egyházközségének úrvacsorai gyűlésén. 
Később aznap délután Reynolds fiával meglátogatta elsőszülött 
leányát, Josephine-t. Aznap este a McConkie házban, a kedvenc 
karosszékében üldögélve békésen elhunyt. Ahogyan veje később 
elmondta, Smith elnököt „az Úr – akit annyira szeretett, és oly jól 
szolgált – más, nagyszerűbb munkára hívta el örökkévaló szőlős-
kertjében” 77.

Harold B. Lee elnök, aki ezzel a rangidős apostol lett a föl-
dön, Smith elnök halálhírét hallva ellátogatott a McConkie házba. 
„Csendesen a kanapéhoz lépett, majd letérdelve megfogta a próféta 
egyik kezét. Egy ideig így maradt, egyetlen szó nélkül, imádkozva 
vagy elgondolkodva. Aztán felállt, hogy kifejezze részvétét a csa-
ládnak, nagyrabecsülését apjuk iránt, és intve őket, hogy tiszteljék 
Smith elnököt azzal, hogy érdemesen élnek.” 78

Tisztelgés „Isten elkötelezett férfija” előtt

Smith elnök temetési szertartásán N. Eldon Tanner elnök úgy 
beszélt róla, mint „Isten elkötelezett férfija, aki oly nemesen szol-
gálta mind Istent, mind pedig a felebarátait, és aki családját és mind-
azokat, akik felett elnöklésre kapott elhívást, saját példájával vezette; 
akiről valóban el lehet mondani, hogy gonoszság vagy büszkeség 
nélkül való ember volt. Senki sem mondhatta róla – jegyezte meg 
Tanner elnök –, hogy »inkább szerett[e] az emberek dicséretét, mint-
sem az Istennek dicséretét« [ János 12:43]” 79.

Harold B. Lee elnök azt mondta: „Tanner testvérrel igen megsze-
rettük ezt az embert az elmúlt két és fél év során. Ez pedig nem volt 
megjátszott. Szeretetet ébresztett, mert szeretett bennünket, és mel-
lette álltunk, ahogyan ő mellettünk állt, és megbízott bennünk.” 80

Egy Smith elnökkel kapcsolatban igen kritikus újság – mely még 
a Tizenkettek közé történő, több mint 60 évvel azelőtti elhívását is 
megkérdőjelezte – most a következőképpen fejezte ki tiszteletét: 
„Joseph Fielding Smith, a férfi, aki szigorú odaadást tanúsított hite 
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iránt, mégis gyengéden fordult az emberek alapvető szükségletei 
felé mindenütt, bölcs tanácsokat biztosított munkatársai számára, 
szerető gondoskodást a családjának, valamint emelkedett vezetést 
az egyházi feladatai során. Hiányozni fog, de mindig nagy megbe-
csüléssel emlékezünk rá.” 81

Talán a legjelentőségteljesebb tiszteletnyilvánítás egy család-
tag, Smith elnök veje, Bruce R. McConkie kijelentése volt, aki úgy 
jellemezte őt, mint aki „Isten fia; az Úr Jézus Krisztus apostola; a 
Fenséges prófétája; de mindenek előtt apa Izráelben”. McConkie 
elder így prófétált: „Hangja évek múlva is szólni fog a porból, amint 
a ma még meg sem született nemzedékek tanulják majd írásaiból 
az evangélium tanait.” 82

Amikor e könyvet tanulmányozod, Joseph Fielding Smith elnök 
tanításai segítenek majd betölteni e kijelentést. Hangja „szólni fog a 
porból” hozzád, amikor „az evangélium tanait” tanulod.
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1 .  F E J E Z E T

Mennyei Atyánk

„Szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, milyen 
természetű és miféle lény Isten, hogy lélekben 
és igazságban hódolhassatok Neki, elnyerve 

ezáltal evangéliuma minden áldását.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnököt lenyűgözték kora technikai fejlesz-
tései. „Hatalmas előrelépések történtek a mechanika, a kémia, a 
fizika, a sebészet és más tudományok terén – mondta. – Az emberek 
hatalmas teleszkópokat építettek, melyek rejtett galaxisokat tettek 
láthatóvá. A mikroszkóp segítségével mikroorganizmusok kiterjedt 
világait fedezték fel. […] Lehetőségeket fedeztek fel a betegségek 
kordában	tartására.	[…]	Olyan	gépeket	találtak	fel,	melyek	érzéke-
nyebbek az emberi érintésnél, messzebb látnak az emberi szem-
nél. Uralmuk alá hajtották az elemeket, és olyan gépeket alkottak, 
melyek hegyeket mozdítanak el, valamint sok más dolgot is tettek, 
felsorolni is túl számosat. Igen, valóban csodálatos kor ez.” Ennek 
ellenére aggasztotta egy másik folyamat is, melyet a világban látott. 
Így bánkódott: „Mindezen felfedezések és találmányok nem vitték 
közelebb	az	embert	Istenhez!	És	nem	ébresztették	fel	szívükben	az	
alázatot és a bűnbánat lelkét sem, sőt épp ellenkezőleg, kárhoza-
tukhoz vitték őket közelebb. […] A hit nem gyarapodott a földön, 
az igazlelkűség sem, és az Isten iránti engedelmesség sem.” 1

A világ egyre növekvő, Isten iránti érdektelenségével ellentét-
ben Smith elnök Mennyei Atyjához való közelséget tanúsított. Egyik 
unokája	így	emlékezett	vissza:	„Édesanyám	kiváló	szakács	volt,	és	
nagyapám	rendszeresen	evett	nálunk.	Édesapám	gyakran	kérte	
meg, hogy áldást mondjon az ételre. Imái mindig nagyon szemé-
lyesek voltak – mintha csak egy baráttal beszélgetne.” 2
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

Joseph Smith első látomásával kezdődően Isten 
igaz ismerete visszaállíttatott napjainkban.

Nagyon hálás vagyok az első látomásért, melyben az Atya és a 
Fiú megjelentek az ifjú prófétának, és újra visszaállították Isten igaz 
ismeretét az ember számára.3

Ne feledjük, hogy 1820-ban az egész keresztény világ számára 
elveszett volt az Istenre vonatkozó igaz tan. Az egyszerű igazság, 
melyet az apostolok és az ősi szentek oly tisztán értettek, elveszett 
a hitehagyott világ rejtelmei között. Minden ősi próféta és Jézus 
Krisztus apostolai is tisztán értették, hogy az Atya és a Fiú külön-
álló lények, ahogyan azt a szentírásaink oly világosan tanítják. A 
hitehagyás során ez a tudás elveszett. […] Isten misztériummá vált, 
és az Atyát és a Fiút is egyetlen megismerhetetlen lélekkiáradásnak 
vélték, test, testrészek vagy érzelmek nélkül. Az Atya és a Fiú eljö-
vetele isteni tanút helyezett a földre, aki a tudás révén képes volt 
visszaállítani Isten valódi természetét a nagyvilág számára.4

Joseph Smith [első] látomása egyértelművé tette, hogy az Atya 
és a Fiú különálló személyiségek, éppoly kézzelfogható testtel, 
mint az ember teste. Kinyilatkoztatásra került neki továbbá, hogy a 
Szentlélek lélekszemély, egyedi és különálló, mind az Atya, mind a 
Fiú személyétől [lásd T&Sz 130:22]. Ez a kiemelt jelentőségű igazság 
megrengette a világot; mégis, ha átgondoljuk a szentírás világos 
kifejezéseit, egészen elképesztő és bámulatos az a tény, hogy az 
ember ily messzire tévedhetett ettől. A Szabadító azt mondta: „az 
én Atyám nagyobb nálamnál” [ János 14:28], majd pedig feltáma-
dása után felkérte tanítványait, hogy fogják meg, és lássák, hogy 
Ő az, mert mint mondta: „a léleknek nincsen húsa és csontja, a 
mint látjátok, hogy nékem van!” [Lukács 24:39.] Az apostolok tisz-
tán értették, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyek, 
és erre folyamatosan hivatkoztak is leveleikben; Pál beszámolt a 
Korinthusbelieknek arról a tényről, hogy amikor minden az Atya 
rendelkezése alá kerül, „akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki 
neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben” 
[1 Korinthusbeliek 15:28].
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Joseph Smith látta az Atyát és a Fiút; így személyes ismeret alap-
ján tudta tanúsítani, hogy a szentírások igazak, amikor azt olvassuk: 
„Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté 
őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.” [1 Mózes 1:27.] Ezt szó sze-
rint értendőnek szánták, nem pedig holmi misztikus vagy jelképes 
értelemben.5

2
Ahhoz, hogy hitet gyakorolhassunk Istenben, és 

hódolhassunk Neki, meg kell értenünk tulajdonságait.

Ahogyan az egyik kinyilatkoztatásunk elmondja, ahhoz, hogy 
megdicsőüljünk Krisztusban, ahogy Ő megdicsőül az Atyában, meg 
kell értenünk és tudnunk kell, miként hódoljunk és kinek hódol-
junk. (Lásd T&Sz 93:19–20.)

Szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, milyen természetű és 
miféle lény Isten, hogy lélekben és igazságban hódolhassatok Neki, 
elnyerve ezáltal evangéliuma minden áldását.

Tudjuk, hogy Istent csak kinyilatkoztatás által lehet megismerni, 
hogy vagy kinyilatkoztatja magát, vagy mindörökké ismeretlen 
marad. A szentírásokhoz kell fordulnunk – nem pedig a tudósok-
hoz vagy a filozófusokhoz –, ha meg akarjuk tudni az igazat az 
Istenségről. Valójában János nagyszerű próféciája arról, hogy egy, 
a menny közepén szálló angyal visszaállítja az evangéliumot, azt 
mondja, hogy ez azért történik majd, hogy az emberek megismer-
jék az igaz Istent, és tanítást kapjanak: „Féljétek az Istent, és néki 
adjatok dicsőséget… és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és 
a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” ( Jel. 14:7.) Más szavakkal, 
az evangélium visszaállításának kezdetével ebben az adományozási 
korszakban az ember ismét felhívást kapott, hogy a Teremtőjét szol-
gálja és Neki hódoljon, nem pedig a világban az Istenségről ural-
kodó hamis elképzeléseknek.

Az Úr prófétáit minden korban arra szólították fel, hogy harcol-
janak a hamis hódolat ellen, és hirdessék az igazságot Istenről. Az 
ősi Izráelben voltak olyanok, akik képeknek és pogány isteneknek 
hódoltak,	ezért	Ésaiás	azt	kérdezte:	„És	kihez	hasonlítjátok	az	Istent,	
és minő képet készítetek Ő róla?
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Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az 
Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére 
mehetetlen	bölcsessége!”	(Ésaiás	40:18,	28).

A mai világ túlnyomó része nem rendelkezik ezzel a tudással 
Istenről, sőt még [az egyházban is] vannak olyanok, akik nem töké-
letesítették ismereteiket e dicsőséges lényről, aki a Mennyei Atyánk. 
Azoknak, akik nem rendelkeznek e tudással, azt mondhatjuk: „Miért 
korlátoznád Isten dicsőségét? Vagy miért feltételeznéd, hogy Ő 
kevesebb, mint ami valójában? Hát nem tudod? Hát nem hallottad, 
hogy az örökkévaló Isten, az Úr, a világok széleinek Teremtője vég-
telen és örökkévaló; hogy nála van minden hatalom, minden erő 
és minden uralom; hogy mindent tud, és minden jelen van az Ő 
színe előtt?”

A Tan és a szövetségek 20. szakaszában, melyben Joseph 
Smith próféta utasítást kapott az egyház ismételt megszervezé-
sére ebben az adományozási korszakban, a szabadulás néhány 
alapvető tanának kinyilatkoztatott összefoglalását olvashatjuk. Az 
Istenségre vonatkozóan a kinyilatkoztatás azt mondja: „… van Isten 
a mennyben, aki végtelen és örökkévaló, öröktől örökké ugyanaz 
a változatlan Isten, az ég és a föld és minden azokban lévő dolog 
megformázója.” (T&Sz 20:17). […]

Isten a mi Atyánk; Ő az a lény, akinek a képmására az ember 
teremtetett. Húsból és csontból való teste van, éppoly kézzelfog-
ható, mint az emberé (T&Sz 130:22), és Ő minden ember lelkének 
szó szerinti és személyes atyja. Ő mindenható és mindentudó; ren-
delkezik minden hatalommal és bölcsességgel; tökéletességéhez tar-
tozik, hogy birtokában van minden tudásnak, hitnek vagy erőnek, 
minden igazságosságnak, minden ítéletnek, minden könyörületnek, 
minden igazságnak és minden isteni tulajdonság teljességének. […] 
Ha azt szeretnénk, hogy olyan tökéletes hitünk legyen, amely segít-
ségével megragadhatjuk az örök életet, akkor úgy kell hinnünk 
Istenben, mint aki mindezen tulajdonságok és jellemvonások tel-
jességének birtokában van. Azt is mondom, hogy Ő végtelen és 
örökkévaló lény, és mivel nem változó lény, ezért ezen hatalma-
kat és tulajdonságokat öröktől fogva mindörökké birtokolja, vagyis 
örökkévalóságtól örökkévalóságig.6
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Tudjuk, hogy Mennyei Atyánk megdicsőült, felmagasztosult 
személy, akinek minden hatalom, minden erő és minden ura-
lom a birtokában van, és hogy Ő mindent tud. Tanúsítjuk, hogy 
Egyszülött Fia révén Ő a Teremtője ennek a földnek és végtelen 
más  világoknak is.7

3
Isten személyes lény, és Ő lelkünk Atyja.

Istenünk, Mennyei Atyánk lélekgyermekei vagyunk. […] Az Ő 
családjának tagjai vagyunk. […] Hosszú korszakokon át vele éltünk 
a halandóság előtti életünkben. […] Elrendelte a fejlődés és szaba-
dítás tervét, mely lehetővé teszi számunkra, ha hithűek és igazak 
vagyunk minden dologban, hogy előre haladjunk és fejlődjünk, míg 
Hozzá hasonlóvá nem válunk.8

Azt tanítják nekünk a szentírásokban, hogy Isten szó szerint, nem 
pedig átvitt értelemben, az örökkévaló Atyánk. A Megváltó Máriához 
intézett szavai a sírbolt közelében, melyből feltámadt, és legyőzte a 
halált, igen magasztosak és dicsőséges tartalommal teltek: „Ne illess 
engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj 
az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és 
a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” [ János 
20:17.] E szavakban Egyszülött Fia nyomatékosan jelenti ki az igaz-
ságot Isten atyai szerepéről, kijelentve, hogy Ő a mi Fivérünk, és 
hogy közös örökkévaló Atyánk van.9

Hálás vagyok azért, hogy a tudás Istenről és az Ő törvényei-
ről visszaállíttatott napjainkban, és hogy mi, akik az egyház tagjai 
vagyunk, tudjuk, hogy Ő személyes lény, nem pedig „a világegye-
temben ködként lebegő törvények halmaza [rendezetlen összes-
sége]”, ahogyan azt néhány szektás csoport állítja. Hálás vagyok, 
hogy tudjuk, Ő a mennyei Atyánk, a lelkünk Atyja, és hogy Ő ren-
delte el a törvényeket, melyek segítségével előre haladhatunk és 
fejlődhetünk, míg olyanná nem válunk, mint Ő. Hálás vagyok, hogy 
tudjuk, hogy Ő végtelen és örökkévaló lény, aki minden dolgot 
ismer, és minden hatalommal rendelkezik, és akinek a fejlődése 
nem további tudás vagy hatalom megszerzésében nyilvánul meg, 
nem abban, hogy isteni tulajdonságait tovább tökéletesítse, hanem 
abban, hogy gyarapítsa és megsokszorozza királyságait.10
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4
Mennyei Atyánk szeret mindannyiónkat 

és érdeklődést tanúsít irántunk.

Eszembe jut egy kifejezés a Nagyértékű gyöngyből, Mózes 
látomásából, amit akkor kapott, amikor egy igen magas hegyre 
ragadtatott el, és szemtől szembe látta Istent és beszélt vele. Az Úr 
megmutatta Mózesnek „keze alkotását”, és Mózes látta a világot és 
az ember minden gyermekét az utolsó nemzedékekig. [Lásd Mózes 
1:1–8, 27–29.]

Az Úr pedig azt mondta Mózesnek:

„Mert	íme,	sok	világ	van,	amely	hatalmam	szava	által	múlt	el.	És	
sok van, amely most is áll, és megszámlálhatatlanok ezek az ember 
számára; de én minden dolgot számon tartok, mert az enyémek és 
ismerem őket.

És	lőn,	hogy	Mózes	szólt	az	Úrhoz,	mondván:	Légy	irgalmas	a	
te szolgádhoz, Ó Istenem, és beszélj nekem e Földről, és annak 
lakóiról, valamint az egekről, és akkor elégedett lesz a te szolgád.

És	az	Úristen	szólt	Mózeshez,	mondván:	A	mennyekből	sok	van,	
és nem számlálhatók meg az embernek; nekem viszont számlálva 
vannak, mert az enyémek.” [Mózes 1:35–37.]

[…] Felmerül a gondolat, hogy a világok megszámlálhatatlan 
sokasága, valamint sokuk hatalmas méretei ellenére is, ezek esz-
közök csupán a célhoz, nem pedig maga a cél. Az Atya abból a 
célból teremt világokat, hogy benépesítse őket – saját fiait és leá-
nyait helyezve rájuk. A Tan és a szövetségek 76. szakaszában arról 
olvashatunk, hogy Isten Fián keresztül és általa „teremtetnek és 
teremtettek a világok, és azok lakói Istennek született fiak és leá-
nyok” [T&Sz 76:24].

Ezekből a szentírásokból, melyeket az imént felolvastam, vala-
mint az Úrtól származó más kinyilatkozatásból megtudjuk, hogy 
az ember Atyánk minden teremtménye közül a legfontosabb. 
Ugyanebben a Mózesnek adott látomásban az Atya azt mondta: 
„És	ahogyan	az	egyik	föld	elmúlik,	és	annak	egei,	úgy	jő	egy	másik,	
és nincs vége műveimnek, sem szavaimnak. Mert íme, ez munkám 
és dicsőségem – hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát és 
örök életét.” [Mózes 1:38–39.]
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Ebből és más szentírásokból, azt mondom, megtudjuk, hogy az 
Atya nagyszerű munkája az, hogy véghezvigye gyermekei szaba-
dítását, és mindegyiknek azt a jutalmat adja, melyet munkája alap-
ján kiérdemelt. Meglehetős bizonyossággal érzem, hogy Atyánkat 
a mennyben sokkal jobban foglalkoztatja egyetlen lélek – egyik 
gyermeke – annál, mint amennyire egy földi apát saját gyermeke 
foglalkoztatni képes. Irántunk érzett szeretete hatalmasabb bármely 
földi szülőnek a leszármazottja iránti szereteténél.11

mózes – akit a kép úgy ábrázol, amint az ígéret földjét szemléli – látomást 
kapott, melyben tudomást szerzett isten munkájáról és dicsőségéről
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5
Mennyei Atyánk könnyekre fakad 

engedetlen gyermekei miatt.

Tudjuk,	hogy	amikor	az	Úr	Énókhoz	beszélt,	és	megmutatta	
neki a föld nemzeteit, majd elmagyarázta neki, milyen fajta bün-
tetés vár azokra, akik áthágják az Ő parancsolatait, az Úr sírt, és 
könnyei tanúskodtak az engedetlenségük felett érzett szomorúsá-
gáról.	Emiatt	Énók	elcsodálkozott,	és	különösnek	találta,	hogy	az	
Úr képes könnyekre fakadni.

Így szól a szakasz:

„És	lőn,	hogy	a	menny	Istene	letekintett	a	nép	többi	részére,	és	
könnyezett;	és	Énók	bizonyságot	tett	erről,	mondván:	Hogyan	lehet-
séges az, hogy könnyeznek a mennyek, és esőként ontják könnyei-
ket a hegyekre?

És	Énók	azt	kérdezte:	Hogyan	lehetséges	az,	hogy	könnyezni	
tudsz, látván, hogy szent vagy, és az egész örökkévalóságtól az 
egész örökkévalóságig való?

És	ha	lehetséges	volna	az,	hogy	az	ember	megszámolja	a	föld	
részecskéit, igen, és millió ehhez hasonló földeket, az még kezdete 
sem lenne teremtményeid számának; és függönyeid még mindig ki 
vannak feszítve; te mégis ott vagy, és ott van kebled; és igazságos 
is vagy; irgalmas vagy és kedves mindörökké” [lásd Mózes 7:28–30].

Az Úr ezt válaszolta: „Íme, ezek a te testvéreid; saját kezem alko-
tásai, és én adtam nekik tudásukat, azon a napon, amikor megte-
remtettem	őket;	és	az	Éden	kertjében	adtam	meg	az	embernek	az	
önrendelkezését;

És	testvéreidnek	megmondtam,	és	parancsolatot	is	adtam	nekik,	
hogy szeressék egymást, és hogy válasszanak engem, Atyjukat;  
de íme, szeretet nélkül valók, és gyűlölik saját vérüket” [Mózes 
7:32–33].

Ezek azok az okok, melyek miatt az Úr könnyezett és a mennyek 
is könnyeztek.

Egy alkalommal egy férfitestvér azt kérdezte tőlem, hogy az 
ember tökéletesen boldog lehet-e a celesztiális királyságban, 
ha egyik gyermeke nem kap engedélyt, hogy beléphessen oda. 
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Elmondtam neki, hogy feltételezésem szerint mindenki, aki olyan 
szerencsétlen, hogy egyik gyermeke kitiltatik a celesztiális királyság-
ból, természetesen bánatot érez majd ezen állapot miatt; és hogy ez 
éppen az a helyzet, melyben Mennyei Atyánk is van. Nem minden 
gyermeke érdemes a celesztiális dicsőségre, és sokan arra kény-
szerülnek, hogy elszenvedjék haragját vétkeik miatt, ez pedig az 
Atyát és az egész mennyet is bánatra és sírásra készteti. Az Úr a 
természetes törvényekkel összhangban munkálkodik. Az embernek 
a törvény szerint kell szabadulást nyernie, jutalma pedig az igazsá-
gosság törvényén kell, hogy alapuljon. Emiatt aztán az Úr nem adja 
meg azt az embernek, amit nem érdemelt ki, hanem minden embert 
cselekedetei alapján jutalmaz majd meg.

[…] Meggyőződésem, hogy Mennyei Atyánk minden embert meg-
mentene, ha ez lehetséges lenne, és a celesztiális dicsőséget adná 
nekik, vagyis a felmagasztosulás teljességét. Önrendelkezést adott 
azonban az embernek, és így az embernek engedelmeskedni kell 
az igazságnak aszerint, ami kinyilakoztatott, annak érdekében, hogy 
elnyerje az igazlelkűek felmagasztosulását.12

6
Mennyei Atyánk biztosította a megváltás módját, 

hogy visszakerülhessünk az Ő jelenlétébe.

Amikor	Ádám	az	Éden	kertjében	volt,	Isten	–	a	mi	Atyánk	–	
jelenlétében	élt.	[…]	Miután	kiűzték	az	Éden	kertjéből,	a	környezet	
megváltozott. Vétke miatt Ádám kiűzetett az Atya jelenlétéből. Azt 
mondják a szentírások, hogy lelki halált szenvedett – vagyis kizára-
tott Isten jelenlétéből.13

Tudom, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és hogy Atyjától hatalmat 
kapott arra, hogy megváltsa az embert mind a lelki, mind pedig a 
fizikai haláltól, melyet Ádám bukása hozott a földre.14

Egyetlen módja volt csak a megváltásnak, egyetlen mód volt csak 
arra, hogy minden kijavításra kerüljön, és a test ismét visszaállíttas-
son a lélekhez; ez a mód pedig a végtelen engesztelés, melyet egy 
végtelen lény visz véghez, valaki, aki nincs kitéve a halálnak, mégis 
olyan valaki, akinek hatalmában áll meghalni, és akinek egyúttal 
hatalma van a halál felett is. Így Mennyei Atyánk saját Fiát, Jézus 
Krisztust küldte a világba, aki magában hordozta az életet. Mivel 
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pedig olyan anyja volt [ Jézus Krisztusnak], akinek vér folyt ereiben, 
ezért Neki hatalmában állt meghalni. Képes volt arra, hogy áten-
gedje testét a halálnak, majd pedig ismét felvegye azt. Hadd olvas-
sam fel saját szavait: „Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem 
az én életemet, hogy újra felvegyem azt.

Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én 
magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét 
 felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.” ( János 
10:17–18.)15

Mennyei Atyánknak sohasem állt szándékában, hogy magára 
hagyja az embert, hogy a sötétben maga tapogatózzon és botorkál-
jon mindenféle irányadó fény nélkül, és nem várja el, hogy ilyen 
körülmények között találjanak vissza a királyságába és szent jelen-
létébe. Ez nem az Úr útja. A kezdetektől fogva, minden korszakon 
át, Mennyei Atyánk megmutatta kedvességét gyermekei iránt, és 
hajlandó volt útmutatást adni nekik. A legkorábbi időktől kezdve 
a mennyek nyitva állnak, az Úr hírnököket küld jelenlétéből az 
isteni megbízással rendelkező szolgáihoz, férfiakhoz, akik viselik 
a papság felhatalmazását, akiket megbíztak azzal, hogy tanítsák az 
evangélium tantételeit, hogy figyelmeztessék az embereket és igaz-
lelkűségre tanítsák őket; ezek az emberek e tudást, a sugalmazást 
és irányítást ezen hírnökökön keresztül nyerték el, akik Isten jelen-
létéből érkeztek. Ez éppúgy igaz saját adományozási korszakunkra 
is. Szükségtelen, hogy az ember becsukja a szemét, és úgy érezze, 
nincs fény, csak amennyit saját értelmére támaszkodva nyer, hiszen 
az Úr mindig is hajlandó volt vezetni, irányítani és mutatni az utat. 
Ahogy mondtam, hírnököket küldött jelenlétéből. Kinyilatkoztatást 
küldött. Megparancsolta, hogy írják le igéjét, hogy kiadásra kerüljön, 
és így minden ember megismerhesse.16

Azt mondom nektek, valamint az egész egyháznak, sőt, tulaj-
donképpen az egész világnak, hogy egy kegyes és szerető Atya 
ezekben az utolsó napokban ismét szólt a mennyből a szolgáihoz, 
a prófétákhoz.

Hangja mindenkit szólít, hogy térjen meg szeretett Fiához, hogy 
ismerje meg Őt, hogy részesüljön jóságából, hogy vegye fel az Ő 
igáját, és hogy munkálja ki szabadulását azáltal, hogy engedelmes-
kedik az evangélium törvényeinek. Hangja a dicsőség és a tisztelet 
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hanga, a béke hangja ebben az életben, és az örök élet hangja az 
ezutáni világban.17

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Szerinted	mi	vezet	el	valakit	oda,	hogy	képes	úgy	imádkozni,	

„mintha csak egy baráttal beszélgetne”? („Joseph Fielding Smith 
életéből”) Gondolkodj el azon, miként erősíthetnéd meg kapcso-
latodat Mennyei Atyáddal.

•	 Smith	elnök	kifejezte	háláját	Joseph	Smith	első	látomásáért,	mely	
visszaállította „Isten igaz ismeretét” (1. szakasz). Milyen igazsá-
gokról szereztél tudomást Istenről, az Atyáról és Jézus Krisztusról 
az első látomásnak köszönhetően?

•	 Melyek	a	legjelentősebbek	számodra	Isten	azon	tulajdonságai	
közül, melyeket Smith elnök a 2. szakaszban említ? Miért? Hogyan 
segít az, amikor hitet gyakorolsz Mennyei Atyádban abban, hogy 
megismerd tulajdonságait?

•	 Smith	elnök	ekképp	tette	bizonyságát:	„Istenünk,	Mennyei	Atyánk	
lélekgyermekei vagyunk. […] Az Ő családjának tagjai vagyunk.” 
(3. szakasz) Milyen hatással volt rád ez az igazság?

•	 Milyen	kifejezések	segítettek	a	4.	és	5.	szakaszból	számodra	
érezni Mennyei Atyád irántad érzett szeretetét? Miért fontos meg-
érteni, hogy Isten szeret bennünket, és egyenként érdeklődik 
irántunk? Hogyan segíthetünk a családtagoknak és barátoknak 
érezni az Ő szeretetét?

•	 Gondolkodj	el	azon,	mit	tett	a	Mennyei	Atya,	hogy	segítsen	
visszatérned jelenlétébe (lásd 6. szakasz). Milyen érzéseid van-
nak, amikor arra gondolsz, hogy Mennyei Atyánk szeretett 
Fiát küldte? Hogyan küldött Mennyei Atyánk „irányadó fényt” 
 számodra?

Kapcsolódó szentírások
János 3:16; 17:3; 1 Nefi 11:17; Alma 30:44

Tanítási segédlet
„Az egyházban adott tanítások jelentős része olyan mereven tör-

ténik, hogy az már előadás. Az előadásokat elég rosszul fogadjuk 
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az osztályteremben. Az úrvacsorai gyűlésen vagy a konferenciákon 
elfogadjuk, de a tanítás lehet interaktív, hogy az ember kérdése-
ket tehessen fel. Könnyedén előmozdíthatod a kérdéseket az osz-
tályban” (Boyd K. Packer, “Principles of Teaching and Learning,” 
Ensign, June 2007, 87).

Jegyzetek
 1. In Conference Report, Apr. 1943, 

15–16.
	 2.	 Ifj. Hoyt W.	Brewster	kiadatlan	kézirata.
 3. In Conference Report, Apr. 1930, 90.
 4. Answers to Gospel Questions, comp. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols.  
(1957–66), 3:117.

	 5.	“Origin	of	the	First	Vision,”	
Improvement Era, Apr. 1920, 496–97; 
lásd még Doctrines of Salvation, ed. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 
1:2–3.

	 6.	“The	Most	Important	Knowledge,”	
Ensign, May 1971, 2–3.

	 7.	“Out	of	the	Darkness,”	Ensign, June 
1971, 2.

 8. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the Year 
( Jan. 12, 1971), 2.

 9. “Purpose and Value of Mortal 
Probation,” Deseret News, Church 
section, June 12, 1949, 21; lásd még 
Doctrines of Salvation, 1:1.

	10.	“The	Most	Important	Knowledge,”	3. 

 11. In Conference Report, Apr. 1923, 
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a Mózes 1. fejezetében feljegyzett 
látomása annak a példája, amikor a 
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zás isteni átruházása által mondja (lásd 
“The Father and the Son: A Doctrinal 
Exposition by the First Presidency 
and	the	Twelve,”	Improvement Era, 
Aug. 1916, 939; reprinted in Ensign, 
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olvasható szavak az Atyaisten szándé-
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136–37, 139. Lásd még e fejezet 11. 
jegyzetét	is,	amely	Énók	látomására	is	
vonatkozik, melyet Mózes 7. fejezeté-
ben jegyeztek fel.

	13.	 In	Conference	Report,	Oct.	1953,	58.
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 17. “A Witness and a Blessing,” 109.
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Szabadítónk, Jézus Krisztus

„Legyen kiemelt helyen elmétekben, most és mindig, 
hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia, aki azért jött 
a világba, hogy letegye életét, hogy mi élhessünk. Ez 
az igazság, az alapvető igazság. Hitünk erre épül.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök apostolként hű volt elhívásához, hogy 
„Krisztus neve különleges tanú[ja legyen] az egész világon” (T&Sz 
107:23). Azt mondta: „Igyekszem szeretni Őt, Megváltónkat, min-
den másnál jobban. Ez a kötelességem. Egyik különleges tanúja-
ként járom ezt az országot. Nem lehetnék Jézus Krisztus különleges 
tanúja, ha nem lenne teljes és bizonyos tudásom arról, hogy Ő Isten 
Fia és a világ Megváltója.” 1

Smith elnök apaként éppen ilyen elkötelezett volt azon felelős-
sége iránt, hogy tanúságot tegyen a Szabadítóról. 1948. július 18-án 
levelet küldött fiainak, Douglasnek és Miltonnak, akik teljes idejű 
misszionáriusként szolgáltak. Ezt írta:

„Olykor	leülök	és	elmerengek,	aztán	a	szentírások	olvasása	köz-
ben Urunk küldetésére gondolok, arra, mit tett értem, és amikor 
elöntenek ezek az érzések, azt mondom magamnak: Nem lehe-
tek hűtlen Hozzá. Tökéletes szeretettel szeretett engem, mint aho-
gyan minden embert, különösen azokat, akik szolgálják Őt, így 
nekem is muszáj szívem minden erejével szeretnem Őt, még ha 
ez nem is tökéletes, bár annak kéne lennie. Csodás dolog ez. Nem 
éltem a Szabadítónk napjaiban; nem látogatott meg személyesen. 
Nem  láttam Őt. Atyjával nem érezték szükségét, hogy ily hatalmas 
áldásban	részesítsenek	engem.	De	erre	nincs	is	szükség.	Éreztem	a	
jelenlétét. Tudom, hogy a Szent Lélek megvilágosította elmémet, és 
kinyilatkoztatta Őt nekem, így aztán – remélem, és érzem, hogy így 
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„minden dolog az Úr Jézus Krisztus, a világ 
megváltója körül és Benne összpontosul.”
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van – ez életben minden másnál jobban szeretem a Megváltómat. 
Másként el sem tudnám képzelni. Hű akarok lenni Hozzá. Tudom, 
hogy meghalt értem, értetek és az egész emberiségért, hogy a fel-
támadás által ismét élhessünk. Tudom, hogy azért halt meg, hogy 
megbocsáttathassanak a könnyelműségeim, a bűneim, és megtisz-
tulhassak tőlük. Mily csodás szeretet ez! Hogyan is tehetnék ennek 
tudatában bármi mást, mint hogy szeretem Őt, a Megváltómat! 
Szeretném, ha a missziós szolgálatban lévő fiaim is ugyanígy érez-
nének. Szeretném, ha gyermekeim és unokáim is ugyanezt éreznék, 
és sohasem térnének le az igazság és az igazlelkűség ösvényéről.” 2

Smith elnök egyik fia így emlékezett vissza:

„Gyermekekként nagyon gyakran hallottuk, hogy azt mondja: 
»Bárcsak az emberek a világban értenék mindazt a megpróbálta-
tást, gyötrelmet és bűnt, amit Urunk a mi érdekünkben magára 
vett!« Minden alkalommal, amikor erről beszélt, könnyek szöktek 
a szemébe.

[Egyik alkalommal,] amikor édesapámmal ültem a dolgozószo-
bájában, megfigyeltem, hogy mélyen elgondolkodott. Haboztam 
megtörni a csendet, de végül ő szólalt meg. »Ó, fiam, bárcsak 
velem lehettél volna múlt csütörtökön, amikor a Fivéreimmel talál-
koztam a templomban! Ó, bárcsak hallottad volna őket tanúságot 
tenni az Uruk és Szabadítójuk, Jézus Krisztus iránti szeretetükről!« 
Aztán lehajtotta a fejét, és könnyek peregtek végig az arcán, majd 
lecsöppentek az ingére. Majd, jó pár másodperc múlva, fejét fel sem 
emelve, csak előre-hátra ingatva hozzá tette: »Ó, mennyire szeretem 
Uramat és Szabadítómat, Jézus Krisztust!« 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Jézus Krisztus Isten Egyszülött Fia és a világ Szabadítója.

Hadd mondjam el olyan egyenesen és erőteljesen, ahogyan csak 
tudom, hogy hiszünk Krisztusban. Fenntartások nélkül elfogadjuk 
Őt Isten Fiaként és a világ Szabadítójaként.4

Tudjuk, hogy a szabadítás Krisztusban van; hogy Ő volt az 
Örökkévaló Atya Elsőszülött Fia; hogy a mennyei tanácsokban Őt 
választották ki és rendelték el előre, hogy véghezvigye a végtelen 
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és örök engesztelést; hogy Isten Fiaként született a világra; és hogy 
az evangéliumon keresztül napvilágra hozta az életet és a halha-
tatlanságot.

Tökéletes bizonyossággal hisszük, hogy Krisztus azért jött, hogy 
megváltsa az embert az időleges és a lelki halálból, melyeket Ádám 
bukása hozott a világba, és hogy magára vette minden ember bűnét 
a bűnbánat feltételével. […]

Hisszük, hogy kegyelem által szabadítanak meg minket, miu-
tán minden tőlünk telhetőt megtettünk [lásd 2 Nefi 25:23], és hogy 
Krisztus engesztelésének alapjára építve minden embernek ki kell 
munkálnia saját szabadulását félelemmel és reszketéssel az Úr előtt 
[lásd Filippibeliek 2:12; Mormon 9:27].5

Az a különbség Szabadítónk és közöttünk, hogy nekünk halandó 
apánk van, ezért ki vagyunk téve a halálnak. Szabadítónk Atyja nem 
volt halandó, így a halál volt kitéve Neki. Hatalmában állt letenni, 
majd ismét felvenni az életét [lásd János 10:17–18], nekünk azon-
ban nincsen hatalmunkban letenni az életünket, majd pedig ismét 
felvenni azt. Jézus Krisztus engesztelése által kapunk örök életet, 
a halottak feltámadása, valamint az evangélium tantételeinek való 
engedelmesség által.6

Ő valóban Isten Egyszülött Fia, és az Ő kegyelme, valamint Atyja 
kegyelme révén megszabadított bennünket a bűntől, ha bűnbánatot 
tartunk. Tudjuk, hogy feltámadt a halálból, hogy felszállt a magasba, 
[fogságba vezetve a fogvatartót] [lásd Zsoltárok 68:19], és a szabadí-
tás megteremtője lett mindazok számára, akik hisznek, megbánják 
bűneiket, és elfogadják Őt a világ Megváltójaként [lásd Zsidók 5:9]. 
Az utolsó napi szentek nem maradnak kétségek közt ezen dolgok-
kal kapcsolatban.7

Bár az emberek készíthetnek terveket, magukévá tehetnek 
elméleteket, bevezethetnek furcsa műveket, és számos különös 
tant gyűjthetnek és taníthatnak, mégis egy tanítás alapvető, mely-
től nem térhetünk el: minden dolog az Úr Jézus Krisztus, a világ 
Megváltója körül és Benne összpontosul. Elfogadjuk Őt mint az Atya 
Egyszülöttjét a testben, az egyetlent, aki testben élt, ám akinek az 
Atyja halhatatlan volt. Születési joga, valamint a földre érkezését 
övező körülmények révén az ember Megváltója lett; kiontott vérén 
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keresztül pedig kiváltságunkban áll visszatérni Atyánk jelenlétébe, 
azzal a feltétellel, hogy bűnbánatot tartunk, és elfogadjuk a meg-
váltás nagyszerű tervét, melynek Ő az alkotója.8

Tanúsítjuk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a szabadítás terve; 
és hogy Urunk engesztelő áldozata által minden ember halhatat-
lanságra támad fel, hogy megítélje őket testben véghezvitt csele-
kedeteik szerint; valamint hogy azok, akik hisznek az evangélium 
törvényének teljességében és engedelmeskednek annak, emellett 
az örök életre is feltámasztatnak Atyánk királyságában.9

2
Jézus Krisztus engesztelésén, valamint a Neki 

való engedelmességre vonatkozó szövetségeinken 
keresztül az Ő fiai és leányai leszünk.

Mennyei Atyánk Jézus Krisztus Atyja, mind lélekben, mind test-
ben. Szabadítónk az Elsőszülött a lélekben, az Egyszülött a testben.10

Ő [ Jézus Krisztus] a Bátyánk, akit az Atya abban a megtiszteltetés-
ben részesített, hogy a felhatalmazás és a hatalom teljességét kap-
hatta meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nagy Elnöksége tagjaként.11

Szentírásaink azt tanítják, hogy Jézus Krisztus az Atya is és a Fiú 
is. Az egyszerű igazság az, hogy Ő Isten Fia a születésénél fogva, 
mind a testben, mind a lélekben. Ő az Atya, amiatt a munka miatt, 
amelyet elvégzett.12

A Szabadító azért lesz az Atyánk – abban az értelemben, mely-
ben e kifejezést a szentírásokban használják –, mert életet kínál 
nekünk, örök életet az értünk hozott engesztelése révén. Benjámin 
király	csodálatos	beszédében	a	következőket	találjuk:	„És	most,	a	
szövetség miatt, melyet kötöttetek, Krisztus gyermekeinek fognak 
nevezni benneteket, az ő fiainak és leányainak; mert íme, ezen a 
napon nemzett benneteket lelkileg; mert azt mondjátok, hogy szí-
vetek megváltozott a nevébe vetett hit által, mert tőle születtetek, és 
fiaivá és leányaivá lettetek.” [Móziás 5:7; lásd még a 8–11. verset.]

Tehát Jézus Krisztus gyermekei, fiai és leányai leszünk a Neki 
való engedelmességre vonatkozó szövetségeink által. Isteni felhatal-
mazása, valamint a kereszten hozott áldozata révén lelkileg született 
fiai és leányai leszünk, Ő pedig az Atyánk.13
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Éppúgy,	ahogyan	a	nefiták	Benjámin	király	idejében,	mi,	utolsó	
napi szentek is magunkra vettük Krisztus nevét [lásd Móziás 5:1–9; 
6:1–2]. Minden héten magunkra vesszük a nevét az úrvacsora során, 
ahogy arra parancsot kaptunk, hogy mindig emlékezzünk rá, és a 
nefiták is éppen erre kötöttek szövetséget.14

„Jézus Krisztus gyermekei, fiai és leányai leszünk a neki 
való engedelmességre vonatkozó szövetségeink által.”
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3
A Szabadító kinyilatkoztatta magát ebben az 

adományozási korszakban, így mindannyiunknak 
tartós bizonysága lehet Róla.

Elfogadjuk Jézust a világ Megváltójaként. Tudjuk, …hogy kinyi-
latkoztatta magát ebben az adományozási korszakban. Nem füg-
günk… a régi kiválóságok bizonyságától, akik napjaiban éltek, és 
szolgálata során beszélgettek Vele, és akiknek feltámadását köve-
tően	megjelent.	Olyan	tanúink	vannak,	akik	a	mi	saját	napjainkban	
éltek, akik látták Őt, akik tudták, hogy Ő él, és tanúsították ezt 
a tényt nekünk és a világnak is. Tudjuk, hogy bizonyságuk igaz. 
Joseph Smith nem maradt magára abban, hogy tanúságot tegyen 
ebben az adományozási korszakban Jézus Krisztus küldetéséről, 
hiszen az Úr más tanúkat is támasztott, akik Joseph Smith prófétával 
együtt látták a Megváltót, tanításban részesültek Tőle, és láthatták Őt 
a mennyekben az Atya jobbján ülve, szent angyalokkal körülvéve. 
Bizonyságukat adták nekünk, ami tanúként áll majd a világ ellen, 
hogy vádolja mindazokat, akik nem hallgatnak rá.

Az egyház tagjaiként azonban nem vagyunk kizárólag Joseph 
Smith,	Oliver	Cowdery,	Sidney	Rigdon	vagy	bárki	más,	ma	már	
halott ember bizonyságára hagyatva, akik csodálatos kinyilatkozta-
tásokat és látomásokat kaptak az Úrtól ebben az adományozási kor-
szakban, melyek által tudták, hogy Jézus él, és Ő a világ Megváltója. 
Személyes bizonyságunk is van, melyet az Úr Lelkén keresztül kap 
mindenki, aki az evangéliummal összhangban él. Amennyiben 
az igazsággal összhangban éltük az életünket, miután a bűneink 
bocsánatára megkeresztelkedtünk, és megkaptuk a kézrátételt a 
Szentlélek ajándékáért, akkor az Úr kinyilatkoztatta nekünk sze-
mélyesen, hogy ezek mind igazak. E tudással kapcsolatban nem 
kell senki másra hagyatkoznunk, hiszen a Lelken keresztül tudjuk, 
hogy Jézus a Krisztus, a világ Megváltója.15

Ha van bármi, ami örömöt, békét és megelégedést nyújt az ember 
szívének, minden általam ismert mérték felett, akkor az a tartós 
bizonyság, amellyel én is és ti is rendelkeztek, hogy Jézus Krisztus 
az Isten Fia. Ezt az igazságot nem lehet megváltoztatni. Az embe-
rek támadhatják; kigúnyolhatják; kijelenthetik, hogy Ő nem a világ 
Megváltója, hogy a küldetése nem volt igaz, vagy hogy ennek célja 
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nem az volt, hogy kiontott vére által minden embernek bűnbo-
csánatot biztosítson a bűnbánat feltételével. Megtagadhatják, hogy 
higgyenek a halottak feltámadásában, sőt még azt is, hogy Krisztus 
maga előjött, ahogyan azt a szentírások kijelentik, miután ellensé-
gei megölték; de az igazság mégis megmarad. Ő tényleg meghalt 
a világ bűneiért, valóban megvalósította a megváltást a haláltól, 
tényleg megadta az embernek a bűnbánat lehetőségét, és a bűneik 
bocsánatát, ha hisznek, és elfogadják az evangélium tantételeit és 
az Ő küldetését. Ezek az igazságok alapvetőek és maradandóak; 
nem lehet elpusztítani őket, bármit mondjanak vagy gondoljanak 
is az emberek.16

Legyen kiemelt helyen elmétekben, most és mindig, hogy Jézus 
a Krisztus, az élő Isten Fia, aki azért jött a világba, hogy letegye éle-
tét, hogy mi élhessünk. Ez az igazság, az alapvető igazság. Hitünk 
erre épül.17

4
Mindannyiunknak Jézus Krisztus élete 

után kell mintázni a saját életünket.

Az ember számára valaha is adott legnagyszerűbb példa magának 
Isten	Fiának	példája.	Élete	tökéletes	volt.	Mindent	helyesen	tett,	és	
azt tudta mondani minden embernek, hogy „Kövess engem!” [2 Nefi 
31:10], nekünk pedig az Ő élete után kell mintázni a sajátunkat.

Mondok erre egy példát az életéből. Megtanította az embereknek, 
hogyan imádkozzanak, majd így szólt: „Bizony, bizony mondom 
nektek, mindig legyetek éberek és imádkozzatok, hogy ne kísértsen 
meg	benneteket	az	ördög,	és	ne	vigyen	el	fogolyként	benneteket.	És	
ahogyan én imádkoztam közöttetek, éppen úgy ti is imádkozzatok 
egyházamban, népem között, akik bűnbánatot tartanak és megke-
resztelkednek az én nevemben. Íme, én vagyok a világosság; példát 
mutattam nektek. […] Tartsátok fel tehát világosságotokat, hogy 
világítson a világnak. Íme, én vagyok a világosság, amit fel kell tarta-
notok – az, amit engem cselekedni láttok. […]” [3 Nefi 18:15–16, 24.]

Legtökéletesebb tanácsát ebben a témában talán a nefita tanít-
ványainak adta. „Milyen embereknek kell hát lennetek? – kérdezte, 
majd meg is adta a választ: – Bizony mondom nektek, hogy éppen 
olyannak, amilyen én vagyok.” [3 Nefi 27:27.] 18
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Hinnünk kell Krisztusban, és az Ő élete mintájára kell alakítani 
a sajátunkat. Meg kell keresztelkednünk, ahogyan Ő is megkeresz-
telkedett. Hódolnunk kell az Atyának, ahogyan Ő is tette. Az Atya 
akaratát kell cselekednünk, ahogyan Ő is tette. Törekednünk kell 
arra, hogy jót tegyünk és igazlelkűen cselekedjünk, ahogyan Ő is 
tette. Ő a mi Példaadónk, a szabadulás nagyszerű Mintája.19

Amikor valamilyen problémával kerültök szembe, és döntenetek 
kell, tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Mit tenne Jézus?” Aztán 
tegyetek úgy, ahogyan Ő tenne.

Életetek	minden	napján	élvezhetitek	jelenlétének	örömét,	és	tié-
tek lehet sugalmazása, hogy irányítson benneteket, ha hajlandóak 
vagytok törekedni és érdemesen élni erre. Jézus szeretete és Szent 
Lelkének vigaszadó ereje éppolyan valóságos lehet számotokra is, 
mint amilyen azon gyermekek számára volt, akiket magához ölelt, 
amikor a földön járt.20

Hadd mondjam azt, hogy aki követi példáját, Hozzá hasonlóvá 
válik, és Vele együtt dicsőül majd meg Atyja királyságában; hogy 
tiszteletet, hatalmat és felhatalmazást nyerjen. Bizonyos nefita tanít-
ványoknak, akik szívük teljes szándékával követték Őt, azt mondta: 
„…éppen olyanok lesztek, amilyen én vagyok, és én éppen olyan 
vagyok, mint az Atya: és az Atya és én egyek vagyunk” [3 Nefi 
28:10]. […]

Azért imádkozom, hogy mindannyian az Ő nyomdokaiban jár-
junk, és betartsuk parancsolatait, hogy Hozzá hasonlók lehessünk. 
Ez a vágyam. Remélem, a tiétek is.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Szerinted	milyen	hatással	volt	Smith	elnök	gyermekeire	a	bizony-

sága és a Szabadító iránti szeretetének kifejezése? (Lásd „Joseph 
Fielding Smith életéből”.) Gondokodj el azon, hogyan növelhet-
néd a Szabadító iránt érzett szeretetetedet, és hogyan oszthatnád 
meg bizonyságodat Róla.

•	 Smith	elnök	kijelentette,	hogy	„minden	dolog	az	Úr	Jézus	
Krisztus, a világ Megváltója körül és Benne összpontosul”  
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(1. rész). Hogyan befolyásolhatja ez az igazság a személyes éle-
tünket? Milyen hatással lehet az otthonunkra?

•	 Hogyan	segítenek	a	2.	szakaszban	található	tanítások	jobban	
megértened a Szabadítóhoz fűződő kapcsolatodat? Mit jelent 
számodra magadra venni Krisztus nevét?

•	 Smith	elnök	arra	figyelmeztetett,	hogy	néhányan	támadják	és	
kigúnyolják majd a Jézus Krisztusról és az Ő engeszteléséről 
tanúskodó igazságokat (lásd 3. szakasz). Hogyan erősíthetjük 
meg a bizonyságunkat, hogy ellen tudjunk állni az ilyen kihívá-
soknak? Hogyan segíthetnek a szülők megerősíteni a gyermekeik 
bizonyságát?

•	 Gondolkodj	el	Smith	elnök	tanácsán,	hogy	tegyük	fel	magunknak	
a kérdést: „Mit tenne Jézus?” (4. szakasz). Milyen konkrét módon 
tudjuk az életünket Jézus Krisztus élete után mintázni? Milyen 
hatással lehetünk mások életére, amikor követjük az Ő példáját?

Kapcsolódó szentírások
János 14:6; 1 Nefi 10:6; Móziás 3:5–7; Hélamán 5:12; 3 Nefi  

11:3–7; T&Sz 34:1–3; 76:22–24; Joseph Smith története 1:17

Tanítási segédlet
„[Ne ess] abba a hibába, hogy túl sok anyagot akarsz átvenni. 

[…] Az embereket tanítjuk, nem a tananyagot; és… minden tanítási 
vázlat, amit eddig láttam, elkerülhetetlenül több anyagot fog tartal-
mazni, mint ami az órára szánt időbe belefér” ( Jeffrey R. Holland, 
“Teaching and Learning in the Church,” Ensign, June 2007, 91).
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„[mennyei atyánkkal] laktunk és éltünk, mielőtt 
e föld alapjait lefektették volna.”
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3 .  F E J E Z E T

A szabadítás terve

„Mennyei Atyánk felállította a szabadítás tervét 
lélekgyermekei számára…, hogy lehetővé tegye 

számukra a fejlődést és az előre haladást, 
amíg el nem nyerik az örök életet.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith 18 éves húga 1901. április 29-én elhunyt egy 
elhúzódó betegség következtében. Joseph éppen angliai teljes idejű 
missziója végén járt. Reakciója Alice halálára jól mutatja családja 
iránt érzett szeretetét, valamint a szabadítás tervéről való bizony-
ságát. „Szörnyű csapás ez mindannyiunk számára – jegyezte fel 
naplójában. – Nem is gondoltam, hogy ilyen súlyos a betegsége, bár 
tudtam, hogy nem egészséges. Teljesen abban a reményben éltem, 
hogy újra találkozok majd vele és a család többi tagjával néhány hét 
múlva, ám legyen meg Isten akarata. Ilyen időszakokban fogadjuk 
legjobb szívvel az evangélium által kínált reményt. Ismét találko-
zunk majd mindannyian a másik oldalon, hogy élvezzük egymás 
társaságának örömét és áldásait, ahol a családi kötelékek többé nem 
szakadnak el, hanem mindannyian azért élhetünk, hogy elnyer-
jük Mennyei Atyánk áldásait és felismerjük gyengéd irgalmasságát. 
Hadd járjak hát mindig az igazság ösvényén, és tiszteljem a nevet, 
melyet viselt, hogy a szeretteimmel való találkozás tényleg édes és 
örökkévaló lehessen, ezért imádkozom.” 1

Apostoli szolgálata során, később pedig az egyház elnökeként, 
Joseph Fielding Smith elnök ismételten tanúságot tett az evangélium 
megértéséből származó reményről. Azt tanította: „Birtokunkban van 
a szabadítás terve; elérhetővé tesszük az evangéliumot; az evangé-
lium pedig a világ egyedüli reménysége, az egyetlen út, mely békét 
hoz a világon és helyre állítja a rosszat, mely jelen van minden 
nemzetben.” 2
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

A halandóság előtti lélekvilágban örömmel 
ismertük meg Mennyei Atyánk szabadítástervét.

Mindannyian Mennyei Atyánk családjának tagjai vagyunk. Vele 
laktunk és éltünk, mielőtt e föld alapjait lefektették volna. Láttuk 
arcát, éreztük szeretetét, és hallottuk tanításait, Ő pedig elrendelte 
a törvényeket, melyek által haladhatunk és fejlődhetünk, és elnyer-
hetjük saját örökkévaló családi egységünket.3

Mennyei Atyánk létrehozta a szabadítás tervét lélekgyermekei 
számára. E tervet úgy alakították ki, hogy lehetővé tegye számukra 
az előre haladást és fejlődést, amíg el nem nyerik az örök életet, 
amely ugyanannak a fajta életnek az elnevezése, amelyet Mennyei 
Atyánk is él. A terv azért van, hogy képessé tegye Isten gyermekeit 
arra, hogy Hozzá hasonlóvá váljanak, rendelkezve ugyanazzal a 
hatalommal és bölcsességgel, melyet Ő is birtokol.4

A Nagyértékű gyöngyből megtudjuk, hogy egy tanácsot tartottak 
a mennyben, amikor az Úr maga elé szólította gyermekei lelkeit, és 
eléjük tárt egy tervet, mely szerint lejöhetnek erre a földre, része-
sülhetnek a halandó életben, lehet fizikai testük, áthaladhatnak a 
halandó lét megpróbáltatásain, majd pedig a feltámadáson keresz-
tül egy magasabb felmagasztosulásba haladhatnak tovább, melyet 
Egyszülött Fia, Jézus Krisztus engesztelése tesz lehetővé [lásd Mózes 
4:1–2; Ábrahám 3:22–28]. A gondolat, hogy áthaladnak a halandósá-
gon, és részesülnek a földi élet minden viszontagságában, melyek 
során tapasztalatokat szereznek szenvedés, fájdalom, bánat, kísértés 
és csapás által éppúgy, mint e földi lét örömei által, hogy aztán, 
ha hithűek, áthaladhatnak a feltámadáson az örök élet felé Isten 
királyságában, hogy olyanok legyenek, mint Ő [lásd 1 János 3:2], az 
öröm lelkével töltötte el őket, és „vigadozának”. [Lásd Jób 38:4–7.] 
E halandó életben megszerezhető tudást és tapasztalatot semmi-
lyen más módon nem kaphatták meg, fizikai testük elnyerése pedig 
 elengedhetetlen volt felmagasztosulásukhoz.5
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2
Ádám és Éva bukása Mennyei Atyánk tervének része volt.

A szabadítás terve, vagy a törvénykönyv, melyet Jézus Krisztus 
evangéliumaként ismerünk, már a mennyekben elfogadásra került, 
mielőtt a világ alapjait lerakták volna. Itt jelölték ki Ádám atyán-
kat, hogy a földre jöjjön, és az egész emberi család feje legyen. E 
nagyszerű terv része volt az is, hogy egyen a tiltott gyümölcsből, és 
elbukjon, ezzel szenvedést és halált hozva a világba, mégis mindezt 
gyermekei végső jólétének érdekében.6

A bukás az ember halandó próbatételének elengedhetetlen 
része	volt.	[…]	Ha	Ádám	és	Éva	nem	evett	volna	a	gyümölcsből,	
akkor nem kapták volna meg a halandóság nagyszerű ajándékát. 
Továbbá nem lehettek volna leszármazottaik, és az Úr által nekik 
adott  nagyszerű parancsolatot nem töltötték volna be.7

Ádám bukása előidézte a halandóság összes viszontagságát. 
Fájdalmat hozott, szenvedést hozott, halált hozott; mégsem feled-
hetjük azt a tényt, hogy áldásokat is hozott. […] Elhozta a tudás és 
az értelem, valamint a halandó élet áldását.8

ádám és éva bukása „fájdalmat hozott, szenvedést hozott, 
halált hozott; [viszont] …áldásokat is hozott”
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3
Jézus Krisztus áldozatként saját magát ajánlotta, hogy 
megmentsen bennünket a bukástól és a bűneinktől.

Ádám vétke e két halált hozta, a lelki és a fizikai halált – az 
ember kiűzetett Isten jelenlétéből, és halandó lett, aki ki van téve a 
test minden bajának. Ahhoz, hogy visszahozathassunk, valahogyan 
helyre kellett állítani a megszegett törvényt. Az igazság ezt követelte 
meg.9

Teljesen természetes és igazságos, hogy az fizesse a büntetést, 
aki elkövette a hibát – hogy kiengeszteljen saját helytelen tettéért. 
Így tehát amikor Ádám volt a törvényszegő, az igazság azt köve-
telte meg, hogy ő és nem más feleljen bűnéért, és a saját életével 
fizesse meg a büntetést. Mivel azonban Ádám megszegte a törvényt, 
maga is ki lett téve az átoknak, és mivel ezen átok hatása alatt 
állt, nem engesztelhette ki vagy tehette meg nem történtté tettét. 
Gyermekei sem tehették, hiszen ők is az átok alatt álltak, így aztán 
valaki olyanra volt szükség, akit nem érintett az átok, hogy engesz-
telést hozzon az eredendő bűnért. Mi több, mivel mi mindannyian 
az átok alatt voltunk, szintén tehetetlenek lettünk saját, személyes 
bűneink	kiengesztelésében.	Éppen	ezért	szükségessé	vált,	hogy	az	
Atya Egyszülött Fiát küldje, aki mentes volt a bűntől, hogy engesz-
telést hozzon a bűneinkért és Ádám vétkéért is, amit az igazság 
megkövetelt. Így aztán Ő felajánlotta magát áldozatként a bűnökért, 
kereszthalálával pedig mind Ádám vétkét, mind pedig a mi saját 
bűneinket magára vette, ezzel megváltott bennünket a bukástól és 
a bűneinktől is, a bűnbánat feltételével.10

Kötelességünk Jézus Krisztus küldetéséről tanítani. Miért jött? 
Mit tett értünk? Hogyan látjuk ennek hasznát? Mibe került neki ezt 
megtenni? Nos hát, az életébe, sőt, még annál is többe! Mit tett azon 
felül, hogy a keresztre szegezték? Miért szegezték oda? Azért szegez-
ték oda, hogy vére kiontásával megváltson bennünket a lehető leg-
szörnyűbb büntetéstől, az Isten jelenlétéből való kiűzetéstől. Azért 
halt meg a kereszten, hogy visszavigyen bennünket, hogy testünk 
és lelkünk újra egyesülhessen. Ezt a kiváltságot adta nekünk. Ha 
már csak hiszünk Benne és betartjuk parancsolatait, akkor halála 
értünk lesz, hogy bűneink megbocsáttathassanak és ne kelljen 
 megfizetnünk a büntetést. Ő megfizette az árat. […]



3 .  f e J e z e T

65

Nincs ember, aki megtehette volna, amit Ő tett értünk. Nem kel-
lett meghalnia – nemet is mondhatott volna. Önként tette. Azért 
tette, mert parancsolat volt ez Atyjától. Tudta, milyen lesz a szen-
vedés; mégis, irántunk érzett szeretete miatt hajlandó volt ezt 
 véghezvinni. […]

A Szabadító kezének és lábának átszegzése szenvedéseinek leg-
kisebb része volt csupán. Szerintem hajlamosak vagyunk felvenni 
azt a szokást vagy érzést vagy gondolatot, hogy hatalmas szenve-
dése abból állt, hogy a keresztre szegezték, és ott lógni hagyták. 
Nos, a világtörténelem olyan időszaka volt ez, amikor ezrek szen-
vedték el ezeket a dolgokat. Így szenvedése – ami ezt a részét 
illeti – nem volt nagyobb, mint a többieké, akiket hasonló módon 
keresztre feszítettek. Mi volt akkor hát a hatalmas szenvedése? 
Bárcsak képesek lennénk ezt a tényt ezen egyház minden tagjá-
nak elméjébe vésni: Hatalmas szenvedése még az előtt következett 
be, hogy a keresztre került volna. A Gecsemáné kertjében történt, 
és olyan hatalmas volt, hogy a szentírások elmondása szerint vér 
folyt testének minden pórusából; és lelkének rendkívüli gyötrelme 
közepette az Atyához kiáltott. Nem a kezébe és lábába vert szegek 
miatt. Nos, ne kérdezzétek tőlem, hogyan történt mindez, mert nem 
tudom. Senki sem tudja. Mindössze annyit tudunk, hogy valamilyen 
módon magára vette ezt a végtelenül nagy büntetést. Magára vette 
vétkeinket, és megfizette az árat, a gyötrelmes árat.

Gondoljátok el, hogy a Szabadító az összes egyén halmozott ter-
hét – gyötrelmét – hordozta oly módon, amit én nem tudok meg-
érteni; csupán elfogadom – ez pedig olyan fájdalmas és gyötrelmes 
szenvedéssel járt, hogy a kezének és lábának átszegzése eltörpült 
mellette. Kínjában Atyjához kiáltott: „ha lehetséges, múljék el tőlem 
e pohár” – de nem volt lehetséges [lásd Máté 26:42; Márk 14:36; 
Lukács 22:42]. Hadd olvassak itt fel egy-két szót arról, amit az Úr 
mondott ezzel kapcsolatban:

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

De ha nem hajlandóak bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szen-
vedniük, ahogyan nekem; 
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Amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legna-
gyobb is reszkettem a fájdalomtól, és minden pórusból véreztem, és 
testben és lélekben is szenvedtem – és azt kívántam, hogy ne igyam 
ki a keserű poharat, és visszarettenjek –

Mindazonáltal dicsőség legyen az Atyának; én ittam, és befejez-
tem előkészületeimet az emberek gyermekeiért.” [T&Sz 19:16–19.]

Amikor	ezt	olvasom,	alázatra	indít.	Olyan	hatalmas	volt	a	szere-
tete az emberiség és a világ iránt, hogy hajlandó volt olyan terhet 
viselni, amit halandó ember képtelen lett volna, és megfizetni a 
szörnyű árat, amit más ember sohasem fizethetett volna meg azért, 
hogy mi megmenekülhessünk.11

Isten fia [azt mondta]: „Lemegyek, és megfizetem az árat. 
Én	leszek	a	Megváltó,	és	megváltom	az	embert	Ádám	vétkétől.	
Magamra veszem a világ bűneit, és megváltok vagy megmentek 
minden lelket saját bűneitől, aki bűnbánatot tart.12

Szemléltetésként: Egy ember sétál az úton, és véletlenül olyan 
mély és sötét verembe esik, hogy nem tud a felszínre mászni, és 
visszanyerni szabadságát. Hogyan mentheti ki magát ebből a kelle-
metlen helyzetből? Saját erőfeszítései árán semmiképp, hiszen nincs 
mód a veremből való menekülésre. Segítségért kiált, és egy irgalmas 
lélek, meghallva segélykiáltását, megmentésére siet, és leeresztve 
egy létrát, biztosítja az eszközt, melyen keresztül az illető ismét a 
földfelszínre mászhat. Pontosan ilyen helyzetbe hozta Ádám magát 
és a leszármazottait is, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Mivel 
mindannyian a veremben voltak, egyikük sem tudott a felszínre 
jutni, és megmenteni a többieket. A verem az Úr jelenlétéből való 
kitaszítottság és az időleges halál, a test romlása. Mivel mindannyian 
ki voltak téve a halálnak, egyikük sem biztosíthatta az eszközt a 
meneküléshez.13

A Szabadító oda érkezik, és mivel nincs kitéve a veremnek, le-
ereszti a létrát. Leszáll a verembe, és lehetővé teszi számunkra, hogy 
a létra használatával megmeneküljünk.14

Végtelen irgalmában az Atya meghallotta gyermekei kiáltását, 
és elküldte Egyszülött Fiát, aki nem volt kitéve a halálnak, sem a 
bűnnek, hogy eszközt biztosítson a meneküléshez. Ezt végtelen 
engesztelése és az örökkévaló evangélium által tette.15
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Szívünk hálájának túl kellene csordulnia szeretetben és engedel-
mességben [a Szabadító] nagy és gyengéd irgalmasságáért. Mivel ezt 
tette értünk, soha nem szabad hátat fordítanunk Neki. Áron vett meg 
minket, nagy szenvedése és vére ontása árán, amikor a kereszten 
feláldozta magát.16

4
Jézus Krisztus engesztelésének alapjára építve 

munkáljuk ki szabadításunkat a halandóság során.

Szabadítónk, Jézus Krisztus a központi alak a fejlődés és szaba-
dítás e nagyszerű tervében.17

Az engesztelés alapjára épülve a szabadítás terve a következők-
ből áll össze:

Először, hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban; el kell fogadnunk 
Őt Isten Fiaként; Belé kell helyeznünk a bizalmunkat, az Ő szavára 
kell támaszkodnunk, és bennünk kell élnie a vágynak, hogy elnyer-
jük az áldásokat, melyekre az Ő törvényeinek való engedelmesség 
által tehetünk szert.

Másodszor, meg kell bánnunk bűneinket; el kell hagynunk a 
világot; el kell határoznunk a szívünkben, fenntartások nélkül, hogy 
isteni és helyes életet élünk.

Harmadszor, meg kell keresztelkednünk vízzel, jogszerűen fel-
hatalmazott személy kezei által, akinek hatalmában áll megkötni 
a földön és megpecsételni a mennyben; ezen szent szertartás által 
szövetségre kell lépnünk, hogy szolgáljuk az Urat, és betartjuk 
parancsolatait.

Negyedszer, el kell nyernünk a Szentlelket; újjá kell születnünk; 
tűznek kell kiégetnie belőlünk a bűnt és a gonoszságot; új teremtést 
kell nyernünk a Szentlélek hatalma által.

Ötödször, ki kell tartanunk mindvégig; be kell tartanunk a paran-
csolatokat a keresztelés után; az Úr előtti félelemmel és reszketve 
kell kimunkálnunk szabadításunkat; úgy kell élnünk, hogy szert 
tehessünk az isteni tulajdonságokra, és olyan emberré váljunk, aki 
képes a celesztiális királyság dicsőségét és csodáit élvezni.18

Most pedig tanúsítom, hogy ezen törvények, melyeknek az 
embernek eleget kell tennie, hogy elnyerje szabadítását, és melyek 
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Jézus Krisztus evangéliumát alkotják, kinyilatkoztatásra kerültek 
napjainkban a prófétáknak és apostoloknak, és most elérhetőek az 
Ő egyházában, melyet ismét megalapított a földön.19

Mindannyian, akik ezen a halandó világon élünk, próbatétel alatt 
állunk. Elsősorban azért küldtek ide minket, hogy hajlékot [testet] 
kapjunk örök lelkünk számára; másodsorban, hogy megpróbálta-
tások során legyünk próbára téve, illetve megtapasztaljuk a csapá-
sokat éppúgy, mint a bőséges örömet és boldogságot, melyet az 
evangélium örök tantételeinek való engedelmesség szent szövet-
sége által kaphatunk. A halandóság – ahogyan azt Lehi is elmondta 

„szabadítónk, Jézus Krisztus a központi alak a 
fejlődés és szabadítás e nagyszerű tervében.”
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gyermekeinek – a „próbatétel állapota” (2 Nefi 2:21). Az a hely ez, 
ahová azért jöttünk, hogy megpróbáltassunk és megvizsgáltassunk, 
hogy akkor is hajlandóak vagyunk-e szeretni és tisztelni Mennyei 
Atyánkat és hűek maradni Szeretett Fiához, Jézus Krisztushoz, ami-
kor ki vagyunk zárva az Ő jelenlétéből, ám továbbra is részesülünk 
tanításban az örök élet útjáról.20

Azért jöttünk ide, hogy megvizsgáltassunk és bizonyíthassunk 
azáltal, hogy kapcsolatba kerülünk a gonosszal éppúgy, mint 
a jóval. […] Az Atya megengedte Sátánnak és seregeinek, hogy 
megkísértsenek minket, azonban az Úr Lelkének irányításával és a 
kinyilatkoztatás által kapott parancsolatok segítségével felkészültek 
vagyunk a döntéshozatalra. Ha gonoszat cselekszünk, azt az ígéretet 
kaptuk, hogy büntetés vár ránk; ha jót teszünk, akkor az igazlelkű-
ség örök jutalmát kapjuk.21

Ez a halandó próbatétel csupán rövid időszak, egy röpke pillanat, 
mely összeköti az örök múltat az örök jövővel. Mégis mérhetet-
len jelentőséggel bíró időszak ez. […] Ez az élet örök létezésünk 
 legfontosabb időszaka.22

5
Jézus Krisztus engesztelése révén minden 

ember elnyeri a feltámadás áldását.

Azért jöttünk e világra, hogy meghaljunk. Ezt már azelőtt meg-
értettük, hogy ide jöttünk volna. Ez része a tervnek, mindezt jóval 
azelőtt megbeszéltük és megszerveztük, hogy az embert a földre 
helyezték volna. […] Készen álltunk, és hajlandóak voltunk, hogy 
megtegyük ezt az utazást Isten jelenlétéből a lelkek világában a 
halandó világba, ahol elszenvedünk mindent, ami ehhez az élethez 
tartozik, annak örömét és bánatát, majd meghalunk; a halál pedig 
éppoly elengedhetetlen, mint a születés.23

A fizikai halál, vagyis a halandó ember halála, nem a lélek és a 
húsból való hajlék állandó szétválása, annak ellenére sem, hogy 
a test visszatér az elemekhez, hanem csupán ideiglenes szétválás, 
amely véget ér a feltámadás napján, amikor a test előhívatik a por-
ból, hogy ismét éljen a lélek által megeleveníttetve. Ez az áldás 
mindenki számára eljön Jézus Krisztus engesztelése révén, függet-
lenül attól, hogy jók vagy gonoszak voltak-e a halandóságban. Pál 
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azt mondta, hogy a feltámadás az igazakat és a hamisakat is érinti 
(Cselekedetek 24:15), a Szabadító pedig azt mondta, hogy min-
denki, aki sírjában fekszik, hallja majd hangját, és előjön, „a kik a jót 
cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, 
a kárhozat feltámadására” ( János 5:29).24

Minden test összes alapvető része megfelő helyére visszaállíta-
tik a feltámadáskor, függetlenül attól, hogy mi lett a testtel a halál 
során. Mindegy, hogy tűz emésztette el vagy cápák martalékává lett. 
Minden alapvető rész visszaállíttatik a megfelelő helyére.25

A lelkek nem lehetnek tökéletessé téve a húsból és csontból 
való test nélkül. Ez a test és a hozzá tartozó lélek a feltámadás által 
a halhatatlanságba és a szabadítás áldásaihoz vitetik. A feltámadás 
után már nem lehet többé szétválasztás, a test és a lélek elválaszt-
hatatlanul összekapcsolódik, hogy az ember elnyerhesse az öröm 
teljességét. Semmilyen más módon – mint az ebbe az életbe való 
megszületésen és a feltámadáson keresztül – nem válhat a lélek 
olyanná, mint örökkévaló Atyánk.26

6
A hithűek örök életet kapnak örökségül 

családjaikkal a Mennyei Atya jelenlétében.

Néhányan vagyont örökölnek apjuk iparkodásának köszönhe-
tően. Másokat örökségük világi trónokra emel, hatalomba és pozí-
cióba embertársaik körében. Néhányan a világi tudás és hírnév 
örökségére törekednek saját képességeik és kitartásuk alkalmazá-
sával; van azonban egy olyan örökség, mely mindezeknél többet 
ér, az örök felmagasztosulás öröksége.

A szentírások szerint az örök élet – amely olyan élet, melyben 
Örökkévaló Atyánknak és Fiának, Jézus Krisztusnak is része van – 
Isten legnagyobb ajándéka [lásd T&Sz 14:7]. Kizárólag azok nyerik 
majd el, akik minden bűntől megtisztultak. Azok kapják ezt ígéret-
ként, „akik hit által győznek, és akiket megpecsétel az ígéret Szent 
Lelke, amelyet az Atya mindazokra kiáraszt, akik igazak és hűek. Ők 
azok, akik az Elsőszülött egyháza. Ők azok, akiknek kezébe minden 
dolgot odaadott az Atya” [T&Sz 76:53–55; lásd még 52. vers].27
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A szabadítás e terve a család köré összpontosul. […] Úgy tervez-
ték, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy saját örökkévaló családi 
egységeket teremtsünk.28

Mindazoknak, akik elnyerik a felmagasztosulást a celesztiális 
királyságban, megadatik, hogy magjuk fennmaradjon örökké. Családi 
kötelékben élnek majd.29

Jézus Krisztus evangéliumából azt tanuljuk, hogy a család szer-
vezete – a celesztiális felmagasztosulás szempontjából véve – teljes 
lesz, olyan szervezet, amelyben összekapcsolódnak az egyik nem-
zedékhez tartozó apák, anyák és gyermekek a következő nemze-
dékhez tartozó apákkal, anyákkal és gyermekekkel, így terjeszkedve 
ki egészen az idő végezetéig.30

Ezek az örökkévaló örökséghez tartozó áldások… nem nyerhe-
tők el máshogyan, csak azzal, ha hajlandóak vagyunk betartani a 
parancsolatokat, sőt, akár Krisztussal együtt szenvedni, ha szüksé-
ges. Más szavakkal, azoktól, akik várományosai az örök életnek – 
Isten legnagyobb ajándékának – elvárt, hogy mindenüket az oltárra 
helyezzék, ha ezt kérik tőlük, mert még így sem, még ha saját életük 
feláldozása is követeltetik meg tőlük az ügy érdekében, még akkor 
sem lesznek képesek megfizetni azoknak a bőséges áldásoknak az 
árát, melyeket azoknak ígért, és azok nyernek el, akik engedelme-
sek törvényeinek és parancsolatainak.31

Amikor kijöttünk a világból, és elnyertük az evangélium teljes-
ségét, akkor a celesztiális dicsőség várományosai leszünk; nem, 
hanem a várományosnál többek, ha hithűek vagyunk, hiszen az Úr 
bizosítékot adott nekünk, hogy hithűségünk által beléphetünk a 
celesztiális királyságba.

[…]	Éljünk	hát	úgy,	hogy	helyünk	biztosítva	legyen,	és	tudhassuk,	
hogy az életünk miatt beléphetünk majd jelenlétébe, és Vele lakha-
tunk, elnyerve a megígért áldások teljességét. Ki is lehetne az utolsó 
napi szentek közül elégedett bármi kevesebbel, mint a szabadítás 
teljessége, melyet nekünk ígértek? […] Szükséges számunkra, hogy 
alázatban és a bűnbánat szellemében haladjunk tovább; betartva a 
parancsolatokat mindvégig, hiszen reményünk és célunk az örök 
élet, ami az élet az Atya és a Fiú jelenlétében: „Az pedig az örök 
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élet – mondja az Úr –, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz 
Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust” [ János 17:3].32

Itt állok most, amit úgy hívhatnék, hogy az élet alkonyán, azzal 
a felismeréssel, hogy a nem túl távoli jövőben felszólítanak majd, 
hogy számoljak be halandó sáfárságomról. […]

Biztos vagyok abban, hogy mindannyian szeretjük az Urat. 
Tudom, hogy Ő él, és várom a napot, amikor meglátom majd az 
arcát, és remélem, hogy meghallhatom a hangját, amint azt mondja 
nekem: „Jer, én Atyámnak áldottja, örököld ez országot, a mely 
számodra készíttetett a világ megalapítása óta” (lásd Máté 25:34).

Azért imádkozom, hogy ez a boldog élmény adassék meg 
 mindannyiunk számára a saját megfelelő időnkben.33

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Amikor	elolvasod	a	naplóbejegyzést	a	„Joseph	Fielding	Smith	

életéből” részben, gondolkozz el egy olyan időszakon, amikor 
vigaszra leltél a szabadítás tervéről való bizonyságodban. Hogyan 
segíthetsz egy családtagnak vagy barátnak, hogy hasonló vigaszt 
találjon?

•	 Hogyan	segíthetnek	bennünket	Smith	elnök	tanításai	a	mennyei	
tanáccsal kapcsolatosan, amikor megpróbáltatásokkal nézünk 
szembe? (Lásd 1. szakasz.)

•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	nem	„feledhetjük	azt	a	tényt,	hogy	
[Ádám	és	Éva	bukása]	áldásokat	is	hozott”	(2.	szakasz).	Szerinted	
miért fontos emlékezni erre az igazságra? Milyen áldásokat kaptál 
a bukás eredményeként?

•	 Hogyan	vonatkozik	a	mi	életünkre	Smith	elnök	3.	szakaszban	
található példája a verembe esett emberről? Gondolkozz el 
azon, hogyan mentett meg téged a Szabadító az engesztelésén 
 keresztül.

•	 Mit	sugallnak	Smith	elnök	4.	szakaszban	leírt	szavai	földi	életünk	
céljáról? Mit kaptunk az Úrtól segítségként, hogy biztonságban 
átkeljünk ezen a próbatételi időszakon?
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•	 Hogyan	segíthetsz	valakinek	megérteni	Smith	elnök	5.	szakasz-
ban található kijelentését arról, hogy „a halál pedig éppoly elen-
gedhetetlen, mint a születés”? Milyen hatással volt az életedre a 
feltámadás tana?

•	 Miben	különbözik	a	világi	vagyon	az	„örökkévaló	örökségtől”,	
melyet a szabadítás tervén keresztül kaphatunk? (Lásd 6. sza-
kasz.) Hogyan segíthet felkészülnünk az örökkévaló életre, ha 
megértjük ezeket a különbségeket?

Kapcsolódó szentírások
Jób 38:4–7; 2 Nefi 2:15–29; 9:5–27; Alma 12:20–35; T&Sz  

19:16–19; Mózes 5:10–12

Tanítási segédlet
„Segítségképpen a szentírásokból és az utolsó napi próféták sza-

vaiból történő tanításhoz az egyház kézikönyveket és egyéb anya-
gokat készített. Nem nagyon van szükség magyarázatokra vagy 
más hivatkozási anyagra” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás: 
Forráskalauz az evangélium tanításához [2000], 52.).
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A család megerősítése 
és megőrzése

„Az Úr akarata a család mint egység 
megerősítése és megőrzése.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök kijelentette: „A család a legfontosabb 
szervezet az időben és az örökkévalóságban.” 1 Sehol sem tanította 
ezt egyértelműbben, mint saját otthonában, példát adva szerető férj-
ként, apaként és nagyapaként. Elfoglalt apostoli életvitele mellett 
mindig szánt időt a családjára, „az otthon töltött időszakban dupla 
adag szeretettel halmozva el őket, kárpótlásként a külön töltött 
napokért”.2

Egy alkalommal megkérték Smith elnök második feleségét, 
Ethelt, hogy „mondjon valamit a férfiról, akit ismer”. Annak tuda-
tában, hogy sok egyháztag túlságosan is szigorúnak látta férjét, így 
válaszolt:

„Azt kéri tőlem, hogy mondjak valamit az általam ismert férfiről. 
Gyakran azt gondoltam, hogy amikor távol van, az emberek azt 
mondják: »Nagyon jó ember, őszinte, konzervatív stb.« Úgy beszél-
nek majd róla, ahogyan a nyilvánosság ismeri őt; a férfi azonban, 
akire gondolnak, egészen eltérő attól, akit én ismerek. A férfi, akit 
én ismerek, kedves, szerető férj és apa, akinek legnagyobb törek-
vése az életben az, hogy családját boldoggá tegye, és aki ezen 
erőfeszítései	során	teljesen	megfeledkezik	magáról.	Olyan	férfi	ő,	
aki álomba dúdolja a nyűgös gyermeket, aki esti mesét mond a 
kicsiknek, aki sohasem túl fáradt vagy elfoglalt, ha későig kell fenn-
maradni, vagy reggel korán kell kelni, hogy segítsen az idősebb 
gyermekeknek a nehezebb iskolai feladatok megoldásában. Amikor 
betegség köszönt be, a férfi, akit én ismerek, gyengéden vigyáz a 
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„az evangélium családközpontú; a család élete részévé kell válnia.”
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betegségtől sújtottra, és odaadón ápolja. Az apjuk az, akiért sírnak, 
mert jelenlétét gyógyírnak érzik bajaikra. Az ő keze gyógyítja be a 
sebeket, az ő karja ad bátorságot a szenvedőnek, az ő hangja inti 
őket gyengéden, amikor hibáznak, míg végül az lesz boldogságuk, 
ha azt teszik, ami őt boldoggá teszi. […]

A férfi, akit én ismerek, önzetlen, sohasem panaszkodik, figyel-
mes, udvarias, együttérző, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy 
szerettei	életét	kimagasló	örömmé	tegye.	Én	ezt	a	férfit	ismerem.” 3

Smith elnök gyermekei példákat is mondtak arra, milyen erőfeszí-
téseket tett, hogy megerősítse és megtartsa családját, és „kimagasló 
örömmé tegye életüket”. Joseph Fielding Smith egyik életrajzában a 
társszerzők,	ifj. Joseph	Fielding	Smith	és	John J.	Stewart	a	következő	
visszaemlékezést jegyezték le: „Mindig boldog nap volt a kicsiknek, 
amikor látták, hogy apa felköti a kötényt, és nekilát a kereskedelmi 
mennyiségű pite elkészítésének. A darált húsos volt az egyik ked-
vence. Saját maga készítette a húsos tölteléket. De azért más piték 
felé is elmerészkedett: almás, cseresznyés, barackos és sütőtökös. A 
pitekészítés komoly családi vállalkozás lett, hiszen a kicsiket erre-
arra szétküldték, hogy összegyűjtsék a szükséges eszközöket és 
hozzávalókat. A tágas sütőben piruló piték fűszeresen vonzó illata 
a várakozás boldog óráját hozta. Gondosan figyelték őket, nehogy 
túl korán vagy túl későn kerüljenek ki a sütőből. Mindeközben Ethel 
felvert egy adag házi készítésű fagylaltot, a kicsik pedig felváltva 
tekerték a fagylaltkészítőt.” 4

Douglas A. Smith azt mondta, hogy „nagyszerű kapcsolat” volt 
közte és apja között. Elmondta, milyen közös tevékenységeket sze-
rettek	a	legjobban:	„Olykor	bokszoltunk,	vagy	legalábbis	úgy	csi-
náltunk,	mintha	bokszolnánk.	Én	túlságosan	tiszteltem	ahhoz,	hogy	
megüssem, ő pedig túlságosan szeretett ahhoz, hogy engem meg-
üssön. […] Többé-kevésbé árnyékbokszolásról volt szó. Sakkoztunk 
is, és nagyon örültem, ha sikerült legyőznöm. Most, ha visszanézek, 
úgy érzem, talán hagyta magát.” 5

Amelia Smith McConkie így emlékszik vissza: „Majdhogynem 
élvezetes volt betegnek lenni, mert megkülönböztetett figyelmet 
szentelt nekünk. […] Azzal szórakoztatott minket, hogy jó zenét 
játszott a régi Edison fonográfon. Gyönyörűségünkre táncra perdült 
vagy körbemenetelt a szobán, sőt még énekelni is megpróbált a 
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zenére. […] Gyönyörű, hatalmas, édes narancsot vett nekünk, és 
az ágyon ülve hámozta meg, aztán gerezdenként adta oda nekünk. 
Történeteket mesélt a gyerekkoráról vagy arról, hogyan gondosko-
dott az ő édesapja róla, amikor beteg volt. Ha a helyzet szükségessé 
tette, akkor áldást is adott nekünk.” 6 Amelia elárulta apja fegyelme-
zési módszerét is gyermekei esetében: „Ha bármelyikünket helyre 
kellett igazítani valami helytelen cselekedet miatt, akkor egyszerűen 
a vállunkra tette a kezét, szemünkbe nézett megbántott tekintetével, 
és annyit mondott: »Bárcsak jók lennének a kicsikéim!« Semmilyen 
verés vagy más büntetés nem lehetett volna ennél hatásosabb.” 7

Smith elnök gyermekei iránt érzett szeretete és figyelme kiter-
jedt	unokáira	is.	Unokája,	ifj.	Hoyt W.	Brewster	elmesélte,	hogy	
amikor Hollandiában volt misszionárius, akkor engedélyt kapott, 
hogy részt vegyen az Angliai London templom felszentelésén 
1958-ban. Amikor a többi misszionáriussal beléptek a gyülekezési 
terembe, nagyapja észrevette. Hoyt később így emlékezett vissza: 
„Habozás nélkül, azonnal felugrott a székéből, kitárta karját, intve, 
hogy menjek oda. Abban a pillanatban nem Joseph Fielding Smitht, 
a Tizenkettek Tanácsa elnökét láttam,… hanem a nagyapát, aki 
észrevette hőn szeretett unokáját. Gondolkodás nélkül kiléptem a 
sorból, és felsiettem az emelvényre, ahol megölelt és megpuszilt az 
egész ünnepélyes gyülekezet előtt. Ez volt számomra életem egyik 
legszentebb és legemlékezetesebb pillanata.” 8

Joseph Fielding Smith tanításai
1

A család a legfontosabb szervezet az 
időben és az örökkévalóságban.

Hadd emlékeztesselek benneteket, milyen fontos a család mint 
egység Mennyei Atyánk átfogó tervében. Tulajdonképpen az egyház 
szervezete valójában azt a célt szolgálja, hogy támogassa a családot 
és annak tagjait a felmagasztosulás elérésében.

A családi egység és a család evangélium iránti elkötelezettsége 
olyan fontos, hogy a gonosz figyelmének jelentős részét a család 
elpusztítására fordítja társadalmunkban. A családnak mint az életben 
minden jó és nemes dolog alapjának alapvető sértetlenségét éri 
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támadás minden oldalról. […] Az abortuszra vonatkozó törvények 
szerte a világon tapasztalható liberalizációja az élet szentségének 
figyelmen kívül hagyását jelzi. Családok szakadnak szét a kábítósze-
rek egyre növekvő használata, illetve a legális gyógyszerek túlzott 
fogyasztása miatt. A jelenség, hogy egyre több és több fiatal veszi 
semmibe a tekintélyt, az otthon tanúsított tiszteletlenséggel és enge-
detlenséggel kezdődik. […] …

Amint a gonosz erői a családi kötelékek szétszakításával támad-
ják az egyént, egyre kritikusabbá válik az utolsó napi szent szülők 
számára, hogy fenntartsák és megerősítsék a családot. Talán akad 
néhány kivételesen erős egyén, aki képes talpon maradni családi 
támogatás nélkül, azonban egyre többünknek van szüksége arra a 
szeretetre, tanításra és elfogadásra, amely azoktól érkezik, akik oly 
nagyon törődnek velünk.9

Vannak bizonyos régi igazságok, amelyek mindaddig igazsá-
gok maradnak, míg világ a világ, és amelyeket semmilyen mértékű 
fejlődés sem változtathat meg. Ezek egyike az, hogy a család (az 
apából, anyából és gyermekekből álló szervezet) az egyházban min-
denek alapja; a másik ilyen, hogy a tiszta és egészséges családi élet 
ellen elkövetett bűnök minden bűnök közül azok, melyek végül a 
legkeményebben ütnek vissza azokra a nemzetekre, amelyekben 
 előfordulnak. […]

Az emberek foglalkozásánál vagy vagyonánál sokkal lényegesebb 
az a kérdés, hogy hogyan élik családi életüket. Minden egyéb csu-
pán elhanyagolható következménnyel jár mindaddig, amíg valódi 
otthonok vannak, és mindaddig, amíg azok, akik ezen otthonokat 
alkotják, eleget tesznek egymás iránti kötelességeiknek.10

Semmivel sem lehet az igazlelkű otthont helyettesíteni. Lehet, 
hogy a világban nem ez az uralkodó nézet, de Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában az, és annak is kell lennie. 
A család az egység Isten királyságában.11

A család a legfontosabb szervezet az időben és az örökkévaló-
ságban. […] Az Úr akarata a család mint egység megerősítése és 
megőrzése. Könyörgünk az apáknak, hogy családfőként foglalják el 
az őket megillető helyet. Arra kérjük az anyákat, hogy támogassák 
és segítsék férjüket, és legyenek világosság a gyermekeik előtt.12
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Az evangélium családközpontú; a család életének részévé kell 
válnia. Itt kapjuk legnagyszerűbb és legfontosabb képzésünket, ami-
kor igyekszünk Isten, a mi Atyánk családjának mintájára kialakítani 
saját örökkévaló családi egységeinket.13

2
Az Úr úgy létesítette a családot, hogy az örökké fennálljon.

A házasság – amint azt megtudtuk – a világ alapítása előtt elren-
delt örökkévaló tantétel, melyet még azt megelőzően vezettek be 
ezen a földön, hogy a halál megjelent volna. Első szüleink azt 
a parancsot kapták, hogy sokasodjanak és töltsék be a földet. 
Természetes következménye mindennek, hogy a család szervezetét 
szintén örökkévalónak szánták. Az e föld számára készített tervben 
a celesztiális világot szabályozó törvények alkották az alapot. Az 
Úr nagyszerű munkája és dicsősége az, hogy „véghezvigye… az 

„Tulajdonképpen az egyház szervezete valójában azt a célt szolgálja, hogy 
támogassa a családot és annak tagjait a felmagasztosulás elérésében.”
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ember halhatatlanságát és örök életét” [Mózes 1:39]. Ennek egyetlen 
módja a házasság és a család, sőt tulajdonképpen ez az örökké-
való rend a felmagasztosultak között, és mindig is ez volt, végtelen 
világokon át.14

Az e földön élő ember irányítására az evangéliumban adott terv 
az Isten királyságát szabályozó törvény mintáját követi. El lehet-e 
vajon képzelni nagyobb bánatot, mint ha valaki az örök világban 
magára hagyatik anélkül, hogy apára, anyára vagy gyermekekre 
támaszthatna igényt? Az olyan nemzet gondolata, ahol nem a csa-
ládi egységek jelentik az elsődleges alapot, ahol az állampolgárok 
viszonylag idegenek egymásnak, és ahol nem lelhető fel a termé-
szetes szeretet, vagyis ahol a csoportokat semmilyen családi kötelék 
sem fűzi össze, rémületes gondolat. Ilyen állapotok egyetlen végki-
fejlethez vezetnek csak – anarchiához és bomláshoz. Nem logikus, 
ha úgy véljük, hogy ugyanez igaz Isten királyságára is? Ha abban 
a királyságban nincsenek családi kötelékek, és minden férfi és nő 
természetes rokoni szálak nélküli „angyal”, ahogyan azt sokan gon-
dolják, vajon lehet-e a boldogság helye – vagyis egy mennyország? 15

Azért mennek a párok az Úr templomába, hogy az időre és az 
egész örökkévalóságra kössenek házasságot. Az ebbe az egyesü-
lésbe született gyermekek nem csupán a halandó életben lesznek az 
adott apa és anya gyermekei, hanem az egész örökkévalóságban is, 
Isten családjának tagjai lesznek a mennyben és a földön is, ahogyan 
arról Pál is beszélt [lásd Efézusbeliek 3:14–15], e családi rend pedig 
már sohasem szakad szét. […]

[…] A nekik született gyermekeknek joguk van az apa és az 
anya társaságára, az apa és az anya pedig Örökkévaló Atyjuk előtti 
kötelezettséggel viseltetnek, hogy hűek maradnak egymáshoz, és 
azokat a gyermekeket világosságban és igazságban nevelik, hogy 
az eljövendő örökkévalóságok során egyek lehessenek – hogy egy 
családot alkothassanak Isten nagyszerű családjában.16

Utolsó napi szentekként emlékeznünk kell, hogy a celesztiális 
királyságon kívül nincsen máshol családi szervezet [a halál után]. 
E szervezet azok számára van fenntartva, akik készek eleget tenni 
minden szövetségnek és minden kötelezettségnek, melynek elnye-
résére felhívást kapnak, míg itt a halandó életben tartózkodnak.17
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Isten királysága egyetlen hatalmas család lesz. Fivéreknek és 
nővéreknek hívjuk egymást. Nagyon is valós értelemben örökös-
társai leszünk Jézus Krisztusnak az Ő evangéliumán keresztül [lásd 
Rómabeliek 8:16–17], fiai és leányai Istennek, feljogosítva királysága 
áldásainak teljességére, amennyiben hajlandóak vagyunk megbánni 
a bűneinket és betartani a parancsolatokat.18

Az örök élet reménye – beleértve a család tagjainak újbóli egye-
sülését, amikor eljön a feltámadás – nagyobb szeretetet és ragaszko-
dást ad a szívnek a család minden tagja iránt. E reménnyel a férjek 
hajlamosabbak erősebb és szentebb szeretettel szeretni a felesé-
güket, a feleségek pedig hasonló szeretettel a férjüket. A szülők 
részéről gyermekeik felé megnyilvánuló gyengéd szeretet és törődés 
megnő, hiszen a gyermekek a szeretet és boldogság oly kötelékével 
kapcsolódnak hozzájuk, melyet nem lehet szétszakítani.19

3
Akkor erősítjük és tartjuk meg a családunkat, 
amikor együtt töltünk időt, szeretjük egymást 

és közösen élünk az evangélium szerint.

Az utolsó napi szent otthon elsődleges célja biztosítani, hogy 
a család minden tagja azért munkálkodjon, hogy olyan légkört és 
feltételeket teremtsen, ahol mindannyian a tökéletesség felé tudnak 
fejlődni. A szülők számára ez olyan időre és energiára vonatkozó 
elkötelezettséget jelent, mely messze túlmutat azon, hogy csupán a 
gyermekeik fizikai szükségleteiről gondoskodjanak. A gyermekek 
részéről ez azt jelenti, hogy kordában tartják természetes hajlamukat 
az önzésre.

Fordítasz-e vajon annyi időt a családod és otthonod sikerére, 
mint amennyit a társadalmi vagy szakmai sikereidre? Legjobb kre-
atív energiáidat a társadalom legfontosabb egységére, a családra 
fordítod-e? Vagy pedig a családoddal való kapcsolatod az életnek 
pusztán rutinszerű, elégedettséget nem nyújtó része? A szülőknek 
és a gyermekeknek is első helyre kell helyezniük családi felelőssé-
geiket ahhoz, hogy elérjék a család felmagasztosulását.20

Az otthon… az a műhely, ahol az emberi jellem épül, azt pedig, 
hogy miként formálódik, a szülők és gyermekek között fennálló 
kapcsolat határozza meg. Az otthon nem lehet az, aminek lennie 
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kell, ha ezek a kapcsolatok nem megfelelő jellegűek. Az, hogy ezek 
megfelelő jellegűek-e vagy sem, kétségkívül a szülőkön és a gyer-
mekeken is múlik, de sokkal inkább a szülőkön. Meg kell tenniük 
a tőlük telhető legjobbat.21

„Ó, menj innen, hagyj békén! Nincs időm vacakolni!” – mondta 
egy kapkodó, türelmetlen anya kicsiny, hároméves leányának, aki 
segíteni igyekezett valamilyen házimunkában. […] A vágy a segí-
tésre minden egészséges gyermek veleszületett készsége, a szülők-
nek pedig nincs joguk panaszkodni ez ellen. A ház körüli munka 
sohasem lesz lélekölő, ha mindenki segít a teendőkkel. Az e köte-
lességek teljesítése során kialakuló érintkezések pedig a megtapasz-
talható legédesebb kapcsolatokhoz vezetnek.

Ha egyetlen dolgot kellene választanom, ami leginkább hiány-
zik a szülőkből, akkor az a gyermekeink iránti együttérző meg-
értés	lenne.	Éljetek	a	gyermekekkel;	kövessétek	ösvényeiket!	[…]	
Ismerjetek meg mindent, ami magára vonja a gyermekek figyelmét, 
legyetek jó viszonyban velük.22

Igyekszünk hangsúlyozni a szülőknek, hogy mennyire fontos, 
hogy több figyelmet szenteljenek gyermekeiknek, egy kicsivel több 
evangéliumi lelkületet vigyenek az otthonaikba, egy kicsivel több 
egységet és egy kicsivel több hitet; hogy egy kicsivel több vallásos 
és lelki felelősség legyen az apák részéről és az anyák részéről is; 
hogy több evangéliumi tanítás legyen az otthonban.23

A szülőknek az egyházban azt mondjuk: Szeressétek egymást 
teljes szívetekből! Tartsátok be az erkölcsi törvényt és éljetek az 
evangélium szerint! Fényben és igazságban neveljétek gyermeke-
iteket; tanítsátok meg nekik az evangélium szabadító igazságait; 
tegyétek otthonotokat földi mennyországgá, olyan hellyé, ahol az 
Úr Lelke lakozhat, és ahol az igazlelkűség helyet foglalhat minden 
családtag szívének trónusán.24

Azért imádkozom, hogy Mennyei Atyánk megadja mindannyi-
unknak az erőt valódi lehetőségeink kiaknázására. Lehívom Lelkét 
az otthonokra az egyházban, hogy szeretet és harmónia uralkodjon 
bennük. Atyánk őrizze meg és magasztalja fel családjainkat! 25
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Amikor	a	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	részben	található	

visszaemlékezéseket olvasod, gondold át, miként lehet Smith 
elnök példája irányadó az életedben. Gondolkodj el azon, mik-
ben tudsz személyesen fejlődni családi kapcsolataid megerősítése 
érdekében.

•	 Gondolkodj	el,	milyen	fontos	a	család,	ahogyan	azt	az	1.	szakasz	
vázolja. Mit teszel, hogy megerősítsd a családodat a világ negatív 
hatásaival szemben?

•	 Smith	elnök	beszélt	„az	örök	élet	remény[éről]	–	beleértve	a	
 család tagjainak újbóli egyesülését, amikor eljön a feltámadás” 
(2. szakasz). Hogyan befolyásolja ez a remény a családtagjaiddal 
való kapcsolatodat?

•	 A	3.	szakaszban	Smith	elnök	három	mélyreható	kérdést	tesz	
fel. Válaszolj ezekre magadban. Amikor ezt a szakaszt olvasod, 
gondolkodj el, milyen változásokat vezethetsz be az életedben, 
 amelyek javítják a légkört az otthonodban.

Kapcsolódó szentírások
Példabeszédek 22:6; 1 Nefi 8:37; T&Sz 88:119; 93:40–50; lásd még 

„A család: Kiáltvány a világhoz”

Tanítási segédlet
„Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak ki egy szakaszt 

[e fejezetből], és olvassák el magukban. Alkossanak két- vagy 
háromfős csoportokat azokkal, akik ugyanazt a szakaszt olvasták, 
és beszéljék meg egymással, hogy mit tanultak belőle” (lásd e könyv 
IX. oldalát).
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Joseph fielding smith elnök elmondta, miért szólítja bűnbánatra 
az utolsó napi szenteket: „szeretem az egyház tagjait”
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5 .  F E J E Z E T

Hit és bűnbánat

„Amire az egyházban és azon kívül is szükségünk 
van, az a bűnbánat. Több hitre és az Úr szolgálata 

iránti nagyobb eltökéltségre van szükségünk.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „A bűnök bocsánata a 
hitből és az őszinte bűnbánatból származik.” 1 Azt mondta, hogy 
„nem csupán a hit szükséges, hanem az is, hogy bűnbánatot tart-
sunk”, valamint azt tanította, hogy amikor mindvégig hitbéli jócse-
lekedeteket viszünk végbe, akkor „elnyerjük a hithűek jutalmát és 
helyet kapunk Isten celesztiális királyságában”.2 Jézus Krisztusról tett 
bizonyságot, és bűnbánatot hirdetett egész szolgálata során azzal a 
szándékkal, hogy mindenki elnyerhesse e jutalmát.

Apostoli szolgálata kezdetén azt mondta: „Úgy vettem észre, hogy 
az a küldetésem – mely benyomást úgy vélem, az Úr Lelke sugallta 
nekem Sion cövekeibe tett utazásaim során –, hogy elmondjam az 
embereknek, hogy most van itt a bűnbánat napja, valamint hogy 
arra szólítsam az utolsó napi szenteket, hogy emlékezzenek meg 
szövetségeikről, az ígéretekről, amelyeket az Úrnak tettek, hogy 
tartsák be Isten parancsolatait, és kövessék Izráel eldereinek – Isten 
prófétáinak – tanításait és utasításait, ahogyan azokat e szent írá-
sokban feljegyezték. Minden dologban alázatosan és körültekintően 
kell járnunk az Úr előtt, hogy Szent Lelke megáldjon és irányítson 
bennünket. Úgy vélem, ez a figyelmeztetés napja. Ez attól a naptól 
fogva a figyelmeztetés időszaka, amikor a próféta először kapott 
jelenést a mennyekből, hogy az evangélium vissza lesz állítva.” 3

Egyik vasárnap az úrvacsorai gyűlésen Smith elnök elmondta a 
gyülekezetnek, miért szól a figyelmeztetés hangján. Fia, Joseph, aki 
ott	volt	a	gyűlésen,	később	azt	írta:	„Élénken	emlékszem	néhány	
gondolatra, amelyet [édesapám] ez alkalommal megosztott. »Ki a 
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barátod, vagy ki szeret leginkább? – kérdezte az egybegyűltektől. 
– Aki azt mondja neked, hogy minden rendben van Sionban, hogy 
a jólét a küszöbön áll, vagy az az ember, aki figyelmeztet az ígért 
csapásokra és nehézségekre, amelyek akkor következnek be, ha 
nem élünk az evangélium tantételei szerint? Szeretném, ha tudnátok, 
hogy szeretem az egyház tagjait, és nem szeretném, ha bármelyikük 
vádlón mutogatna rám, amikor a fátyol halandóságon túli oldalán 
leszünk, azt mondván: ’Bárcsak figyelmeztettél volna, akkor most 
nem lennék ilyen bajban!’ Így aztán felemelem hangomat figyelmez-
tetésként, abban a reményben, hogy testvéreim felkészültek lesznek 
a dicsőség valamely királyságára.«” 4

Mindazok, akik Smith elnök közvetlen közelében dolgoztak, lát-
ták, hogy a szigorú figyelmeztetései mögött gyengéd aggodalom élt 
a bűnben küszködők iránt. Francis M. Gibbons elder, aki az Első 
Elnökség titkáraként szolgált, gyakran jelen volt, amikor Smith elnök 
egyházi fegyelmezéssel kapcsolatos ügyeket mérlegelt. Gibbons 
elder így emlékszik vissza: „Döntéseit mindig kedvességgel és sze-
retettel teli szívvel hozta meg, valamint a könyörület legszélesebb 
mozgásterében, amit csak az adott körülmények lehetővé tettek. 
Nem volt ritka eset, hogy amikor megtudta egy súlyos eset körül-
ményeit, azt mondta: »Hát miért nem viselkednek az emberek?« Nem 
vádló vagy elítélő hangsúllyal mondta ezt, hanem szomorúsággal 
és sajnálattal.” 5 Spencer W. Kimball elnök, aki Smith elnökkel szol-
gált a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként, azt mondta: „Számtalan 
alkalommal mondtuk, hogy mivel a Tizenkettek lesznek Izráel bírái, 
bármelyikünk örömmel kerülne hozzá, hiszen az ítélete minden 
bizonnyal kedves, könyörületes, igazságos és szent lenne.” 6 Amikor 
Smith elnök püspököket rendelt el, gyakran adta ezt a tanácsot: 
„Ne feledjétek, hogy mindenkinek vannak gyengeségei, és hogy 
az éremnek mindig két oldala van. Ha hibáztok az ítélkezésetek 
során, mindig győződjetek meg arról, hogy a szeretet és a könyö-
rület javára hibáztok.” 7
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

Az evangélium első tantétele az Úr 
Jézus Krisztusba vetett hit.

Hitünk az Úr Jézus Krisztusban és rajta keresztül az Atyában 
összpontosul. Hiszünk Krisztusban, elfogadjuk Őt Isten Fiakét, és 
magunkra vettük az Ő nevét a keresztelővízben.8

Legyen kiemelt helyen elmétekben, most és mindig, hogy Jézus a 
Krisztus, az élő Isten Fia, aki azért jött a világba, hogy letegye életét, 
hogy mi élhessünk. Ez az igazság, az alapvető igazság. Hitünk erre 
épül. Ezt nem lehet elpusztítani. Ragaszkodnunk kell e tanításhoz, 
bármit is tanítson a világ és az emberi nézetek; hiszen ez minde-
nek felett való, elengedhetetlen a szabadulásunkhoz. Az Úr vérével 
váltott meg minket, szabadulást hozott nekünk, feltéve – és itt van 
az a feltétel, amit sohasem szabad elfelejtenünk –, hogy betartjuk 
a parancsolatait, és mindig emlékezünk Őrá. Ha ezt hajlandóak 
vagyunk megtenni, akkor megszabadulunk, míg az emberek elkép-
zelései és balgaságai elpusztulnak a földön.9

Hit által jövünk Istenhez. Ha nem hinnénk az Úr Jézus 
Krisztusban, ha nem lenne hitünk Benne vagy az Ő engesztelé-
sében, akkor semmi késztetést sem éreznénk, hogy figyelmet for-
dítsunk	parancsolataira.	Éppen	azért,	mert	rendelkezünk	ezzel	a	
hittel, azért kerülünk összhangba az igazsággal, és azért ébred a 
szívünkben vágy, hogy szolgáljuk Őt.

[…] Az evangélium első tantétele az Úr Jézus Krisztusba vetett hit; 
és persze nem lesz hitünk az Úr Jézus Krisztusban anélkül, hogy ne 
lenne hitünk az Ő Atyjában is. Ha tehát van hitünk az Atyaistenben 
és a Fiúban, és a Szentlélek irányít minket – ahogy kellene –, akkor 
lesz hitünk az Úr szolgáiban is, akiken keresztül szól hozzánk.10

2
A hit tettet jelent.

„A hit minden tett mozgatórugója.” [Lectures on Faith, lecture 
1.] Ha egy pillanatra megállunk, és elgondolkodunk ezen, akkor 
szerintem egyetértetek, hogy ez éppúgy igaz a fizikai dolgok, mint 
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a lelki dolgok vonatkozásában. Igaz ez ránk saját cselekedeteink 
esetében éppúgy, mint Isten cselekedetei esetében. […]

„[H]olt a hit… cselekedetek nélkül” [ Jakab 2:26] – más szavak-
kal: nem létezik. Szerintem Jakab mondandója egyértelmű: „Mutasd 
meg nekem a hited a cselekedeteid nélkül, és semmi lesz az; én 
pedig megmutatom neked a hitemet a cselekedeteimmel, és valami 
megvalósul” [lásd Jakab 2:18]. A hit tettet jelent. […] Így tehát a hit 
erősebb, mint a vélekedés. […]

A hit Isten ajándéka. Minden jó dolog Isten ajándéka. Ez a szent-
írások tanítása is, ahogyan az a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében 
– amely egyébiránt kiváló értekezés a hitről –, [továbbá] az Úr által 
a Tan és a szövetségekben, valamint egyéb szentírásokban talál-
ható kinyilatkoztatásokban áll. Hitre nem lehet szert tenni tétlen-
ségen vagy közömbösségen vagy passzív vélekedésen keresztül. 
Pusztán a vágy, hogy hitet szerezzünk, önmagában nem hoz hitet, 
éppúgy, ahogyan a vágy, hogy szakavatott zenészek vagy festők 
legyünk, szintén nem eredményez jártasságot e területeken, hacsak 
nem	párosul	intelligens	cselekedetekkel.	És	itt	jön	a	probléma.	
Bizonyságot kapunk az evangéliumról, van bizonyos vélekedésünk 
Joseph Smithről, Jézus Krisztusról, az evangélium tantételeiről, de 
vajon milyen keményen munkálkodunk ezeken?

[…] Ha élő, tartós hitet szeretnénk, akkor aktívan eleget kell ten-
nünk minden kötelességünknek ezen egyház tagjaiként. […]

Ó,	bárcsak	olyan	hitünk	lenne,	amilyet	Nefi	tanúsított!	Olvassátok	
el 1 Nefi könyvének 17. fejezetét, ahol testvérei szembeszálltak vele 
és kigúnyolták, mert hajót akart építeni, és azt mondták:

„Fivérünk bolond, mert azt gondolja, hogy meg tud építeni egy 
hajót; igen, és azt is gondolja, hogy át tudja szelni ezeket a nagy 
vizeket.” [1 Nefi 17:17.]

Nefi így válaszolt nekik:

„Ha Isten megparancsolta volna nekem, hogy minden dolgot 
megtegyek, meg tudnám őket tenni. Ha megparancsolná nekem, 
hogy mondjam ennek a víznek, legyél föld, az föld lenne; és ha 
mondanám, megtörténne.” [1 Nefi 17:50.]

Ilyen volt az ő hite.11
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Most nem látás révén járunk, ahogyan azelőtt, mielőtt ebbe a 
világba jöttünk volna, hanem az Úr azt várja tőlünk, hogy hit által 
járjunk [lásd 2 Korinthusbeliek 5:7]; ha pedig hittel járunk, elnyerjük 
az igazlelkűek jutalmát, amennyiben eleget teszünk azon parancso-
latoknak, melyeket szabadításunkra kaptunk.12

Ha valaki nem ragaszkodik a tanhoz, és nem jár hitben, elfo-
gadva az igazságot, és betartva a parancsolatokat, ahogyan azok 
megadattak, akkor lehetetlen lesz számára, hogy örök életet nyer-
jen, mindegy, milyen nagyon vallja szájával, hogy Jézus a Krisztus, 
vagy milyen erős a vélekedése arról, hogy Atyja küldte Őt a világba 
az emberiség megváltására. Úgyhogy Jakabnak igaza van, amikor 
azt mondja, hogy az „ördögök is hisz[nek], és rettegnek”, mégsem 
tartanak bűnbánatot [lásd Jakab 2:19].13

3
A bűnbánat az evangélium második tantétele, 

és elengedhetetlen a szabadulásunkhoz 
és a felmagasztosulásunkhoz.

A bűnbánat az evangélium második alapvető tantétele, a hit 
folyománya.14

Amire az egyházban és azon kívül is szükségünk van, az a bűn-
bánat. Több hitre és az Úr szolgálata iránti nagyobb eltökéltségre 
van szükségünk.15

Vajon igaz-e az, hogy közülünk többen is azt vallják: nem szá-
mít, ha bűnt követünk el, feltéve, hogy az nem egy gyalázatos 
bűn, nem egy halálos bűn, és hogy ennek ellenére meg fogunk 
szabadulni Isten királyságában? Nefi látta napjainkat. Azt mondta, 
hogy	az	emberek	ezt	állítják	majd	[lásd	2 Nefi	28:7–9].	Én	azonban	
azt mondom nektek, hogy nem fordulhatunk el az igazság és az 
igazlelkűség ösvényéről úgy, hogy közben ne veszítenénk el az Úr 
Lelkének irányítását.16

A szándékosan vétkezőnek nincsen helye Sionban. A bűnbánó 
bűnösnek van helye, annak, aki elfordul a gonoszságtól, és az örök 
életre, valamint az evangélium fényére törekszik. Nem szabad, hogy 
akár a legcsekélyebb mértékű elnézéssel tekintsünk a bűnre, épp-
úgy, ahogyan az Úr sem teheti ezt, hanem egyenesen és tökéletesen 
kell járnunk az Úr előtt.17
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Az ember csak igazlelkűségben nyerhet szabadítást és felmagasz-
tosulást Isten királyságában; ezért meg kell bánnunk a bűneinket, 
és a világosságban kell járnunk, hiszen Krisztus maga is a világos-
ságban van [lásd 1 János 1:7], hogy vére minden bűntől megtisztít-
son minket, és hogy az Úr befogadjon bennünket, és részesüljünk 
dicsőségéből és elnyerjük a felmagasztosulást.18

Szükségünk van a bűnbánatra, és arra, hogy bűnbánatra szólít-
sanak bennünket.19

4
A bűnbánat tantételében Mennyei Atyánk és 
Jézus Krisztus könyörülete nyilvánul meg.

A bűnbánat az egyik leginkább vigaszadó és dicsőséges tantétel, 
amelyet az evangélium tanít. Ebben a tantételben Mennyei Atyánk 
és az Ő Egyszülött Fia, Jézus Krisztus kegyelme talán erőteljesebben 
nyilvánul meg, mint bármely más tantételben. Mily rettenetes lenne, 
ha nem lenne bűnbocsánat, és nem lenne eszköz a bűnök bocsá-
natára az alázatos bűnbánó esetében! El sem tudjuk képzelni teljes 
mértékben azt a borzalmat, amely erőt venne rajtunk, ha örökkön 
örökké ki lennénk téve vétkeink büntetésének a feloldozás min-
denféle reménye nélkül. Hogyan nyerjük el ezt a feloldozást? Ki 
által nyerhetjük el?

Urunk azt mondta:

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.

Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoz-
tassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.” [ János 
3:16–17; lásd még a 18–21-es verseket is.]

Ha az Atya nem küldte volna el Jézus Krisztust a világba, akkor 
nem lehetne bocsánat a bűnökre, és nem lehetne feloldozás sem a 
bűnre a bűnbánaton keresztül.20

Ha valóban megértenénk és akár csak kis mértékben is átérez-
nénk azt a szeretetet és nagylelkű hajlandóságot Jézus Krisztus 
részéről, amellyel elszenvedte a bűneinket, akkor készek lennénk 
minden bűnünket megbánni és Őt szolgálni.21
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„a bűnbánat az egyik leginkább vigaszadó és dicsőséges 
tantétel, amelyet az evangélium tanít.”

5
A bűnbánat magában foglalja az őszinte bánatot 

bűneink miatt, valamint a teljes elfordulást a bűntől.

A szentírások azt mondják:

„Igazlelkűségben ajánlj fel áldozatot az Úrnak, Istenednek, még-
hozzá a megtört szív és a töredelmes lélek áldozatát” [T&Sz 59:8].

Ez a bűnbánatot jelenti.

[…] A bűnbánat a szótári meghatározás szerint őszinte bánatot és 
önvádat jelent a bűn miatt, valamint teljes elfordulást a bűntől. […] 
Nem lehet igaz bűnbánat szomorúság és azon vágy nélkül, hogy 
megszabaduljunk a bűntől.

A töredelmesség a bűntől megtört vagy megalázkodott lélek 
megnyilvánulása, valamint a bűn alantasságának átérzése és az 
a felismerés, hogy a bűnbánó bűnös elnyerte Isten kegyelmét és 
könyörületét. […] Ezért mondja az Úr, ahogyan azt már idéztem, 
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hogy a „megtört szív és a töredelmes lélek” áldozatát kell igazlel-
kűségben felajánlanunk. […] …

A bűnbánat Isten ajándéka. […] Néhány embernek nem könnyű 
bűnbánatot tartani, azonban a bűnbánat és a hit ajándéka minden 
olyan embernek megadatik, aki törekszik ezekre.22

Saját tapasztalatomból tanultam meg, hogy amikor az ember 
meg akar változni, tényleg meg akar változni, akkor képes rá. 
Lelkiismeretünk és a szentírások is elmondják, mi szerint kell 
élnünk – elmondják, milyen szokásokat kell megváltoztatnunk örök-
kévaló jólétünk és fejlődésünk érdekében.23

6
Most van itt a bűnbánat ideje.

Isten nem ment meg minden férfit és nőt a celesztiális királyság-
ban. Ha szeretnétek oda jutni, de közben hiányosságaitok vannak, 
ha bűnöket követtek el, ha tudatosan megszegitek az Úr paran-
csolatait, akkor most van a megfelelő alkalom a bűnbánatra és a 
változtatásra, valamint arra, hogy elvessétek a gondolatot, hogy ez 
olyan csekélység, amit az Úr majd úgyis megbocsát, legfeljebb lesz 
néhány vesszőcsapás, egy kis büntetés, aztán bűnbocsánatot nye-
rünk; mert kitasztítva találhatjátok magatokat, ha ragaszkodtok és 
kitartotok ezen az úton.24

A halogatás – ahogyan az az evangélium tantételeire vonatkozik 
– az örök élet elrablója, azon életé, amelyet az Atya és a Fiú jelen-
létében élhetünk. Sokan vannak közöttünk, még az egyház tagjai 
között is, akik úgy érzik, hogy semmi szükség sietségre az evangé-
lium tantételeinek és a parancsolatoknak a betartása terén. […]

Ne feledjük [Amulek] szavait: „Mert íme, az embereknek ez az 
élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra; igen, íme, ez 
az élet a napja annak, hogy az emberek elvégezzék a munkáikat.

És	most,	amint	már	előbb	mondtam	nektek,	mivel	olyan	sok	
tanúbizonyságot kaptatok, könyörgöm, ne halogassátok tehát 
végsőkig bűnbánatotok napját; mert ezen élet-nap után, mely az 
örökkévalóságra való felkészülésre adatott nekünk, íme, ha nem 
használjuk jobban ki az időnket, míg ebben az életben vagyunk, 
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akkor eljön majd a sötétség éjszakája, melyben már nem végezhető 
munka.

Akkor már nem mondhatjátok, amikor ahhoz a rettenetes for-
dulóponthoz értek, hogy bűnbánatot tartok, hogy visszatérek 
Istenemhez. Nem, nem tudjátok ezt mondani, mert annak a lélek-
nek, mely az ezen életből való távozáskor birtokolta a testeteket, 
annak a léleknek lesz hatalma testetek birtoklására az örökkévaló 
világban.” [Alma 34:32–34.] 25

7
Tartozunk azzal a világnak, hogy 

felemeljük figyelmeztető szavunkat.

Az Úr szándéka az, hogy az emberek boldogok legyenek – az a 
célja –, azonban az emberek visszautasítják a boldogságot, és nyo-
morúságot hoznak magukra, mert az gondolják, hogy az ő útjaik 
jobbak Isten útjainál, valamint önzőségük, irigységük és a szívükben 
lévő gonoszság miatt; és éppen ez a gond velünk napjainkban.26

Az egyik helyről a másikra vivő utazásaink során szerzett meg-
figyeléseinkből, valamint a nyilvános sajtóban olvasottak alapján 
arra a kényszerű megállapításra kell jutnunk, hogy szerte a világon 
elképesztően hatalmas szükség van a bűnök megbánására napja-
inkban.27

Ne gondoljátok, hogy olyan állapotba értünk, aminél már nem 
lehet rosszabb! Bűnbánat hiányában még rosszabb is lesz. Ezért 
aztán bűnbánatra szólítok mindenkit, az utolsó napi szenteket, …
és a világ összes nemzetét mindenütt.28

Tartozunk azzal a világnak, hogy felemeljük figyelmeztető 
 szavunkat, különösen az egyház tagjai felé [lásd T&Sz 88:81].29

Kötelességünk, hogy vigyázzunk egymásra, hogy védelmezzük 
egymást, hogy figyelmeztessük egymást a veszélyre, hogy tanítsuk 
egymást a királyság evangéliumának tantételeire, valamint hogy 
egységes erőként lépjünk fel a világ bűneivel szemben.30

Nem ismerek napjainkban fontosabb vagy szükségesebb felada-
tot, mint hogy bűnbánatot hirdessünk még az utolsó napi szentek 
között is, és én felszólítom őket éppúgy, mint azokat, akik nem 
tagjai az egyháznak, hogy szívleljék meg a Megváltó e szavait. Nos, 
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Ő egyértelműen kijelentette, hogy semmilyen tisztátalan dolog nem 
léphet a színe elé. Kizárólag azok, akik bizonyítják hithűségüket, és 
ruhájukat hitük és bűnbánatuk által tisztára mosták vérében, csak 
ők találják meg Isten királyságát – és rajtuk kívül senki más.31

„De íme, minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép biztonságban 
él majd Izráel Szentjével, ha úgy lészen, hogy bűnbánatot tarta-
nak.” [1 Nefi 22:28.] Azért imádkozom, hogy tartsanak bűnbánatot. 
Szeretném, ha biztonságban élnének. Szeretném, ha hinnének Izráel 
Szentjében, aki eljött erre a világra, és engesztelést hozott a bűne-
inkért, az egész emberiség bűneiért, aki megadta nekünk a haláltól 
való megváltást, aki megígérte nekünk a szabadítást és bűneink 
bocsánatát a bűnbánat feltételével.

Ó, bárcsak az egész emberiség hinne Benne, hódolna Neki és 
Atyjának, és Urunkat, Istenünket szolgálná a Fiú nevében, mert 
akkor eljönne a béke, akkor győzedelmeskedne az igazlelkűség, 
akkor az Úr felállíthatná királyságát a földön! 32

Könyörgök a világnak, hogy tartsanak bűnbánatot és higgye-
nek az igazságban; engedjék, hogy Krisztus világossága ragyog-
jon az életükben; ragaszkodjanak minden jó és igaz tantételhez, 
amellyel rendelkeznek, és hogy adják hozzá ezekhez mindazt 
a világosságot és tudást, mely napjainkban kinyilatkoztatás által 
érkezett. Könyörgök nekik, hogy csatlakozzanak Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához, és arassák le az evangélium 
áldásait.

Könyörgök az egyház tagjainak, hogy végezzék az igazlelkűség 
munkáját, tartsák be a parancsolatokat, törekedjenek a Lélekre, sze-
ressék az Urat, Isten királyságát tegyék az első helyre az életükben, 
és ezáltal munkálják ki szabadulásukat félelemmel és rettegéssel az 
Úr előtt [lásd Filippibeliek 2:12].33

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Tekintsd	át	Smith	elnök	gondolatait	a	„Joseph	Fielding	Smith	éle-

téből” című szakaszban arról, hogy miért akarta felemelni hangját 
„figyelmeztetésként”. Hogyan lehet a bűnbánatra való felszólítás 
a szeretet kifejezése?
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•	 Mit	jelent	számodra,	hogy	Mennyei	Atyánkra	és	Jézus	Krisztusra	
összpontosítod a hitedet? (Lásd 1. szakasz.)

•	 Miért	vezet	az	igazi	hit	mindig	cselekedetekhez?	(Néhány	példát	
találsz a 2. szakaszban.) Többek között hogyan tudjuk a cseleke-
deteink által kimutatni a hitünket?

•	 Hogyan	lehet	a	bűnbánat	a	„hit	folyománya”?	(Lásd	3.	szakasz.)

•	 Magadban	gondolkozz	el	olyan	alkalmakon,	amikor	bűnbánatot	
tartottál, és érezted Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus könyö-
rületét és szeretetét (lásd 4. szakasz). Mit tudnál elmondani a 
Szabadító engeszteléséért érzett háláddal kapcsolatban?

•	 Miért	lehetetlen	a	bűnbánat	„szomorúság	és	azon	vágy	nélkül,	
hogy megszabaduljunk a bűntől”? (Lásd 5. szakasz.) Hogyan 
adhat reményt az 5. szakasz utolsó két bekezdése valakinek, aki 
szomorúságot érez a bűn miatt?

•	 Hogyan	lehet	a	halogatás	„az	örök	élet	megrablója”?	(Lásd	6.	
szakasz.) Mik a bűnbánatunk halogatásának veszélyei?

•	 Miközben	áttekinted	a	7.	szakaszt,	gondold	át,	mit	jelent,	„hogy	
felemeljük	hangunkat	figyelmeztetésként”.	Hogyan	lehetünk	ked-
vesek	és	szeretettel	teljesek,	amikor	másokat	figyelmeztetünk?

Kapcsolódó szentírások
Zsidók 11:1–6; Móziás 4:1–3; Alma 34:17; Ether 12:4; Moróni 

7:33–34; T&Sz 18:10–16; Hittételek 1:4

Tanítási segédlet
„A tanuló az, akit munkára kell fogni. Amikor egy tanító kerül 

a reflektorfénybe, ő válik a műsor csillagává, és ő beszél egyedül, 
és más [módokon is] uralja az egész tevékenységet, szinte majd-
nem biztos, hogy akadályozza az osztálytagok tanulását” (Asahel D. 
Woodruff idézet, Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 61.).
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Az úrvacsora jelentősége

„E jelképek magunkhoz vétele az egyik legszentebb 
és legszentségesebb szertartás az egyházban.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elder 1929. október 5-én, 19 éves apostoli 
szolgálat után a Salt Lake Tabernákulumban állt, hogy elmondja 
39. általános konferenciai beszédét. Azt mondta: „Van egy-két gon-
dolat, amelyet elő kívánok adni az úrvacsora kérdéséhez kapcso-
lódóan, pontosabban azon gyűlésekhez kapcsolódóan, amelyeket 
kinyilatkoztatás és az Úr parancsolata szerint arra különítettek el az 
egyházban, hogy a Jézus Krisztus testét és vérét jelképező jegyeket 
magunkhoz vegyük.” E téma bevezetéseként elmondta saját érzéseit 
az úrvacsora kapcsán:

„Megítélésem szerint az úrvacsorai gyűlés az egyház összes gyű-
lése közül a legszentebb és a legszentségesebb. Amikor elgondol-
kodok azon az emlékezetes estén, amikor a Szabadító összegyűlt 
apostolaival, és bevezette az úrvacsorát – amikor erre az ünnepélyes 
alkalomra gondolok, szívem csodálattal telik meg, és mély érzések 
kerítenek hatalmukba. Ezt a gyűlést az idők kezdete óta megtartott 
egyik legünnepélyesebb és legcsodálatosabb összejövetelnek gon-
dolom.

A Szabadító itt tanította őket közelgő áldozatáról, melyet zavaro-
dottságukban fel sem foghattak. Egyértelműen beszélt nekik halá-
láról, és arról, hogy vérét ontják majd, mindezt pedig éppen a világ 
bűnei miatt átélt szenvedésének óráján mondta. Igen ünnepélyes 
alkalom volt ez; bevezette az úrvacsorát, a tanítványok pedig paran-
csolatot kaptak, hogy gyakran gyűljenek össze, és emlékezzenek 
meg Jézus Krisztus haláláról és szenvedéseiről, hiszen áldozata a 
világ megváltása érdekében történt.
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„…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…” (lukács 22:19)
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Arra készült, hogy magára vegye mindazon adósság megfizeté-
sének felelősségét, amelyet az ember a bukással szerzett, hogy az 
emberiség megváltást nyerhessen a haláltól és a pokoltól. Azt taní-
totta az embereknek, hogy azért emelik majd fel, hogy mindenkit 
magához vonzhasson, és hogy mindazok, akik bűnbánatot tarta-
nak és hisznek benne, a parancsolatok betartásával elkerülhessék 
a szenvedést, mert Ő magára veszi a bűneiket.” 1

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Az Úr azt parancsolta nekünk, hogy gyakran gyűljünk 
össze, hogy részesüljünk az úrvacsorából.

E jegyek [a kenyér és a víz] magunkhoz vétele az egyik legszen-
tebb és legszentségesebb szertartás az egyházban, az a szertartás, 
amely felváltotta az áldozati bárány leölését és elfogyasztását, amely 
Megváltónk kereszten hozott áldozatát [jelképezte]. Az Egyiptomból 
való kivonulástól fogva egészen Megváltónk keresztre feszítéséig 
az izráeliták azt a parancsot kapták, hogy tartsák meg a húsvétot 
minden év egy kijelölt időszakában. A keresztrefeszítést megelőző 
ünnepélyes estén az Úr megváltoztatta e szertartást, és helyébe meg-
adta az úrvacsorát. Azt a parancsot kaptuk, hogy gyakran gyűl-
jünk össze, nem csupán évente egy alkalommal, és menjünk el az 
imádság házába, ott pedig emlékezzünk Megváltónkra, és kössünk 
szövetséget Vele azzal, hogy gyakran részesülünk ebben a szent 
szertartásban.2

Az a személy, aki hétről hétre, hónapról hónapra kivonja magát 
az úrvacsorai gyűlés alól, pedig semmi sem akadályozza, hogy részt 
vegyen benne, nem hűséges az igazsághoz. Nem szereti. Ha sze-
retné, megjelenne, hogy részesüljön ezekben a jegyekben – egy kis 
darabka	kenyérben	és	egy	kis	pohárka	vízben.	Élne	benne	a	vágy,	
hogy megtegye ezt, így nyilvánítva ki az igazság iránti szeretetét, 
valamint Isten Fiának tett hűséges szolgálatát.3

Felhívást kaptunk arra, hogy emlékezzünk meg e nagyszerű 
eseményről [ Jézus Krisztus engeszteléséről], és tartsuk azt folya-
matosan az elménkben. E célból hívnak össze bennünket hetente, 
hogy részesüljünk e jelképekből, tanúsítva azt, hogy emlékezünk 
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az Urunkra, hajlandóak vagyunk az Ő nevét magunkra venni, és be 
fogjuk tartani parancsolatait. Felhívást kaptunk, hogy e szövetséget 
hetente újítsuk meg, az Úr Lelkét pedig nem tudjuk megtartani, ha 
nem teszünk rendszeresen eleget ennek a parancsolatnak. Ha sze-
retjük az Urat, megjelenünk ezeken a gyűléseken a hódolat és az 
ima szellemében, emlékezve az Úrra, valamint azon szövetségekre, 
melyeket hetente megújítunk az úrvacsorával, ahogyan Ő ezt elvárja 
tőlünk.4

2
Jézus Krisztus engesztelésének emlékezetére 

veszünk az úrvacsorából.

Az egyház tagjainak kötelessége, hogy alázattal és hűen járjanak 
Jézus Krisztus engesztelésének ismeretében és megértésében. […] 
Van egy érzésem – és nagyon szeretném, ha tévednék, de attól tar-
tok, nem ez a helyzet –, hogy az egyház tagjainak nagyon, nagyon 
nagy százaléka nem ismeri fel, mit jelent egy kis falat kenyér és 
egy pohárka víz elfogyasztása Szabadítónk, Jézus Krisztus vérének 
kiontására, valamint kereszten hozott áldozatára emlékezve.

Hadd hívjam fel a figyelmet az áldásra [a kenyéren]. Alázatosan 
igyekszem felolvasni, hogy megértsük, mit is tartalmaz:

„Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus nevében 
kérünk, hogy áldd meg és szenteld meg ezt a kenyeret mindazok 
lelke számára, akik ebből vesznek, hogy azt Fiad testének emlé-
kezetére ehessék, és tanúsítsák neked, Ó Istenünk, Örökkévaló 
Atyánk, hogy Fiad nevét készek magukra venni, őrá mindenkor 
emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik adott; hogy 
Lelke mindig velük legyen. Ámen.” [T&Sz 20:77.] […]

Az Ő emlékezetére egyék. Azt jelenti vajon ez csupán, hogy emlé-
kezünk arra, hogy közel 2000 éve gonosz emberek elfogták, keresztre 
vonták, kezébe és lábába szeget vertek, majd ott hagyták meghalni? 
Számomra ez sokkal mélyebb jelentéssel bír. Emlékezni Őrá – miért 
került a keresztre? Milyen hasznát élvezem [én] annak, hogy Ő a 
kereszten volt? Milyen szenvedésen ment keresztül a kereszten, hogy 
én megváltást vagy felmentést kaphassak a bűneim alól?

Nos, az ember természetesen úgy gondolkodik, hogy „átszögez-
ték a kezét meg a lábát, és ott függött, míg meg nem halt”. […] Mi 
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mást	szenvedett	el?	Épp	ez	az,	ami	felett	oly	sokan	közülünk	elsikla-
nak. Meggyőződésem, hogy leghatalmasabb szenvedése nem kezé-
nek és lábának átszegzése volt, sem az, hogy ott függött a kereszten, 
bármily gyötrelmes és szörnyű is volt mindez. Másik terhet is hor-
dozott, amely sokkal jelentősebb és mélyebbre ható volt. Hogyan? 
Nem értjük teljesen, de csekély mértékben fel tudom fogni.5

Úgy vélem, nincsen közöttünk senki, aki ne tett volna már valami 
rosszat, majd ne érzett volna megbánást, és nem kívánta, hogy bár-
csak ne tette volna meg. Aztán jön a lelkiismeretünk, és igen-igen 
rosszul	érezzük	magunkat.	Átéltetek	már	ilyesmit?	Én	igen.	[…]	Itt	
van viszont Isten Fia, aki hordozta a vétkeim és a ti vétkeitek terhét 
is. […] A leghatalmasabb kínzást számára nem a szegek jelentették a 
kezében és a lábában – bármennyire nehéz is volt már önmagában 
ez is –, hanem az elme gyötrelme oly módon, mely nem világos 
előttem.	Mégis	hordozta	a	terhet	–	a	mi	terhünket.	Én	is	adtam	
valamit hozzá, és ti is, sőt, mindenki más is. Magára vette, hogy 
megfizeti az árat, hogy megmenekülhessek – hogy ti is megmene-
külhessetek – a büntetéstől, azzal a feltétellel, hogy befogadjuk az 
Ő evangéliumát, és igazak és hithűek leszünk abban.

Nos, én erre próbálok gondolni. Erre emlékezem – a gyötrelmes 
szenvedésre, amikor felkiáltott az Atyához intézett imájában, hogy 
múljék el tőle a pohár. Itt nem csupán azért könyörgött, hogy meg-
szabaduljon a kezébe és lábába vert szegektől, hiszen mindezeknél 
sokkal súlyosabb gyötrelmen ment keresztül, oly módon, melyet 
nem értek.6

Lehetetlen a gyenge halandóknak – és mindannyian gyengék 
vagyunk –, hogy teljesen felfogják Isten Fia szenvedésének mérté-
két. Nem érthetjük meg az árat, melyet meg kellett fizetnie. Joseph 
Smith prófétának azt mondta:

„Mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dol-
gokat, hogy ha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek; De 
ha nem hajlandók bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, 
ahogyan nekem; Amely szenvedés nyomán még én, Isten, min-
denek közt a legnagyobb is reszkettem a fájdalomtól, és minden 
pórusból véreztem, és testben és lélekben is szenvedtem – és azt 
kívántam, hogy ne igyam ki a keserű poharat, és visszarettenjek 
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– Mindazonáltal dicsőség legyen az Atyának; én ittam, és befejeztem 
előkészületeimet az emberek gyermekeiért.” [T&Sz 19:16–19.]

Az azonban hatalmunkban áll, hogy felismerjük és megértsük, 
hogy áldozatának e gyötrelmes szenvedése a legnagyszerűbb áldást 
hozta el számunkra, amelyet csak kaphattunk. Sőt, azt is képesek 
vagyunk felismerni, hogy erre a rendkívüli szenvedésre – amelynek 
véghezvitele vagy elviselése messze meghaladta volna a halandó 
ember erejét – azon hatalmas szeretet miatt került sor, melyet az 
Atya és a Fiú érzett az egész emberiség iránt.

[…] Ha teljes mértékben értékelnénk a számtalan áldást, amelyet 
az értünk hozott megváltásnak köszönhetően élvezhetünk, akkor 
az Úr nem tudna olyat kérni tőlünk, amit ne tennénk meg lelkesen 
és készségesen.7

„Bárcsak jobban megértethetnénk az egyház tagjaival azokat a 
szövetségeket, amelyeket akkor kötnek, amikor az úrvacsorából vesznek…”
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Biztos vagyok abban, hogy ha magunk elé képzeljük – ahogyan 
én már számtalanszor próbáltam –, amint a Szabadító összegyűjti 
apostolait ezen ünnepélyes alkalommal; ha láthanánk őket ott 
összegyűlve, az Urat szomorúan, keseregve a világ bűnei felett 
és bánkódva az egyik apostola miatt, aki hamarosan elárulja Őt, 
mégis tanítva azt a tizenegyet, akik szerették Őt, és szövetséget 
kötve velük, biztos vagyok benne, hogy szívünkben úgy éreznénk, 
sohasem fogjuk elhagyni Őt. Ha láthatnánk őket ott egybegyűlve, 
és felismerhetnénk a teher valódi súlyát, mely az Úr vállára nehe-
zedett; majd ahogyan a vacsorájuk és egy himnusz eléneklése után 
elindulnak, az Úr azért, hogy elárulják, kigúnyolják és megvessék, 
a tanítványok pedig azért, hogy rövidesen elforduljanak Tőle meg-
próbáltatásának legsötétebb óráján – ha mindezt megérthetnénk, 
bármily csekély módon is, hiszen csak kevéssé tudjuk megérteni, 
akkor biztos vagyok abban, fivéreim és nőtestvéreim, hogy örökkön 
örökké az igazság világosságában akarnánk járni. Ha láthatnánk az 
emberiség Szabadítóját, amint a kertben és a kereszten szenved, és 
teljesen megérthetnénk mindazt, amit ez számunkra jelent, akkor 
arra vágynánk, hogy betartsuk a parancsolatait, és teljes szívünk-
kel, lelkünkkel, elménkkel és minden erőnkkel szeretnénk az Urat, 
Istenünket, és Őt szolgálnánk Jézus Krisztus nevében.8

3
Kötelességünk alaposan átgondolni a szövetséget, 

amit kötünk, amikor az úrvacsorából veszünk.

Bárcsak jobban megértethetnénk az egyház tagjaival azokat a 
szövetségeket, amelyeket akkor kötnek, amikor az úrvacsorából 
vesznek az úrvacsorai gyűlésen! 9

Láttam két egyháztagot, akik egymás mellett ültek [az úrvacso-
rai gyűlésen], amint elkezdtek beszélgetni, és csak éppen addig 
hagyták abba, hogy elhangozzon az áldás a vizen vagy a kenyéren, 
máris ismét beszédbe elegyedtek egymással. […] Megdöbbentő ez 
számomra, és biztos vagyok abban, hogy az Úr számára is az.10

Kötelességünk, hogy gondosan és alaposan átgondoljuk az [úrva-
csorai] imák természetét, amikor halljuk azokat a gyűléseinken. 
Négy nagyon fontos dolog megtételére kötünk szövetséget minden 
alkalommal, amikor ezekből a jelképekből veszünk, amikor pedig 
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ez megtörténik, akkor mindez annak a jele, hogy teljes mértékben 
alávetjük magunkat a kötelezettségeknek, ezzel pedig azok kötelező 
érvényűvé válnak számunkra. Ezek pedig a következők:

1. Jézus Krisztus testének emlékezetére eszünk, megígérve, hogy 
mindig emlékezünk az Ő megsebzett testére, melyet megöltek a 
kereszten.

2. A vérének emlékezetére iszunk, amelyet a világ bűneiért ontot-
tak ki, amely engesztelést hozott Ádám vétkéért, és amely megsza-
badít bennünket a saját bűneinktől, feltéve, hogy valódi bűnbánatot 
tartunk.

3. Szövetséget kötünk, hogy készek leszünk magunkra venni 
a Fiú nevét, és mindig emlékezünk Őrá. E szövetség betartása 
során ígéretet teszünk arra, hogy az Ő nevén neveznek minket, 

„Kötelességünk, hogy gondosan és alaposan átgondoljuk az 
[úrvacsorai] imák természetét, amikor halljuk azokat…”
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és sohasem teszünk olyat, ami bemocskolhatná ezt a nevet vagy 
szégyent hozna rá.

4. Szövetségben fogadjuk, hogy betartjuk az Ő parancsolatait, 
melyeket nekünk adott; nem csak egy-egy parancsolatot, hanem 
hajlandóak vagyunk „minden olyan szó szerint [élni], amely Isten 
szájából előjön” [T&Sz 84:44].

Amennyiben hajlandóak vagyunk mindezt megtenni, akkor azt 
az ígéretet kapjuk, hogy a Szentlélek folyamatosan irányít majd 
bennünket, ha pedig nem vagyunk erre hajlandóak, akkor nem 
rendelkezünk majd ezzel az irányítással.11

Szeretnék néhány kérdést feltenni nektek, természetesen az 
egyház minden tagjához intézve ezeket. Gondoljátok, hogy az az 
ember, aki az ima, az alázat és a hódolat szellemében érkezik az 
úrvacsorai gyűlésre, és így részesül a Jézus Krisztus testét és vérét 
jelképező e szentségekből, szándékosan megszegi majd az Úr 
parancsolatait? Ha valaki teljesen megérti, hogy mit jelent, amikor 
az úrvacsorából vesz, hogy szövetséget köt arra, hogy Jézus Krisztus 
nevét magára veszi, mindig emlékezik rá, és betartja parancsolatait, 
valamint ha ezt az esküjét hétről hétre megújítja – gondoljátok, 
hogy egy ilyen ember elmulasztja befizetni a tizedét? Gondoljátok, 
hogy egy ilyen ember megszegi a sabbat napját vagy figyelmen 
kívül hagyja a Bölcsesség szavát? Úgy gondoljátok, hogy nem lesz 
imádságos lelkű, vagy nem teljesíti kvórumbeli és egyéb egyházi 
kötelességeit? Szerintem lehetetlen megszegni e szent tantételeket 
és kötelességeket, ha valaki tudja, mit jelent, hogy hétről hétre ilyen 
esküt tesz az Úrnak a szentek előtt.12

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 A	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	szakaszban	Smith	elnök	

elmondja gondolatait arról az időről, amikor a Szabadító beve-
zette az úrvacsorát. Miért jelentős számodra ez az esemény?

•	 Amikor	az	1.	szakaszt	tanulmányozod,	gondolkozz	el	azon,	
mennyire fontos számodra, hogy hetente részt vegyél az úrva-
csorai gyűlésen. Hogyan tudsz felkészülni az úrvacsorai gyűlésre? 



6 .  f e J e z e T

108

Mit tehetnek a szülők azért, hogy segítsenek gyermekeiknek 
 felkészülni?

•	 Melyek	voltak	különösen	nagy	hatással	rád	Smith	elnök	azon	
gondolatai közül, amelyeket az úrvacsoravétellel kapcsolatban 
mondott el? (Lásd 2. szakasz.) Mit tehetünk azért, hogy emlékez-
zünk a Szabadítóra és az Ő engesztelésére, amikor az úrvacsorá-
ból veszünk?

•	 Szentelj	különleges	figyelmet	a	3.	szakaszban	található	szövet-
ségeknek. Magadban gondolkodj el azon, hogy milyen érzéseid 
vannak e szövetségekről. Hogyan befolyásolják ezek a szövetsé-
gek az életedet?

Kapcsolódó szentírások
Máté 26:26–29; 1 Korinthusbeliek 11:23–29; 3 Nefi 18:1–13; 

Mormon 9:29; Moróni 4–5; T&Sz 20:75–79; 59:9–12

Tanítási segédlet
„Jelölj ki néhány résztvevőt arra, hogy felolvassák a kiválasztott 

kérdéseket a fejezet végén (akár egyénileg, akár kisebb csopor-
tokban). Kérd meg őket, hogy keressék meg a fejezetben a kér-
déshez kapcsolódó tanításokat. Majd pedig szólítsd fel őket, hogy 
osszák meg gondolataikat és meglátásaikat a csoport többi tagjával” 
(IX. oldal ebben a könyvben).
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Joseph és Hyrum Smith, 
Krisztus tanúi

„Hálával emeljük fel hangunkat Joseph Smith 
próféta és Hyrum Smith pátriárka életéért és 

szolgálatáért, valamint mindazon prófétákért 
és apostolokért, igazlelkű férfiakért és nőkért, 
akik az általuk lefektetett alapokra építettek.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith nagyon fiatal korától tudta, hogy a családját 
különleges kapcsolat fűzi Joseph Smith prófétához. Ösztönözte őt 
nagyapja, Hyrum Smith példája, aki Joseph próféta bátyja és hű 
barátja volt. Hyrum hithűen szolgált testvére oldalán vezetőként 
az egyházban. Segített a Mormon könyve kiadásában is, és felkér-
ték, hogy a nyolc tanú egyike legyen. 1844. június 27-én Joseph és 
Hyrum mártírhalált halt az Illinois állambeli Carthage-ben, meg-
pecsételve bizonyságukat a Megváltóról és az Ő evangéliumáról. 
„Életükben	nem	volt	közöttük	megosztottság,	és	halálukban	nem	
lettek elválasztva egymástól!” (T&Sz 135:3.)

Joseph Fielding Smith nem ismerte nagyszüleit a Smith ágon. 
Nagyapja, Hyrum jóval azelőtt mártírhalált halt, hogy ő megszü-
letett volna. Hyrum felesége, Mary Fielding Smith, szintén fiatalon 
hunyt el. Joseph Fielding Smith azt mondta: „Sohasem ismertem 
Smith nagyanyámat. Mindig bántam ezt, mert a valaha élt leg-
nemesebb nők egyike volt, ismertem viszont jó testvérét, Mercy 
Thompson nénikémet, kisfiúként átjártam hozzájuk, meglátogattam 
őt az otthonában, és a lábainál ültem, ő pedig történeteket mesélt 
nekem Joseph Smith prófétáról, és ó, mily hálás vagyok ezért az 
 élményért!” 1
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Joseph és hyrum smith: „életükben nem volt közöttük megosztottság, 
és halálukban nem lettek elválasztva egymástól!” (T&sz 135:3)
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Joseph Fielding Smith apja, Joseph F. Smith példájából is tanult, 
aki személyesen ismerte Joseph Smith prófétát. Apjáról Joseph 
Fielding Smith azt mondta: „A kétségnek vagy a bizonytalanságnak 
még a szikrája sem volt a bizonyságában. Ez különösen akkor volt 
nyilvánvaló, amikor a Szabadító isteni voltáról vagy Joseph Smith 
próféta küldetéséről beszélt.” 2

Ezek a példák és tanítások okozták, hogy Joseph Fielding Smith 
már gyermekkorában bizonyságot szerzett a visszaállított evangé-
liumról. „Nem emlékszem olyan időszakra, hogy ne hittem volna 
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus küldetésében, vagy Joseph 
Smith próféta küldetésében” 3 – mondta később. Amikor az evangé-
liumot tanította, olykor egészen bensőséges kifejezésekkel mondta 
el bizonyságát: „Hogy szeretem-e Joseph Smith prófétát? Persze, 
ahogyan édesapám is szerette előttem. Szeretem, mert Isten szolgája 
volt, és szeretem az evangélium visszaállítása miatt, valamint azon 
jótétemények és áldások miatt, amelyeket én és az enyéim, ti és a 
tiéitek kaptak, azon áldásokon keresztül, melyeket erre a férfira és 
a társaira ruháztak.” 4

Bár Smith elnök hálás volt családja tanításaiért és örökségéért, 
bizonysága a sajátja volt. Azt mondta: „Mindig is hálás voltam az 
Úr Lelkén keresztül kapott bizonyságomért arról, hogy Joseph 
Smith, Isten prófétája elhívást kapott, hogy az idők teljességének 
adományozási korszaka élén álljon.” 5 Egy másik alkalommal így 
tette tanúságát: „Isten ajándéka által rendelkezem a tudással, hogy 
Joseph Smith az 1820-as esztendőben valóban látta az Atyát és a 
Fiút; hogy az Atya bemutatta Fiát; hogy a Fiú beszélt hozzá, megkér-
dezte tőle, mit szeretne tudni, és tanácsot adott neki; hogy elmondta 
neki, mit kell tennie, azzal az ígérettel, hogy idővel más fény is jön, 
sőt, az evangélium teljessége – mely akkor nem volt a föld színén 
–  szintén visszaállíttatik.” Aztán pedig biztosított mindenkit afelől, 
hogy ugyanezt a bizonyságot mindenki elnyerheti: „Minden lélek-
nek a föld színén, aki vágyik arra, hogy megtudja, kiváltságában 
áll ez, mert minden lélek, aki megalázkodik, és az alázat és a hit 
mélységében, töredelmes lélekkel az Úr elé járul, éppoly biztosan 
elnyeri ezt a tudást, ahogyan él.” 6
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

Két téma jelenik meg leghangsúlyosabban: 
hogy Jézus Krisztus Isten Fia, valamint 

hogy Joseph Smith próféta volt.

Jézus Krisztus és Joseph Smith nevét összekapcsoljuk. Krisztus az 
Úr; véghezvitte az engesztelő áldozatot; Ő a feltámadás és az élet; 
rajta keresztül minden ember halhatatlanságra kel fel, míg azok, 
akik hisznek és engedelmeskednek törvényeinek, elnyerik az örök 
életet is.

Joseph Smith próféta volt, akit arra hívtak el ezekben az utolsó 
napokban, hogy kinyilatkoztatás által megkapja az evangélium 
szabadító igazságait, valamint hogy jogszerű vezető legyen, aki 
hatalmat kapott a magasságból, hogy elvégezze az evangélium 
szertartásait.

Mivel a rajta keresztül kinyilatkoztatott igazságok a második eljö-
vetel előtt eljutnak minden néphez, nem csoda, hogy Moróni azt 
mondta neki, hogy nevének „jó és rossz híre is lesz minden nemzet, 
nemzetség és nyelv között, vagyis, hogy mind jót, mind rosszat is fog-
nak róla beszélni minden nép között” [ Joseph Smith története 1:33].

Az sem meglepő, amikor később azt látjuk, hogy az Úr a követke-
zőket mondja a Prófétának: „A föld szélei neved után kérdezősköd-
nek majd, a balgák gúny tárgyává tesznek, és tombolni fog ellened 
a pokol;

Míg a tisztaszívűek, a bölcsek, a nemesek és az erényesek szün-
telenül tanácsot, felhatalmazást és áldásokat kérnek kezed alatt.” 
(T&Sz 122:1–2.)

A föld szélei már kezdenek Joseph Smith neve után kérdezős-
ködni, és sok nép sok nemzetben örvendezik a rajta keresztül 
visszaállított evangéliumban.

Ezen adományozási korszak kezdete óta Jézus bizonyságát, aho-
gyan az Joseph Smithnek kinyilatkoztatásra került, prédikálták az 
Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Európa nagy 
részén, valamint a Csendes-óceáni szigeteken.
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Az elmúlt években szinte hihetetlen módon terjeszkedett e 
munka Mexikóban, Közép-Amerika országaiban és Dél-Amerikában.

Most pedig [1971-ben] Ázsiát nyitjuk meg éppen az evangé-
lium üzenete számára olyan módon, mely minden korábbit fe-
lülmúl. Az egyházat megalapítjuk Japánban, Koreában, Tajvanon 
és Hongkongban, és már elindulunk Thaiföldön, Szingapúrban és 
Indonéziában is.

És	eljön	majd	a	nap	az	Úr	gondoskodása	folytán,	amikor	más	
nemzetek is, akik ma még el vannak zárva az igazság üzeneté-
től, megnyitják kapuikat számunkra, és Izráel elderei belépnek 
majd, hogy beszéljenek az őszinte szívűeknek ezen nemzetekben 
Krisztusról és királyságának evangéliumáról, mely Joseph Smith 
prófétán keresztül eljött a földre e napon.7

Joseph Smith Krisztus ismeretének és a szabadításnak a kinyilat-
koztatója a világ részére, e nap és e nemzedék számára.8

Mindig két téma jelenik meg a leghangsúlyosabban elmémben. 
Hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akit keresztre feszítettek a világ bűnei-
ért, és hogy Joseph Smith próféta volt, akit elhívtak és kijelöltek, 
hogy az idők teljességének adományozási korszakát bevezesse. Ez 
az üzenetem a világnak.9

2
Az Úr hívta el Joseph Smitht, hogy e dicsőséges 

adományozási korszak élén álljon.

Joseph Smith… eljött, és szent hírnökök irányítása alatt lefektette 
Isten királyságának alapjait, valamint e bámulatos mű és csoda alap-
jait, hogy a világ felkészülhessen az Úr eljövetelére.10

Tudom, hogy őt [ Joseph Smitht] Mennyei Atyánk hívta el és bízta 
meg; hogy Isten Fiától kapott kinyilatkoztatást és útmutatást, mely 
minden olyan ember javára és áldására szolgál, aki befogadja azt.11

Semmi kétség sincs elmémben, hogy az Úr támasztotta Joseph 
Smith prófétát, Ő adott neki kinyilatkoztatást, parancsolatot, és nyi-
totta meg neki a mennyeket, valamint hívta el, hogy e dicsőséges 
adományozási korszak fejeként álljon. Teljesen bizonyos vagyok 
elmémben afelől, hogy fiatalon, amikor imádkozni ment, látta az 
Atyaistent és Fiát, Jézus Krisztust, és az Ő tényleges jelenlétükben 
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állt; nincs kétség efelől az elmémben – tudom, hogy ez igaz. Tudom, 
hogy később meglátogatta őt Moróni, elnyerte az ároni papságot 
Keresztelő János keze alatt, a melkisédeki papságot Péter, Jakab és 
János keze alatt, valamint hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházát 1830 áprilisának hatodik napján isteni parancsra 
szervezték meg.12

Amikor az Úr képviselőt választott, hogy élére álljon ennek a 
nagy és csodálatos munkának, mely hamarosan megjelenik az 
emberek gyermekei között [lásd T&Sz 4:1], akkor nem a világ tudá-
sában és hagyományaiban jártas embert választott. Az Ő útjai nem 
az ember útjai, gondolatai pedig nem az ember gondolatai [lásd 
Ésaiás	55:8].	Olyasvalakinek,	aki	tanult	volt	a	világ	szerint,	túl	sok	
mindent kellett volna elfelejtenie az emberek hagyományaiból 

„Joseph smith próféta volt, akit elhívtak és kijelöltek, hogy az 
idők teljességének adományozási korszakát bevezesse.”
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és filozófiáiból. Hatalmas bölcsességében az Úr egy műveletlen 
gyermeket, egy tizennégy éves fiút választott. Ennek az ifjúnak 
nyilatkoztatta ki az Úr az evangélium teljességét, melyet a világ 
hitetlenség miatt nem fogadott be. A mennyei útmutatások évei 
során – mert az Úr jelenlétéből érkező hírnökök tanították – e fia-
talember, Joseph Smith, felkészült, hogy irányítsa az evangélium 
visszaállításának munkáját és Isten királyságának felépítését.13

3
Az Úr azt mondta, hogy ez a nemzedék Joseph 

Smith prófétán keresztül kapja meg igéjét.

Minden olyan korszakban, amikor az evangélium a földön van, 
azt az Úr prófétáinak kell kinyilatkoztatni, őket pedig el kell hívni, 
hogy jogszerű vezetők legyenek a szabadítás szertartásainak elvég-
zésében, illetve azok elvégzésének irányításában az emberek szá-
mára.

Joseph Smith az a próféta, akit az Úr ezekben a napokban elhí-
vott, hogy visszaállítsa a szabadítás igazságait, és hogy elnyerje a 
kulcsokat és hatalmakat ezen szabadító igazságok kiszolgáltatására.

Az Úr azt mondta neki: „…ez a nemzedék teáltalad kapja meg 
szavamat.” (T&Sz 5:10.) Aztán a Joseph Smithen keresztül vissza-
állított evangéliumra utalva azt mondta az Úr: „…a királyság ezen 
evangéliumát az egész világban prédikálni fogják, tanúságként min-
den nemzet számára, és akkor jön el a vég, vagyis a gonoszok 
elpusztítása.” [ Joseph Smith – Máté 1:31.] 14

Most pedig azt mondom –

Hogy Joseph Smith az, akire e napon minden embernek tekinteni 
kell, hogy megismerje az igazságot Krisztusról és az Ő evangéliu-
máról;

Hogy a megfelelő időben a próféta nevét a föld minden szegle-
tében és minden nép között ismerik majd;

Hogy az őszinte szívűek elfogadják majd őt prófétaként, és annak 
az Úrnak hódolnak majd, akit ő kinyilatkoztatott;

Hogy az egyház, melyet isteni parancsra szervezett meg, virá-
gozni fog, mert azt a kinyilatkoztatást követi, mely rajta keresztül 
érkezett;
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És	hogy	mindazok,	akik	hisznek	Joseph	Smith	tanításaiban,	és	
abban az irányban munkálkodnak, melyet ő jelölt ki, elnyerik majd 
a tudást, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akit keresztre feszítettek a 
világ bűneiért.

Ugyanolyan módon, ahogyan tudom, hogy Jézus a Krisztus – ezt 
pedig a Szentlélektől származó kinyilatkoztatás által tudom –, azt 
is tudom, hogy Joseph Smith Isten prófétája, az volt és mindörökké 
az is marad. […] …

A bizonyság és a hálaadás szellemében [osztom meg] e sugal-
mazott szavakat a Tan és a szövetségekből: „Joseph Smith, az Úr 
prófétája és látnoka, – egyedül Jézust kivéve – többet tett az embe-
rek megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki valaha is élt 
azon.” (T&Sz 135:3.)15

4
Joseph Smith és fivére Hyrum egyek 
voltak életükben és halálukban is.

Hálás vagyok az örök igazság visszaállításáért ebben az utolsó 
evangéliumi adományozási korszakban; Joseph Smith, a próféta kül-
detéséért és szolgálatáért, valamint nagyapámért, Hyrum Smithért, a 
pátriárkáért; továbbá azon tényért, hogy Isten királyságának kulcsai 
ismét az emberre bízattak a földön.16

„Továbbá, bizony mondom neked, áldott Hyrum Smith szolgám; 
mert én, az Úr szeretem őt, szívének feddhetetlensége miatt, és mert 
szereti azt, ami helyes énelőttem, mondja az Úr.” [T&Sz 124:15.]

Ki ne lenne boldog, amikor ilyen bizalomnyilvánítást és dicséretet 
kap, méghozzá az Úrtól? Hyrum Smith az elsők között keresztel-
kedett meg ebben az adományozási korszakban. Egész életében 
fivére, Joseph mellett állt, és bátorítással, hittel és ragaszkodó sze-
retettel erősítette őt. Hyrum csodálatosan gyengédszívű ember volt. 
Mélyen alázatos volt, és jobban szerette testvérét még a saját éle-
ténél is. Ez jól megmutatkozik halálában is, mellyel elnyerte a vér-
tanú koronáját. Nem ismert félelmet az igazság védelmében. Bizony, 
„szerette azt, ami helyes”.

Hyrum Smith 1800 februárjának kilencedik napján született, és 
majdnem hat évvel volt idősebb a Prófétánál. Joseph Smith nem 
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részesült olyan megtiszteltetésben, melyben ne osztozott volna 
Hyrum, aki együtt örvendezett fivérével minden áldásnak, melyet 
az Úr ráruházott. Ugyanezt a testvéri szeretetet tanúsította Joseph 
próféta is bátyja, Hyrum iránt. Együtt mentek keresztül ugyanazon 
a bánaton és örömön. Ugyanaz az üldöztetés szállt mindkettőjükre. 
Egyazon tömlöcön osztoztak az evangélium miatt, és amikor elérke-
zett az idő, hogy megpecsételjék bizonyságukat, együtt osztoztak a 
vértanúság	koronáján.	„Életükben	nem	volt	közöttük	megosztottság,	
és halálukban nem lettek elválasztva egymástól!” [T&Sz 135:3.] […]

Az alábbi egy jól kiérdemelt tiszteletnyilvánítás a prófétától: 
„Hyrum testvér, mily hűséges szíved van! Ó, az Örök Jehova koro-
názza fejedet örök áldásokkal, annak a gondoskodásnak a jutal-
maként, amelyet lelkem iránt tanúsítottál! Ó, mennyi bánaton 
osztoztunk, és az elnyomás könyörtelen keze most újra megbék-
lyóz bennünket! Hyrum, neved fel lesz jegyezve az Úr törvényének 
könyvében azok számára, akik utánad jönnek, hogy cselekedeteiket 
a tieid után mintázhassák.”

Joseph és hyrum vérükkel pecsételték meg bizonyságukat
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A próféta ismételten kijelentette: „Azért imádkozhatnék a szí-
vemben, hogy mindegyik testvérem olyan lehessen, mint szeretett 
Hyrum bátyám, aki egy bárány szelídségével és egy Jób becsüle-
tességével rendelkezik, egyszóval Krisztus szelídségével és aláza-
tosságával; és én azzal a szeretettel szeretem őt, amely erősebb a 
halálnál, mert soha sem adott alkalmat nekem a feddésre, és én  
se neki.” 17

5
Joseph és Hyrum vérükkel pecsételték meg bizonyságukat.

Nagyapám, Hyrum Smith pátriárka arra kapott elhívást, hogy 
öccsével, Joseph prófétával közösen viseljék ezen adományozási 
korszak kulcsait. Az Úr azt mondta, hogy két tanú vallomása alapján 
megáll minden dolog [lásd 2 Korinthusbeliek 13:1]. […]

Joseph Smith nem állhatott meg egyedül, különben műve elbu-
kott volna, éppúgy, ahogyan a Szabadító műve is megkívánta más 
tanúk megerősítését, és ki tanúsíthatta volna jobban Krisztust, mint 
Atyja? [Lásd János 8:12–18.] Így hát az Úr egy másik férfit is elhívott, 
hogy Joseph Smith mellett álljon, és viselje a szabadítás kulcsait 
ebben az adományozási korszakban tanúként vele együtt. […]

[…] [Hyrum] nemcsak arra hívatott el, hogy az egyház pátriárkája 
legyen – ami születési joga volt –, hanem ugyanakkor az Úr ezt is 
megmondta neki:

„És	mostantól	fogva	kijelölöm	számára,	hogy	próféta,	és	látnok,	
és kinyilatkoztató legyen egyházam számára, akárcsak Joseph szol-
gám;

Hogy Joseph szolgámmal ő is összhangban cselekedhessen; és 
hogy tanácsot kapjon Joseph szolgámtól, aki megmutatja neki a 
kulcsokat, amik által kérhet és kaphat, és ugyanazzal az áldással, 
és dicsőséggel, és tisztelettel, és papsággal, és a papság azon aján-
dékaival lehessen megkoronázva, amik valamikor arra szálltak, aki 
szolgám	volt,	Oliver	Cowdery.

Hogy Hyrum szolgám bizonyságot tehessen azon dolgokról, ami-
ket megmutatok neki, hogy nevét tisztelettel tartsák emlékezetben 
nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké.” [T&Sz 124:94–96.]
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Ezen elhívással és paranccsal összhangban Joseph Smith próféta 
Hyrum Smithre ruházta a papság összes kulcsát, felhatalmazását 
és ajándékát, amelynek ő – a Próféta – birtokában volt, és amelyet 
korábban	Oliver	Cowdery	is	viselt.	Továbbá	az	Úr	kinyilatkoztatott	
Hyrum Smithnek mindent, ami szükséges volt ahhoz, hogy töké-
letesen és teljes mértékben tanúvá lehessen fivére, Joseph mellett 
prófétaként, látnokként, kinyilatkoztatóként és az egyház elnöke-
ként, valamint hogy minden időben és az egész örökkévalóságon át 
eme adományozási korszak fejeként állhasson Joseph öccse mellett, 
Jézus Krisztus tanújaként.18

Testvérével, nagyapámmal, Hyrum Smith pátriárkával együtt 
[ Joseph Smith] vérével pecsételte meg bizonyságát a Carthage bör-
tönben.	Én	pedig,	a	magam	részéről,	szeretnék	eszköz	lenni	az	Úr	
kezében azon munkában, hogy a világ tudomására hozza, hogy a 
szabadítás ismét elérhető, mert az Úr hatalmas látnokot támasztott 
ezekben a napokban, hogy újra megalapítsa királyságát a földön.19

Hálával emeljük fel hangunkat Joseph Smith próféta és Hyrum 
Smith pátriárka életéért és szolgálatáért, valamint mindazon prófé-
tákért és apostolokért, igazlelkű férfiakért és nőkért, akik az általuk 
lefektetett alapokra építettek.20

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Smith	elnök	beszélt	azokról	a	családtagokról,	akik	segítettek	neki	

Joseph Smith küldetéséről szóló gyermekkori bizonyságának 
ápolásában (lásd „Joseph Fielding Smith életéből”). Mit tehetünk 
annak érdekében, hogy segítsünk a gyermekeknek bizonyságot 
nyerni Joseph Smith próféta küldetéséről?

•	 Mi	módon	kapcsolódik	össze	Jézus	Krisztus	és	Joseph	Smith	
neve? (Lásd 1. szakasz.) Milyen hatással volt Joseph Smith próféta 
szolgálata a Szabadítóról és az Ő evangéliumáról való bizonysá-
godra?

•	 Gondokodj	el	Smith	elnök	észrevételén	azzal	kapcsolatban,	hogy	
az Úr Joseph Smitht hívta el egy olyan ember helyett, aki „a 
világ tudásában és hagyományaiban jártas” (2. szakasz). Hogyan 
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segíthet nekünk ennek megértése akkor, amikor kevésnek érez-
zük magunkat feladataink betöltéséhez?

•	 A	3.	szakaszban	Smith	elnök	a	Tan	és	a	szövetségek	5:10-es	és	
135:3-as versét idézi. Hogyan magyaráznád el ezeket a verseket 
valakinek, aki nem ismeri Joseph Smith küldetését?

•	 Mit	tanulhatsz	Joseph	Smith	és	testvére,	Hyrum	kapcsolatából?	
(Lásd 4. szakasz.)

•	 Milyen	érzéseid	vannak,	amikor	arra	gondolsz,	hogy	Joseph	és	
Hyrum Smith vérükkel pecsételték meg bizonyságukat? (Lásd 5. 
szakasz.) Hogyan tarthatjuk tiszteletben áldozatukat?

Kapcsolódó szentírások
Joseph Smith Fordítás, 1 Mózes 50:30–31; 2 Nefi 3:5–15; T&Sz 

11:11–26; 76:22–24; 135

Tanítási segédlet
A szorgalmas tanulásra való ösztönzés egyik módja, ha gondo-

san odafigyelsz, amikor valaki feltesz egy kérdést vagy hozzászól 
a leckéhez. „Az odafigyelés a szeretet kifejezésének egyik módja. 
Gyakran áldozatot követel. Amikor valóban odafigyelünk másokra, 
gyakran feladjuk azt, amit mondani akarunk, hogy ők kifejezhessék 
magukat” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 66.).
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8 .  F E J E Z E T

Isten egyháza és királysága

„Tudja hát meg minden ember, hogy ez 
bizony az Úr egyháza, és hogy Ő irányítja 

annak ügyeit. Mily kiváltság, hogy egy ilyen 
isteni intézmény tagjai lehetünk!”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith 1970. január 23-tól 1972. július 2-ig tartó 
szolgálata az egyház elnökeként betetőzése volt egy egész élet elkö-
telezettségének az Úr királyságában. Viccesen emlegette, hogy első 
egyházi szolgálatára kisbaba korában került sor. Kilenc hónaposan 
ugyanis édesapjával, Joseph F. Smith elnökkel elkísérték Brigham 
Young elnököt a Utah állambeli St. George-ba, hogy részt vegyenek 
a St. George templom felszentelésén.1

Fiatalemberként Joseph Fielding Smith teljes idejű misszionáriusi 
szolgálatot végzett, majd később egy papsági kvórum elnökévé hív-
ták el, valamint a Fiatal Férfiak Közös Fejlesztési Társasága általános 
testülete tagjává is (ez a szervezet volt a mai Fiatal Férfiak szervezet 
előfutára). Titkárként dolgozott az egyházi történetíró hivatalában, 
és közben csendben nemhivatalos titkárként segítette édesapját, 
amikor az az egyház elnöke volt. E szolgálati lehetőségeken keresz-
tül Joseph Fielding Smith megtanulta értékelni az egyház sugalma-
zott szervezetét, valamint annak szerepét az egyének és a családok 
örök életre vezetésében.

Joseph Fielding Smitht 1910. április 7-én rendelték el az Úr Jézus 
Krisztus apostolává. Közel 60 éven át szolgált a Tizenkét Apostol 
Kvóruma tagjaként, ebből majdnem 20 évig a kvórum elnöke-
ként. Apostolként szerte a világban segítette az egyház irányítá-
sát. Az egyház küldetésének számos területén részt vállalt, szolgált 
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Joseph fielding smith elnök, az Úr királyságának elkötelezett szolgája
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egyházi történetíróként, a Salt Lake templom elnökeként, a Utahi 
Genealógiai Társaság elnökeként, valamint az Első Elnökség 
 tanácsosaként.

Egyszerű és szerény emberként Joseph Fielding Smith sohasem 
törekedett ezekre a pozíciókra. Amikor azonban az Úr szolgá-
latra hívta, akkor készséges szívvel és lelkesen engedelmeskedett. 
Csendesen adta tanújelét elkötelezettségének azon a napon is, ami-
kor 89 évesen egy gyűlésre ment éppen. Gyalog indult otthonról, 
amikor megcsúszott és leesett egy lépcsőn. Annak ellenére, hogy 
megsérült a lába, mintegy negyed mérföldet sétált – „vénember 
módjára sántikálva”, ahogyan később fogalmazott – hogy eleget 
tegyen felelősségének. A gyűlés után hazasétált, ahol végül hagyta, 
hogy az orvos megvizsgálja. Kiderült, hogy Smith elnök több helyen 
is eltörte a lábát. Smith elnök később az eset kapcsán megjegyezte: 
„Kissé elhúzódott a gyűlés – mondta. – De hát ez már csak így 
szokott lenni.” 2

Egy üzenetében, melyet az utolsó napi szent fiataloknak címzett, 
Smith elnök elmondta, mi okból ennyire elkötelezett az egyház 
munkája iránt:

„Tudom, hogy Isten él. Tudom, hogy Jézus Krisztus az Atyánk 
Egyszülött Fia a testben. Tökéletes hittel rendelkezem Joseph Smith 
próféta és az őt követők küldetésében.

Éppoly	biztosan	tudom,	hogy	birtokunkban	van	Jézus	Krisztus	
örökkévaló evangéliumának igazsága, mint azt, hogy élek. Ha nem 
tudnám, nem akarnék itt lenni, és nem szeretném, ha bármi közöm 
is lenne ehhez a munkához. De testem minden ízében tudom ezt. 
Isten kinyilatkoztatta ezt nekem.” 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Századokon át tartó sötétség és hitehagyás 
után az Úr visszaállította evangéliumát és 

megszervezte egyházát a földön.

Az Úr visszaállította az evangéliumot, és ismét megszervezte 
egyházát a földön. Ezen újraszervezés és visszaállítás oka abban 
a tényben keresendő, hogy a világ évszázadokon keresztül lelki 
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sötétségben élt, felhatalmazás és megértés nélkül; nem tudták, 
hogyan hódoljanak az élő Istennek. […] …

Az örökkévaló szövetség felbomlott; az evangéliumi tantételek 
helyes értelmezése pedig eltűnt a hitehagyás során; ezzel az embe-
rek elvesztették a jogot az evangélium szertartásainak elvégzésére. 
Szükségessé vált, hogy mindez visszaállításra kerüljön, és hogy a 
hit gyarapodjék az emberek között azáltal, hogy a mennyek újra 
feltárulnak és az evangélium visszaállíttatik.

Így aztán az Úr hírnököket küldött jelenlétéből az evangélium 
teljességével, hatalommal és a papság felhatalmazásával, hogy azt 
az emberre ruházzák; valamint parancsolatokat adott nekik, …mert 
az Úr ismerte azokat a csapásokat, amelyek a világra jönnek majd, 
és szándékában állt megfelelően figyelmeztetni az embereket, és 
lehetőséget biztosítani arra, hogy az emberiség megkaphassa az 
evangéliumot, hogy bűnbánatot tarthassanak, elfordulhassanak 
gonosz útjaiktól, és az Urat szolgálják [lásd T&Sz 1:17–23].4

Kijelentjük, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza Isten földi királysága, az egyetlen olyan hely, ahol az 
emberek megismehetik a szabadítás igaz tanait és megtalálhatják a 
szent papság felhatalmazását.5

Kedves fivéreim és nőtestvéreim, kimondhatatlanul hálás vagyok 
mindazon áldásokért, melyeket az Úr megadott nekem és egyháza 
hithű tagjainak a világ különböző nemzeteiben, valamint minden 
gyermekének mindenütt.

Életem	minden	napján	köszönetet	mondok	Neki	örökkévaló	
evangéliumának visszaállításáért ezekben az utolsó napokban, 
melyet mindazok szabadítása érdekében állított vissza, akik hisznek 
és engedelmeskednek ezen evangélium törvényeinek.6

2
Maga az Úr irányítja az egyház munkáját, számunkra 
pedig kiváltság, hogy tagjai lehetünk az egyháznak.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szó szerint 
Isten királysága a földön.7

El kívánom mondani, hogy egyetlen ember sem képes önmaga 
vezetni ezt az egyházat. Ez az Úr Jézus Krisztus egyháza; Ő áll az 
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élén. Az egyház az Ő nevét viseli, az Ő papságával rendelkezik, 
az Ő evangéliumát és tanát hirdeti, valamint az Ő munkáját végzi.

Ő választja ki és hívja el az embereket, hogy eszközök legyenek 
kezében célja megvalósításában, Ő irányítja és vezeti őket munká-
jukban. Az emberek azonban csupán eszközök az Úr kezében, a 
dicsőség és a tisztelet mindazért, amit szolgái elérnek, örökre Őt 
illeti.

Ha ez egy ember munkája lenne, elbukna, de az Úr munkája 
ez, Ő pedig nem bukik el. Számunkra pedig ott a biztosíték, hogy 
amennyiben betartjuk a parancsolatokat és bátrak vagyunk a 
Jézusról való bizonyságunkban, valamint hűek a belénk helyezett 
bizalomhoz, akkor az Úr az igazlelkűség ösvényén irányít és vezet 
bennünket és egyházát minden célja megvalósítására.8

Az egyház minden tagjának az egész világon el szeretném mon-
dani, hogy ez az egyház Isten által kijelölt küldetéssel bír, hogy 
Jézus Krisztus irányítása és vezetése mellett tevékenykedjen, és 
hogy semmi sem állíthatja meg az Ő terveit erre vonatkozóan. Be 
fogja tölteni Mennyei Atyánk terveit. Remélem, hogy a szentek 
szerte a világban naponta köszönetet mondanak az Úrnak azért, 
hogy egyháza tagjai lehetnek, valamint megköszönik Joseph Smith 
próféta küldetését az evangélium örömünkre és boldogságunkra 
történő visszaállításában.9

Az őszinte szívűeknek minden nemzetben azt mondjuk: az Úr 
szeret benneteket. Szeretné, ha elnyernétek az evangélium áldásai-
nak teljességét. Most pedig arra szólít benneteket, hogy higgyetek 
a Mormon könyvében, fogadjátok el Joseph Smitht prófétaként, és 
gyertek az Ő földi királyságába, ezzel örökösévé válva az örök élet-
nek az Ő mennyei királyságában.10

Sohasem volt egyetlen pillanat sem az egyház megszervezése óta, 
amikor ember vezette volna az egyházat. Nem volt ez így Joseph 
Smith napjaiban, sem Brigham Young napjaiban, és azóta sem. Ez 
az Úr munkája, és sohase feledjétek, hogy az Örökkévaló az, aki e 
munkát végzi, nem pedig az ember.11

Tudom, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza Isten királysága a földön, és hogy az, ahogyan most fennáll 
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és vezetik, az Úr jóváhagyásával történik, valamint hogy a kijelölt 
úton halad.

Tudja hát meg minden ember, hogy ez bizony az Úr egyháza, 
és Ő irányítja annak ügyeit. Mily kiváltság, hogy egy ilyen isteni 
intézmény tagjai lehetünk! 12

3
Az egyházat azért szervezték meg, hogy segítsen 
tagjainak örömet és boldogságot találni ebben az 

életben, valamint örök életet a következőben.

Az Úr minden dolgot rendben állított fel, ezzel tökéletes rendszert 
adott a kezünkbe. Az emberek nem javíthatnak rajta. Ha elvégez-
nénk mindazt, amit az Úr kinyilatkoztatott, úgy, ahogyan azt kinyi-
latkoztatta, akkor minden tökéletes lenne, mert a szervezet tökéletes 
szervezet; az elmélet – a terv – hibátlan.13

Az Úr felállított az egyházában egy olyan papsági szervezetet, 
amelyet apostolok és próféták vezetnek. Más szervezeteket is adott, 
…hogy segítsék és támogassák a papságot.

Minden evangéliumi adományozási korszakban vannak kielégí-
tésre váró különleges szükségletek, megoldandó problémák, segít-
séget kell nyújtani az egyház tagjainak, támogatva és gondoskodva 
róluk, miközben igyekeznek az Úr előtt „félelemmel és rettegéssel” 
kimunkálni szabadulásukat (lásd Filippibeliek 2:12). Ezért vannak 
a segédszervezetek [a Segítőegylet, a Fiatal Férfiak, a Fiatal Nők, 
az Elemi és a Vasárnapi Iskola], hogy segítsék és támogassák a 
papságot. Úgy szervezték meg őket, hogy kielégítsék az emberek 
szükségleteit, bármilyen társadalmi körülmények legyenek is. Isten 
kormányzatának részei, és azért állíttattak fel, hogy segítsék az 
egyház tagjait életük tökéletesítésében, valamint mindazon dolgok 
elvégzésében, melyek biztosítják számukra az örömet és a boldog-
ságot ebben az életben, valamint az örök életet a következőben. […]

Az egyház és annak szervezetei lényegében egyfajta szolgála-
tot nyújtó szervezetet alkotnak, hogy segítsenek a családoknak és 
az egyéneknek. A házitanítók, a papsági vezetők és a püspökök 
arra lettek kijelölve, hogy örök életre vezessék az Atya királysá-
gában azokat, akikkel együtt munkálkodnak, a segédszervezetek 
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megbízása pedig az, hogy segítsenek a szabadítás e nagyszerű 
 munkájában és támogassák azt.

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, milyen hatalmas szükség van 
arra, hogy kihasználjuk mindezen programokat Atyánk minden 
gyermekének javára és áldására. […]

Ha mindannyian megteszünk mindent, amit csak kell, hogy 
továbbvigyük az egyház programjait, akkor az Úr oly teljes mérték-
ben fog megáldani és felvirágoztatni bennünket, hogy siker koro-
názza majd munkánkat, mindennek eredményeként pedig teljes 
béke és öröm lesz a miénk itt és örök dicsőség ezután.14

„rátermett szolgálatotok nem marad észrevétlen az isten előtt, 
akit szolgáltok, és akinek a munkájában tevékenykedtek.”
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4
Egyházi szolgálatunk kifejezésre juttatja 

mások iránti szeretetünket és az Úr végtelen 
szolgálata iránt érzett megbecsülésünket.

Az Úr az egyházzal van. Ő vezet bennünket. Az Ő Lelke nyugszik 
ezen a népen. Azt várja tőlünk, hogy alázatosan, a szív és a lélek 
egységével szolgáljuk Őt.15

Szabadítónk azért jött a világba, hogy egymás iránti szeretetet 
tanítson nekünk, ahogyan pedig ez a nagyszerű lecke kifejezésre 
jutott hatalmas szenvedésében és halálában, hogy mi élhessünk, 
nem kellene-e vajon nekünk is kifejezni felebarátaink iránti szere-
tetünket azzal, hogy szolgálatot nyújtunk számukra? Nem kellene-e 
vajon kimutatnunk megbecsülésünket nekünk tett végtelen szolgá-
latáért azzal, hogy az Ő ügyében szolgálunk?

Aki csak azokat a dolgokat végzi el az egyházban, amelyek egye-
dül rá vonatkoznak, soha nem éri el a felmagasztosulást. Például az 
az ember, aki hajlandó imádkozni, fizetni a tizedét és felajánlásait, 
valamint eleget tenni azoknak a hétköznapi kötelességeknek, ame-
lyek saját életére vonatkoznak, de ennél semmi többet, az az ember 
sohasem éri el a tökéletesség célját.16

Soha ne utasítsátok vissza a szolgálatot! Amikor egy elnöklő tiszt-
ségviselő a segítségeteket kéri, örömmel fogadjátok el, és a tőletek 
telhető legjobbat nyújtsátok a munka során. Az Úr elvárja ezt tőlünk, 
mi pedig szövetség alatt állunk, hogy megtegyük. Ez a hozzáállás 
örömet és békességet eredményez, egyúttal pedig azok, akik szol-
gálnak, elnyerik a legnagyobb áldást. A tanár többet tanul, mint 
a tanuló; az áldás, amely azért száll ránk, mert elfogadtunk egy 
felkérést, hogy az egyházban munkálkodjuk, sokkal hatalmasabb, 
mint az az áldás, amelyet mi másoknak adni tudunk. Aki visszautasít 
bármilyen munkát, vagy meghátrál a felelősség elől, amikor meg-
adatna neki az egyházban, az igen komolyan kockára teszi, hogy 
elveszíti a Lélek útmutatását. Idővel langyossá és érdektelenné válik 
minden kötelesség iránt, majd pedig az elhanyagolt és nem öntözött 
növényhez hasonlóan kiszárad és elhal lelkileg.17

Rátermett szolgálatotok nem marad észrevétlen az Isten előtt, akit 
szolgáltok, és akinek a munkájában tevékenykedtek.18
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Azért imádkozom, hogy mindannyian, együtt munkálkodva igaz 
fivérekként és nővérekként az Úr királyságában, úgy dolgozzunk, 
hogy megvalósíthassuk azt a nagyszerű munkát, amely előttünk áll.19

5
Ebben az adományozási korszakban Isten királysága 

és az Úr munkája el fog terjedni az egész világon.

Az evangélium valamely adományozási korszaka a meghatározás 
szerint az, amikor Istentől választott tisztviselőknek hatalom és fel-
hatalmazás adatik Isten megbízásából az Ő igéjének terjesztésére, 
valamint minden szertartásának elvégzésére. […]

Voltak olyan időszakok, amikor vétkeik miatt az evangélium 
elvétetett az emberektől. Ez volt a helyzet Noé napjaiban. Izráel 
elfordult az Úrtól és sok nemzedéken át sötétségben maradt Jézus 
Krisztus eljövetelét megelőzően, amikor pedig Ő eljött az emberek-
hez, visszaállította evangéliuma teljességét. Elküldte tanítványait, 
hogy üzenetét az egész világon hirdessék, azonban nem kellett túl 
sok évszázadnak eltelnie ahhoz, hogy az emberek ismét vétekbe 
essenek, és elveszítsék a felhatalmazást arra, hogy az Úr nevében 
cselekedjenek. Ez tette szükségessé a mennyek kitárulását és egy 
új adományozási korszak bevezetését, hogy minden készen álljon 
Urunk második eljövetelére – ezúttal a menny fellegei közül –, hogy 
dicsőségben uralkodjék ezer éven át, amely esemény közel van, 
mégpedig itt, a küszöbön áll.20

Maga az evangélium minden adományozási korszakban ugyanaz 
volt; a szabadítás terve ugyanaz Atyánk minden gyermeke számára 
minden korszakban. Időről időre hitehagyás miatt elveszett, amikor 
azonban az Úrnak volt népe a földön, akkor ők ugyanazokat a tör-
vényeket és szabadító igazságokat kapták, mint amelyeket nekünk 
is kinyilatkoztatott.

Van azonban egy nagyszerű további dolog is, amelyet ebben 
a korszakban megkaptunk, és amely sohasem adatott még meg 
korábban. Az Úr ugyanis ebben az adományozási korszakban kije-
lentette, hogy az egyház többé nem kerül tévútra; ez alkalommal az 
evangélium itt marad. Ez alkalommal a kinyilatkoztatott igazság arra 
hivatott, hogy felkészítsen egy népet Isten Fiának második eljövete-
lére, az egyház pedig a föld minden részén megalapíttatik, amikor 
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az Úr eljön, hogy bevezesse a béke és igazlelkűség millenniumi 
korszakát.21

Világméretű egyház tagjai vagyunk, olyan egyházé, amely ren-
delkezik az élet és a szabadítás tervével, olyan egyházé, amelyet 
maga az Úr állított fel ezekben az utolsó napokban, hogy szabadító 
üzenetét eljuttassa minden gyermekéhez az egész földön. […]

Elértük azt a fejlettséget és erőt, amely alkalmassá tesz bennün-
ket arra, hogy betöltsük az Úrtól Joseph Smith prófétán keresztül 
kapott parancsot, hogy a visszaállítás örömhírét minden nemzethez 
és minden emberhez el kell juttatnunk.

Sőt, nem csupán hirdetni fogjuk az evangéliumot minden nem-
zetben az Ember Fia második eljövetele előtt, hanem megtérteket 
gyűjtünk és megalapítjuk a szentek gyülekezeteit közöttük.22

Isten királysága és az Úr munkája egyre tovább terjed; gyorsab-
ban halad a világban a jövőben, mint bármikor a múltban. Az Úr 
megmondta, és a Lélek tanúsítja; és én is bizonyságot teszek erről, 
mert tudom, hogy igaz. Azért van itt Isten királysága, hogy növe-
kedjék, hogy messzi földeken is elterjedjen, hogy gyökeret verjen a 
földön, és hogy gyarapodjon azon a helyen, ahová az Úr elültette 
saját hatalma és igéje által, hogy soha többé ne pusztítsák el, hanem 
tovább haladjon, míg a Mindenható céljai be nem teljesednek – 
minden tantétel, melyről a próféták a világ kezdete óta szóltak. Ez 
Isten munkája, amelyet saját maga állított vissza a földre ezekben 
az utolsó napokban, saját bölcsességéből, nem pedig az ember 
 bölcsességéből.23

Az evangélium minden ember javára szolgál, és az egyházat meg-
alapítják mindenütt, minden nemzetben, egészen a föld széleiig, az 
Ember Fia második eljövetele előtt.24

Tudom és tanúsítom, hogy az Úr céljai győzedelmeskedni fognak 
a földön. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza itt 
marad. Az Úr munkája diadalmaskodni fog. Nincs a földön olyan 
hatalom, amely meggátolhatná az igazság terjedését és az evangé-
lium hirdetését minden nemzetben.25

Áldásomat hagyom rátok, és biztosítékomat, hogy Isten a népe 
mellett áll, valamint hogy a munka, amelynek részesei vagyunk, 
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diadalmaskodik és tovább gördül, míg az Úr örökkévaló céljai be 
nem teljesednek.26

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Hogyan	követhetjük	Smith	elnök	példáját	egyházi	szolgálatunk	

során? (Lásd „Joseph Fielding Smith életéből”.)

•	 Gondolkozz	el	Smith	elnök	az	evangélium	visszaállításáról	szóló	
tanításain (lásd 1. szakasz). Milyen érzéseid vannak azzal kap-
csolatban, hogy olyan időszakban élsz, amikor az Úr egyházát 
visszaállították a földre?

•	 Smith	elnök	bizonyságot	tett,	hogy	Jézus	Krisztus	áll	az	egyház	
élén (lásd 2. szakasz). Hogyan oszthatnád meg a bizonyságodat 
erről az igazságról valakivel, aki nem tagja az egyháznak?

•	 Hogyan	segítettek	neked	az	egyház	szervezetei	és	programjai,	
hogy elnyerd a 3. szakaszban említett áldásokat? Hogyan segítet-
tek a családodnak?

•	 Smith	elnök	azt	mondta:	„Szabadítónk	azért	jött	a	világba,	hogy	
egymás iránti szeretetet tanítson nekünk” (4. szakasz). Hogyan 
tudjuk a Szabadító szeretetre vonatkozó példáját követni a házi-
tanítói vagy a látogatótanítói szolgálatunk során?

•	 Amikor	áttekinted	az	5.	szakaszt,	figyeld	meg,	miben	különbözik	
ez az adományozási korszak a többitől. Hogyan befolyásolja ez 
az ismeret az egyházban végzett szolgálatunkat? Milyen érzé-
seid vannak, amikor arra gondolsz, hogy a világot felkészítik a 
Szabadító második eljövetelére?

Kapcsolódó szentírások
Móziás 18:17–29; T&Sz 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Tanítási segédlet
„Amikor változatos tanulási tevékenységeket használsz, a tanulók 

hajlamosak jobban megérteni az evangéliumi tantételeket, és több 
mindent megjegyeznek. Egy gondosan kiválasztott módszer érthe-
tőbbé, érdekesebbé és emlékezetesebbé tehet egy tantételt” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 89.).
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9 .  F E J E Z E T

A Mormon könyve tanúi

„Úgy tűnik számomra, hogy ezen egyház egyetlen tagja 
sem lehet elégedett addig, amíg újra és újra el nem 

olvasta és alaposan át nem gondolta a Mormon könyvét, 
hogy tanúbizonyságot tehessen róla, hogy az valóban 

a Mindenható sugalmazására készült feljegyzés.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök 1921 márciusától 1970 februárjáig 
szolgált az egyház történetírójaként és jegyzőjeként. Ebben a minő-
ségében kulcsszerepet játszott számos történelmi jelentőségű irat 
eredeti példányának megszerzésében az egyház számára. Ezen 
dokumentumok egyike egy kézírásos bizonyság volt, melyet David 
Whitmer írt alá, aki a Mormon könyve három különleges tanújának 
egyike volt. Smith elnöknek abban a kiváltságban is része lehetett, 
hogy	Oliver	Cowdery	kézírásos	bizonyságát	is	kezében	tarthatta,	
aki a Mormon könyve három tanújának egy másik tagja volt. Miu-
tán kézzel lemásolta ezeket a dokumentumokat, Smith elnök leg-
alább két nyilvános beszédében is felolvasta őket – egyszer 1939 
márciusában, majd pedig ismét, az egyház 1956. októberi általános 
konferenciáján.

Bár Smith elnök úgy érezte, ezen írásos bizonyságok elég jelen-
tősek ahhoz, hogy megossza őket, sokkal gyakrabban beszélt egy 
másik bizonyságról a Mormon könyvével kapcsolatban: a sajátjáról, 
melyet jóval azelőtt kapott, hogy az egyház történetírói hivatalá-
ban kezdett volna dolgozni. Azt mondta: „A Mormon könyvét már 
azelőtt elkezdtem olvasni, hogy elértem volna a diakónusi kort, 
azóta is olvasom, és tudom, hogy igaz.” 1 „Nagyon, nagyon sokszor 
elolvastam – mondta az utolsó napi szenteknek. – De nem elégszer. 
Még mindig tartalmaz olyan igazságokat, amelyeket megkereshetek 
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Joseph smith jelenlétében egy angyal megmutatta az aranylemezeket oliver 
Cowderynek és david Whitmernek, a három tanú közül kettőnek. az angyal 
később martin harrisnek, a harmadik tanúnak is megmutatta a lemezeket.
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és megtalálhatok, hiszen még nem vagyok a mestere, de tudom, 
hogy igaz.” 2

Smith elnök célja a saját, Mormon könyvéről szóló bizonysága 
megosztásával az volt, hogy másokat is ösztönözzön saját bizony-
ságuk megszerzésére. Kijelentette: „Tanúságomat teszem nektek, 
hogy az Úr nagyon is világossá tette számomra az általam kapott 
kinyilatkoztatás által – és sokan a jelenlévők közül, ti is hasonlóan 
tanúságot tehettek –, hogy ezek a dolgok igazak, és ez a kiváltsága 
minden őszinte embernek, aki vállalkozik arra, hogy elolvassa azt 
imádságos lélekkel, és vággyal a szívében, hogy megtudja, a könyv 
igaz-e vagy sem; és megkapja arről a bizonyságot a Moróni által tett 
ígéret szerint, aki lepecsételte a feljegyzéseket, hogy azok az idők 
teljességének adományozási korszakában jöjjenek elő.” 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

A Mormon könyve szent feljegyzés, mely az 
örökkévaló evangéliumot tartalmazza, és 
tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztusról.

A Mormon könyve az amerikai földrész őslakóinak szent törté-
nelme, mely tartalmazza prófétáik jövendöléseit, az Úr nekik adott 
parancsolatait, valamint ezen ősi népek történetét és végzetét. Ez 
Amerika szentíráskötete, mely éppoly szent és sugalmazott, mint 
a Biblia, amely a zsidó nép szent feljegyzéseit tartalmazza a keleti 
féltekén.4

A nefita próféták imáikban buzgón igyekeztek elérni, hogy írá-
saik megmaradjanak, és előjöhessenek, mintha halottaikból szól-
nának, hogy tanúságot tegyenek Lehi maradékának, valamint a 
zsidóknak és a nemzsidóknak, hogy Isten kinyilatkoztatta nekik 
az evangélium teljességét. Azért aggódtak, hogy ezekben az utolsó 
napokban az embereket a bűnbánathoz és az Istenbe vetett hithez 
vezesse az a bizonyság, melyet ezek a nefita próféták évszázadokkal 
korábban kaptak. Sőt, a Mormon könyvéből azt is megtudjuk, hogy 
magának a Mormon könyvének is éppen ez a célja, ahogyan azt 
számos részében kijelentik. […]
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[…] Az Úr nagyon világossá tette a nefita prófétáknak, hogy törté-
nelmük és próféciáik megőrződnek majd, hogy az utolsó napokban 
Jézus Krisztusról szóló tanúságként jöjjenek elő, és hogy megalapít-
sák evangéliumát az emberek között. Nefi napjaink nemzsidóinak és 
zsidóinak is prófétált, és igen együttérző és sokatmondó formában 
hagyta meg nekik bizonyságát. (2 Nefi 33.) Moróni is ugyanezt tette. 
(Moróni 10:24–34.)5

Nefi – az izráelita kolónia egyik legelső prófétája – már a keresz-
tény időszak előtt közel hatszáz évvel megjövendölte, hogy amikor 
a népe történetét tartalmazó feljegyzések előkerülnek a porból, ez 
olyan időben történik majd, amikor az emberek „tagadják Istennek, 
Izráel Szentjének hatalmát, és ezt mondják…: Miránk hallgassatok, 
és halljátok a mi előírásunkat; mert íme, ma nincs Isten, mert az Úr, 
a Megváltó elvégezte munkáját, és hatalmát átadta az embereknek” 
[2 Nefi 28:5]. Továbbá sokan közülük azt mondják, amikor eléjük 
tárják a szentírások új kötetét, mely ezen nyugati féltekén élő nép 
történetét tartalmazza: „Egy Biblia! Egy Biblia! Van már egy Bibliánk, 
és nem lehet több Biblia.” [2 Nefi 29:3.]

[…] Ezen új szentíráskötet célja az volt, hogy tanú legyen, nem-
csak Krisztusról, és nemcsak azért, hogy az örökkévaló evangéli-
umot tartalmazza, hanem tanúságként a zsidó szentírás, a Biblia 
számára is; e két feljegyzés pedig – Nefi, az ő atyja, valamint 
József, Izráel fia jövendölése szerint is – eggyé kell, hogy váljon, 
bizonyságot téve az örökkévaló evangéliumról [lásd 2 Nefi 3:11–13; 
29:10–14]. Ilyen tanúkként e feljegyzések ma az igazságról való 
bizonyságként állnak mindazok vádlóiként, akik visszautasítják 
tanításaikat.6

Tudom, hogy Joseph Smith Isten ajándéka és hatalma által 
fordította le a Mormon könyvét, és hogy az azért jött elő, hogy 
„meggyőzzön zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az 
Örökkévaló Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát” [A 
Mormon könyve címoldala].7
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2
A tanúk törvényével összhangban az Úr különleges tanúkat 
hívott el, hogy bizonyságot tegyenek a Mormon könyvéről.

Létezik egy – a szentírásokban határozottan kijelentett –  törvény, 
mely szabályozza a bizonyságot és a tanúk kijelölését. Az Úr min-
dig követte ezt a törvényt, amikor új kinyilatkoztatást adott az 
 embereknek.8

Ez a törvény [a tanúk törvénye] minden korszakon át stabil és 
biztos maradt. Ha minden korszakról tökéletes feljegyzéseink 
lennének, akkor azt látnánk, hogy amikor csak az Úr megnyi-
tott egy  adományozási korszakot, akkor mindig egynél több tanú 
tanúskodott a nevében. Pál a korinthusbeliekhez írva azt mondta: 
„Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.” 
[2 Korinthusbeliek 13:1.] 9

A Mormon könyve előkerülésével kapcsolatosan az Úr azt 
mondta, hogy Ő választ majd tanúkat. Három különleges tanú lesz, 
akik tanúskodnak majd a világnak, és azt mondta:

„És	senki	más	nincs,	aki	megnézhetné	azt,	kivéve	egy	néhányat,	
Isten akarata szerint, hogy bizonyságot tegyenek szaváról az embe-
rek gyermekeinek, mert megmondta az Úristen, hogy a hithűek 
szavai úgy szólnak majd, mintha a halottaktól jönnének.

Az Úristen tehát hozzálát a könyv szavainak előhozatalához, és 
annyi tanú szája által erősíti meg szavát, ahánnyal ő azt jónak látja; 
és jaj annak, aki elutasítja Isten szavát!” (2 Nefi 27:13–14.)10

A három férfi, aki arra kapott elhívást, hogy a Mormon könyve 
Isten	hatalma	általi	előjövetelének	különleges	tanúja	legyen,	Oliver	
Cowdery,	David	Whitmer	és	Martin	Harris	volt.	[…]	Joseph	Smith	
társai voltak e csodálatos munka megalapozásában ebben az 
 adományozási korszakban. […]

Tanúbizonyságuk az, hogy egy angyal látogatta meg őket az 
Úr jelenlétéből, aki eléjük helyezte az arany feljegyzést, melyből 
a Mormon könyvét fordították, és utasításokat adott nekik. Látták 
a bevéséseket a lemezeken, ahogyan a lapokat egyenként átfor-
dították előttük, és hallották Isten hangját, amely kijelentette a 
mennyből, hogy a fordítás Isten ajándéka és hatalma által történt, 
és megparancsolta nekik, hogy tegyenek tanúságot erről az egész 
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világnak. E három tanú megpróbáltatásaik, üldöztetéseik és az élet 
minden viszontagsága ellenére is hű maradt bizonyságához, hogy 
látták a lemezeket egy angyal jelenlétében, és hallották Isten hangját 
hozzájuk szólni a mennyből.

Volt nyolc másik tanú is, akik szintén látták és megfogták a leme-
zeket, és alaposan megvizsgálták a rajtuk lévő bevéséseket, aho-
gyan azokat Joseph Smith megmutatta nekik. Az ő bizonyságuk 
is megadatott a világnak, és a Mormon könyve összes kiadásában 
szerepel. E nyolc férfi mindegyike mindhalálig hű maradt ehhez a 
bizonysághoz.

Joseph smith megmutatta az aranylemezeket a nyolc tanúnak
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E tizenkét tanú [köztük Joseph Smith], akik közül négyen angya-
lokat láttak, és mennyei látomásokban volt részük, valamint a nyol-
cak, akik látták a feljegyzést, ahogyan azt Joseph Smith megmutatta 
nekik, ők voltak mindazok, akiket úgy tűnik, az Úr szükségesnek 
látott, hogy megalapozzák a Mormon könyve igaz voltát, aho-
gyan azt Nefin keresztül megígérte. „…és jaj annak, aki elutasítja 
Isten szavát!” E férfiak bizonysága több mint elegendő a törvény 
 betöltéséhez.11

Joseph Smith… egyedül volt az első látomás alkalmával; egyedül, 
amikor Moróni elhozta neki az üzenetet; egyedül, amikor megkapta 
a lemezeket; attól fogva azonban már nem volt egyedül. Az Úr 
más tanúkat is elhívott. Smith nagymama [ Joseph Smith anyja, Lucy 
Mack Smith] történetében azt írja, hogy a próféta az örömtől sírva 
jött haza, miután a tanúk látták a lemezeket Isten egyik angyalának 
irányítása alatt, mert, ahogyan elmondta, „Elvétetett a teher, már 
nem vagyok egyedül”.12

3
A három tanú hű maradt a Mormon 

könyvéről való bizonyságához.

Mindhárom [különleges] tanú eltávolodott és elhagyta az egy-
házat.	Oliver	Cowdery	és	Martin	Harris	visszatért,	alázattal	folya-
modva tagságért az egyházban, és mindketten teljes jogú tagokként 
hunytak el. David Whitmer az egyházon kívül maradt; ennek elle-
nére mindhárom férfi hű maradt a bizonysághoz, melyet a világ-
nak adtak, és amelyet a Mormon könyve minden példányában 
 megtalálunk.13

A következő David Whitmer bizonysága, melyet a Missouri állam-
beli Richmondban tett 1881. március 19-én, az eredeti dokumen-
tumról másolva, mely a richmondi Conservator című lapban jelent 
meg a fenti napon.

„Minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek, akik-
hez ezek eljutnak –

Mivel egy bizonyos John Murphy, a Missouri állambeli Polóból 
[Caldwell	megye]	előadta,	hogy	múlt	nyáron	velem	való	beszélge-
tése során megtagadtam bizonyságomat a Mormon könyve három 
tanújának egyikeként –
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Evégből tehát, hogy most megértsen engem, ha akkor nem értett 
meg, és hogy a világ megtudhassa az igazságot, még egyszer utol-
jára a következő nyilvános kijelentést kívánom tenni, itt állva úgy-
mond az élet alkonyán és Isten félelmében:

Hogy soha semmikor sem tagadtam meg a három tanú egyike-
ként tett bizonyságomat vagy annak bármely részét, melyet egészen 
azóta publikálnak azzal a könyvvel.

Azok, akik leginkább ismernek engem, tudják, hogy mindig is 
ragaszkodtam	azon	bizonysághoz	–	És	azért,	hogy	egyetlen	embert	
se vezessenek félre, és senki se kételkedhessen jelen nézeteimben a 
fentiekre vonatkozóan, ezennel ismét megerősítem minden korábbi 
kijelentésem igaz voltát, ahogyan azt tettem, és ahogyan az kiadásra 
került.” 14

Most pedig hadd mondjak el valamit Martin Harrisről. […] Bár 
folyamatosan hű maradt a Mormon könyvéről adott bizonyságá-
hoz, hosszú éveken át komolyan neheztelt az egyházra. Valamivel 
azután azonban, hogy a szentek Utah államba érkeztek, néhány jó 
testvérünk utána ment, megtalálta, meglágyította a szívét, és vissza-
hozta. Lejött ide [Utahba], újra megkeresztelkedett, és jó pár évig élt 
itt, tanúságát téve bizonyságáról a településeken. Itt halt meg és itt 
temették el [a Utah állambeli Clarkstonban].

Most	pedig	eljutottunk	Oliver	Cowderyhez.	Mi	a	helyzet	Oliver	
Cowderyvel,	mindhármuk	közül	a	legfontosabbal,	aki	Joseph	Smith	
mellett volt oly sok alkalommal, amikor angyalok jelentek meg és 
kulcsok állíttattak vissza? Mi a helyzet vele? Elhagyta az egyházat, 
és igen megkeseredett, de sohasem tagadta bizonyságát. Néhányan 
azt mondják, megtagadta, de nem tette. Mindig is hű volt ehhez a 
bizonysághoz.

[…] Miután a szenteket kiűzték Nauvooból, és kinn jártak a sík-
ságon, amikor minden a legsötétebbnek látszott (Sidney Rigdon 
egyenesen kijelentette, hogy a vesztükbe rohannak, és nincs már 
remény számukra, az újságok pedig azt írták, hogy nem fognak 
életben	maradni!),	ezen	körülmények	között	kérte	Oliver	Cowdery,	
…hogy fogadják vissza az egyházba. […] Visszafogadták, és éppen 
arra készült, hogy misszióba induljon Nagy-Britanniába, amikor 
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megbetegedett és meghalt. David Whitmer házában hunyt el, 
bizonyságát téve az igazságról.15

4
Az egyház minden tagja a Mormon könyve tanúja lehet.

Ez nem az összes olyan tanú, aki beszélhet Joseph Smith isteni 
küldetéséről vagy a Mormon könyve igaz voltáról. A Mormon köny-
vében az az ígéret szerepel, hogy mindenki, aki meg kívánja tudni, 
hogy igaz-e és az Úr szavát tartalmazza-e, az megtudhatja, hogy 
igaz, ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel 
megkérdezi, mert Ő kinyilvánítja azt nekik a Szentlélek hatalma 
által [lásd Moróni 10:3–5]. Százezrek tették próbára ezt az ígéretet, 
és tudják most teljesen őszintén elmondani, hogy elnyerték ezt a 
tudást.16

Éppoly	biztosan	meg	vagyok	győződve	arról,	hogy	a	Mormon	
könyve, amelyet olvastam, Isten szava, és úgy került kinyilatkoz-
tatásra, ahogyan azt Joseph Smith kijelentette, mint arról, hogy itt 
állok előttetek és a szemetekbe nézek. Minden lélek a föld szí-
nén, aki elég intelligens ahhoz, hogy megértse, megtudhatja ezt az 
igazságot. Hogyan tudhatja meg? Csupán annyit kell tennie, hogy 
követi a mintát, amelyet maga az Úr adott meg, amikor kijelentette 
a zsidóknak, hogy az, aki az Ő Atyja akaratát cselekszi, megtud-
hatja a tanról, hogy az Istentől való-e vagy Ő maga mondja azt 
[lásd János 7:17]. Tanúságom az egész világ számára az, hogy ez a 
könyv igaz. […]

Tudom, hogy a [három] tanú bizonysága, melyet a Mormon 
könyve minden egyes példányában feljegyeztek, igaz; hogy ők Isten 
egyik angyalának jelenlétében álltak, aki kijelentette nekik, hogy a 
feljegyzés, ahogyan az lefordításra került, helyes; hogy az ő bizony-
ságuk arról, hogy Isten szólt hozzájuk a mennyből, felszólítva őket, 
hogy tegyenek tanúságot erről a tényről, igaz; és nincsen olyan 
lélek, aki ne lenne képes elnyerni ezt a bizonyságot, ha el kívánja 
nyerni azt e könyv imádságos és hűséges olvasása által, és a vággyal, 
hogy megtudja az igazat, ahogyan azt Moróni kinyilatkoztatás által 
kijelentette. Megtudja majd az igazat e szentírás visszaállításáról, 
melyet e földrész ősi lakosai kaptak.17
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Úgy tűnik számomra, hogy ezen egyház egyetlen tagja sem lehet 
elégedett addig, amíg újra és újra el nem olvasta és alaposan át nem 
gondolta a Mormon könyvét, hogy tanúbizonyságot tehessen róla, 
hogy az valóban a Mindenható sugalmazására készült feljegyzés, 
amelynek története igaz.

[…] Ezen egyház egyetlen tagja sem állhat Isten színe előtt az 
Ő jóváhagyását bírva, ha nem olvasta komolyan és alaposan a 
Mormon könyvét.18

Amikor a Mormon könyvét olvasod, tudod, hogy az igazságot 
olvasod. Miért? Mert Isten utasította az embereket, hogy írják le az 
eseményeket, amint azok megtörténtek, és Ő adott nekik bölcsessé-
get és sugalmazást ehhez. Így a feljegyzéseket olyan emberek írták, 
akik hittek Istenben. E feljegyzések sohasem jutottak hitehagyottak 
kezére, hanem a történetírók úgy írtak és beszéltek, ahogyan a 
Szentlélek ösztönözte őket, és azért tudjuk, hogy amit írtak, az igaz, 
mert az Úr ráütötte jóváhagyása pecsétjét [lásd T&Sz 17:6].19

„sugalmazás, valamint a békés öröm és megelégedettség érzése 
kíséri e könyv őszinte és imádságos lelkű olvasóját.”
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5
Amint továbbra is őszintén és imádságos 

lélekkel olvassuk a Mormon könyvét, az egyre 
közelebb és közelebb kerül hozzánk.

Mindenkire, aki őszinte szívvel olvasta a Mormon könyvét, 
nagy hatással van a lapjain található sugalmazott tartalom. […] 
Sugalmazás, valamint a békés öröm és megelégedettség érzése 
kíséri e könyv őszinte és imádságos lelkű olvasóját.20

Amikor olvasom [a Mormon könyvét], egyre nagyobb hatással 
van rám annak szentsége, a benne lévő üzenet az Úr Jézus Krisztus 
küldetésének védelmében, valamint az evangélium, mely a lelkek 
megváltása érdekében az idők teljességének adományozási korsza-
kában visszaállíttatott. Nap nap után egyre közelebb kerül hozzám 
ez a feljegyzés, ahogyan látom kibontakozni azon próféciák betel-
jesedését, melyeket ezek a próféták tettek, akik most halottaikból 
és a porból szólnak a föld nemzeteihez, bűnbánatra és Krisztusba 
vetett hitre szólítva őket.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Smith	elnök	azt	mondta,	hogy	nem	olvasta	még	elégszer	a	Mor-

mon könyvét (lásd „Joseph Fielding Smith életéből”). Mit tanul-
hatunk ebből a megállapításból?

•	 Ebben	a	fejezetben	az	1.	szakasz	Smith	elnök	néhány	tanítá-
sát tartalmazza a Mormon könyve céljáról. Miként teljesedtek be 
ezek a célok az életedben?

•	 Bár	Oliver	Cowdery,	David	Whitmer	és	Martin	Harris	is	elhagyta	
az egyházat, egyikük sem tagadta meg soha a Mormon könyvéről 
adott bizonyságát (lásd 2. és 3. szakasz). Miért jelentős ez a tény, 
amikor a bizonyságukra gondolunk?

•	 Smith	elnök	azt	mondta,	hogy	mindenki	a	Mormon	könyve	tanúja	
lehet (lásd 4. szakasz). Te hogyan nyertél bizonyságot a könyvről? 
Mit tehetsz azért, hogy megoszd ezt a bizonyságot?

•	 A	Mormon	könyvéről	Smith	elnök	azt	mondta:	„Nap	nap	után	
egyre közelebb kerül hozzám ez a feljegyzés.” (5. szakasz) 
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Hogyan tapasztaltad ennek igazát a magad számára? Mit tehet az 
ember, hogy megerősítse saját bizonyságát a Mormon könyvéről?

Kapcsolódó szentírások
1 Nefi	6:3–5;	2 Nefi	29:7–8;	Jákób	4:1–4;	Énós	1:13;	T&Sz	20:8–12

Tanítási segédlet
„Tégy bizonyságot, amikor csak a [Lélek] erre késztet, ne csak 

az óra végén! Azoknak is adj alkalmat bizonyságukat tenni, akiket 
tanítasz” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 45.).
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Igazságkeresésünk

„Ezen egyház tagjaiként elvárják tőlünk, hogy 
ismerjük meg mindazt, amit az Úr kinyilatkoztatott, 

hogy elkerüljük a félrevezetést. […] Hogyan is 
járhatnánk az igazság útján, ha nem ismerjük azt?”

Joseph Fielding Smith életéből

Amikor Joseph Fielding Smith nyolc éves volt, édesapja adott 
neki egy példányt a Mormon könyvéből, és megkérte, hogy olvassa 
el. „Hálával fogadtam e nefita feljegyzéseket – emlékezett vissza 
később –, és neki is láttam a feladatnak, amellyel megbíztak.” A 
könyv iránti szeretete arra indította, hogy gyorsan végezzen a fela-
dataival, sőt, néha még a baseball mérkőzéseket is idejekorán ott-
hagyja, hogy egy csendes helyet találjon az olvasáshoz. Nem telt 
el két év sem attól számítva, hogy édesapja odaadta neki ajándé-
kát, és már kétszer is elolvasta. E korai tanulmányozásról később 
azt mondta: „Bizonyos versek oly mélyen az elmémbe vésődtek, 
hogy sohasem felejtettem el őket”.1 Más könyveket is olvasott. 
„Régen azokat a könyveket olvastam, melyeket az elemis gyere-
keknek és a vasárnapi iskolába járóknak készítettek azokban az 
időkben – mondta –, és amikor otthon voltam, általában könyv volt 
a kezemben. […] Később elolvastam az egyház történetét, ahogyan 
a Millennial Star leadta. Elolvastam a Bibliát, a Mormon könyvét, 
a Nagyértékű gyöngyöt, a Tan és a szövetségeket és minden más 
irodalmat, ami a kezem ügyébe került.” 2

Smith elnök egész életén át megőrizte ezen erős vágyát az evan-
géliumi tudásra. Amikor megismerte az evangélium igazságait, 
megosztotta azokat, és amikor szükségessé vált, meg is védte őket. 
Három évvel azután, hogy apostolnak rendelték, egy papsági áldás-
ban a következő tanácsot kapta: „Megáldattál azzal a képességgel, 
hogy sok embertársadnál jobban felfogd, elemezd és megvédd 
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Joseph fielding smith elder a Tizenkét apostol 
Kvórumából és Joseph f. smith elnök, 1914
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az igazság tantételeit, és elérkezik majd az idő, amikor az általad 
összegyűjtött bizonyítékok védőfalként állnak majd azokkal szem-
ben, akik mindazon bizonyítékok elpusztítására törnek, melyek 
megerősítik Joseph próféta küldetésének isteni voltát; e védelem 
során sohasem zavarnak majd össze, a Lélek világossága pedig oly 
gyengéden ragyogja majd be szívedet a sugaraival, akár az égből 
permetező harmat, és e munka sok igazsága előtt feltárja majd értel-
medet.” 3 E prófétai szavakhoz hűen élt. Az evangélium kiváló tudó-
saként, tanítójaként és írójaként szorgalmasan munkálkodott, hogy 
elmagyarázza és megvédje a szabadulás tanait. Heber J. Grant elnök 
egy alkalommal azt mondta, hogy ő „a szentírások legalaposabb 
ismerője” az összes általános felhatalmazott között.4

Élete	vége	felé	Smith	elnök	gyakran	emlékezett	vissza	azokra	az	
áldásokra, melyeket az evangélium tanulmányozásának köszönhe-
tően kapott:

„Egész életemben igyekeztem tanulmányozni az evangélium tan-
tételeit és elgondolkodni rajtuk, valamint törekedtem arra, hogy az 
Úr törvényei szerint éljek. Ennek eredményeként hatalmas szeretet 
támadt szívemben Iránta, az Ő munkája iránt, valamint mindenki 
iránt, aki igyekszik az Ő céljait előmozdítani a földön.” 5

„Egész életemben tanulmányoztam a szentírásokat, és kerestem 
az Úr Lelkének iránymutatását, hogy megérthessem valódi jelenté-
süket. Az Úr nagyon jó volt hozzám, most pedig örvendezek a Tőle 
kapott tudásban és a kiváltságban, melyben részem lehetett és lehet, 
hogy az Ő szabadító tantételeit taníthatom.” 6

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Számos területen kell keresnünk az igazságot, a 
legfontosabb tudás mégis az evangéliumi tudás.

Hiszünk az oktatásban. Közösségként mindig is igyekeztünk 
minden területen törekedni a tanulásra, egyházként pedig komoly 
összegeket költöttünk és számottevő áldozatokat hoztunk, hogy 
elérhetővé tegyük az oktatási lehetőségeket az egyház tagjai szá-
mára. Különösképpen igaz ez napjainkra, amikor komoly tudomá-
nyos kutatások és fejlesztések zajlanak. Az a véleményünk, hogy a 
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fiataloknak annyi oktatásra és gyakorlati képzésre kell szert tenni, 
amennyi csak ésszerűen szükséges lehet.

Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a világi tanulmányok e meg-
szerzésének hasonló buzgósággal kell párosulnia a lelki megértésre 
való törekvések terén is. Sokkal fontosabb, ezerszeresen fontosabb 
ismereteket szerezni Istenről és az Ő törvényeiről, hogy képesek 
legyünk megtenni mindazt, ami szabadulást hoz, mint az, hogy 
megszerezzünk minden hozzáférhető világi tudást.7

Mindenkinek kell valami újat tanulnia mindennap. Mindannyió-
toknak kíváncsi elméje van, és igyekeztek új igazságokra lelni szá-
mos területen. Őszintén remélem, hogy a legkomolyabb kutatásokat 
a lelki dolgok terén végzitek, mert innen nyerhetünk szabadulást, 
és ettől haladhatunk előre azon az úton, amely örök élethez vezet 
Atyánk királyságában.

A világon a legfontosabb tudás az evangéliumi tudás. Ez Isten és 
az Ő törvényeinek ismerete, mindannak ismerete, amit az embernek 
meg kell tennie, hogy kimunkálja szabadítását félelemmel és rette-
géssel az Úr előtt [lásd Filippibeliek 2:12; Mormon 9:27].8

Nem minden igazság egyformán értékes és fontos. Bizonyos 
igazságok hatalmasabbak másoknál. A leghatalmasabb igazságot 
vagy igazságokat Jézus Krisztus evangéliumának alapjainál találjuk. 
Először is, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a világ Megváltója, aki eljött 
a világba meghalni, hogy az ember élhessen. Tudnunk kell ezt az 
igazságot. Sokkal fontosabb, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus a 
Megváltónk, és hogy Ő megadta számunkra az örök élet tantételeit, 
mint mindaz, amit valaha is megtanulhatunk a világi oktatásban.9

Ami a világ filozófiáját és bölcsességét illeti, mindezek semmit 
sem jelentenek, hacsak nincsenek összhangban Isten kinyilatkoz-
tatott szavával. Minden tan, érkezzen bár a vallás, a tudomány, a 
filozófia vagy bármely más terület nevében is, elbukik, ha ellen-
tétben áll az Úr kinyilatkoztatott szavával. Lehet meggyőző. Elétek 
tárhatják olyan nyelvezettel, amely vonzó számotokra, és amellyel 
nem	tudtok	vitába	szállni.	Olyan	tények	támaszthatják	alá,	melyeket	
nem tudtok megcáfolni, mégis csupán annyit kell tennetek, hogy 
kivárjátok az időt. Az idő ugyanis mindent kiegyenlít. Rájöttök majd, 
hogy minden tan, minden tantétel, mindegy, mennyire egyetemesen 
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elfogadott is, ha nincs összhangban az Úr szolgáinak adott isteni 
szavával, akkor megsemmisül. Arra sincs szükségünk, hogy megkí-
séreljük az Úr szavát hiába csűrni-csavarni, hátha sikerül összhangba 
hozni ezekkel a teóriákkal és tanításokkal. Az Úr szava nem múlik el 
betöltetlenül, e téves tanok és elképzelések azonban mind elbuknak 
majd. Az igazság és csakis az igazság marad fenn, amikor minden 
elpusztul.10

2
Az Úr megparancsolta, hogy kutassuk a szentírásokat.

Az Úr napjainkban megparancsolta az egyház tagjainak, hogy 
keressék Őt imával, hittel és tanulmányozással. Azt a parancsot 
kaptuk, hogy tanulmányozzuk a parancsolatokat, melyeket a Tan 
és a szövetségekben, a Mormon könyvében és minden más szent-
írásban adott azzal az ígérettel, hogy „[a]z intelligenciának bármely 
tantételét magunkévá tesszük ebben az életben, velünk ébred az 
a	feltámadáskor.	És	ha	valaki	több	tudásra	és	intelligenciára	tesz	

„[m]egismeritek az igazságot, és az igazság 
szabadokká tesz titeket” ( János 8:32)
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szert ebben az életben, szorgalom és engedelmesség által, mint 
valaki más, akkor annyi előnye lesz az eljövendő világban” [T&Sz 
130:18–19]. […] A Szabadító azt mondta a zsidóknak: „Tudakozzátok 
az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; 
és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam” [ János 5:39]. 
Hány egyháztag hiszi vajon ugyanezt, mégsem készíti fel magát 
tanulás és hit által? 11

Úgy tűnik nekem, hogy az egyház egyetlen tagja sem pihenhet 
nyugodtan és békében, tiszta lelkiismerettel, ha nem szerzett tudást 
tanulás és hit által is az egyház alapműveiről. Ezek a feljegyzések 
felbecsülhetetlen értékűek. A világ kigúnyolja őket, tanításaikon 
keresztül mégis lehetőségünk nyílik arra, hogy közelebb kerül-
jünk Istenhez, jobban megértsük Mennyei Atyánkat és Fiát, Jézus 
Krisztust, közelebbi kapcsolatba kerüljünk Velük, és többet tudjunk 
meg a szabadulás csodálatos tervéről, melyet megadtak nekünk és 
a világnak.12

Az ősi próféták, akik látták napjainkat, szóltak; és nem kifeje-
zetten kortársaik javára, hanem mindazok javára, akik azokban az 
időkben élnek, melyekről próféciáik szóltak.13

Azt mondom nektek, fivéreim és nőtestvéreim, hogy nem tudjá-
tok betartani a parancsolatokat, és nem járhattok igazlelkűségben, 
csak akkor, ha ismeritek, hogy mik ezek. Az Úr azt parancsolta, 
hogy kutassuk a szentírásokat, mert a bennük foglaltak igazak és 
beteljesednek [lásd T&Sz 1:37]. […] Kutassátok a szentírásokat! 
Ismerjétek meg mindazt, amit az Úr a saját szabadításotok, családo-
tok és a világ szabadítása érdekében kinyilatkoztatott! 14

3
Hatalmas felelősségünk, hogy hallgassunk az igazság 

üzenetére, melyet az Úr most nyilatkoztat ki szolgáinak.

Ha hajlandóak vagyunk hallgatni az Úr szavára, és saját magunk 
kutatni és megszerezni a tudást a Mormon könyvéből, a Bibliából, 
a Tan és a szövetségekből, a Nagyértékű gyöngyből, valamint azon 
utasításokból, melyeket az egyház felhatalmazottai időről időre biz-
tosítanak, és törekedni arra, hogy az Úr akaratát cselekedjük, mindig 
emlékezve az imáinkra és a szövetségeinkre Őelőtte, akkor nem 
kerülünk tévútra.15
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A kilencedik hittételben kijelentjük, hogy „[h]iszünk mindabban, 
amit Isten kinyilatkoztatott, mindabban, amit most nyilatkoztat ki, 
és hisszük, hogy ezután is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és 
fontos dolgot Isten királyságát illetően”. Mivel ez igaz, szükségessé 
válik számunkra, hogy megértsünk mindent, amit Ő kinyilatkozta-
tott és mindazt, amit most nyilatkoztat ki; különben nem vagyunk 
naprakészek munkájával kapcsolatban, és nem ismerhetjük meg 
ránk vonatkozó akaratát, hiszen nem értjük azt meg.16

Az utolsó napi szenteknek a vezetőikbe kell helyezni bizalmukat, 
és követniük kell az egyház felhatalmazottait, hiszen ők a prófé-
tálás és a sugalmazás hangján szólnak hozzájuk. Az Úr a Tan és 
a szövetségek első szakaszában kijelentette, hogy mindegy, hogy 
a saját vagy pedig egyik szolgájának hangja által szól [lásd T&Sz 
1:38]. Ezért aztán éppen olyan nagy felelősség és kötelezettség alatt 
vagyunk, hogy hallgassunk annak a hangjára, aki elöl áll, hogy 
tanítsa a népet, vagy hogy Izráel eldereinek hangjára hallgassunk, 
amint az igazság hírét elviszik a népekhez, mintha az Úr angyalt 
küldene a jelenlétéből vagy akár saját maga jönne, hogy kijelentse 
ezeket nekünk.17

4
Az evangéliumi igazságot tanulás, hit és engedelmesség, 
valamint a Szentlélek útmutatása által ismerhetjük meg.

Jól tennénk, ha követnénk az Úr által számunkra adott tanácsot, 
amely	azt	mondja:	„És	aki	kincsként	őrzi	szavam,	az	nem	lesz	meg-
tévesztve.” [ Joseph Smith–Máté 1:37.] Kincsként őrizni jóval többet 
jelent, mint csupán elolvasni. Ahhoz, hogy valaki kincsként őrizze, 
ahhoz nem csupán olvasni és tanulmányozni kell, hanem alázato-
san és az adott parancsolatoknak engedelmeskedve kell kutatni, és 
megszerezni a sugalmazást, melyet a Szent Lélek biztosít.18

Olykor	halljuk	a	panaszt:	„De	hát	nincs	időm.”	Pedig	mindannyi-
unknak van ideje olvasni és tanulmányozni, ami szent kötelessé-
günk. Hát nem vagyunk képesek legalább tizenöt percet találni 
naponta, melyet rendszeres olvasásra és elmélkedésre szánhatnánk? 
Jelentéktelen mennyiségű idő ez, mégis egy óra negyvenöt percet 
tesz ki egy héten, hét és fél órát egy harmincnapos hónapban, és 
kilencvenegy és egynegyed órát egy évben.
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[…] Elenyészően kevesen olvasnak közülünk túl sokat; legtöb-
bünk	túl	keveset	olvas.	Azt	Úr	azt	mondta:	„És	mivel	nincs	min-
denkinek hite, keressetek szorgalmasan, és tanítsátok egymásnak a 
bölcsesség szavait; igen, keressétek ki a legjobb könyvekből a böl-
csesség szavait; törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás 
és hit által is” [T&Sz 88:118; 109:7.] 19

Elvárják tőlünk, hogy tanuljunk meg mindent, amit csak tudunk, 
kutatás	és	elemzés	által.	Értelmünk	és	tanulási	képességeink	azon-
ban korlátozottak. Isten dolgait kizárólag Isten Lelke által lehet meg-
ismerni. Hit által kell tudásra szert tennünk.20

Az ember kutathat, tanulmányozhat, tanulhat, persze, rengeteg 
mindent; hatalmas információmennyiségre tehet szert, mégsem 
érhet el sohasem az igazság teljességére, …hacsak nem az igazság 
Lelke irányítja, a Szentlélek, és hacsak nem tartja be Isten paran-
csolatait.21

Az alázat lelkével társult igazi hit elvezeti az embert az igazság 
megismeréséhez. Nincsen jó indok arra, hogy miért ne ismerhetnék 
meg az emberek mindenütt az igazságot, mely szabaddá teszi őket. 
Nincsen jó indok arra, hogy miért ne fedezhetné fel minden ember 
az igazság fényét, és miért ne tudhatná meg, hogy az Úr szólt-e 
vagy sem ezen utolsó napokban. Pál kijelentette, hogy az emberek 
„keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, 
jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem” [Cselekedetek 17:27]. 
Még a földet elborító lelki sötétségben és a hit hiánya közepette sem 
rövidíti meg karját az Úr. Meghallja az őszinte igazságkereső buzgó 
esdeklését; és senkinek sem kell úgy járni, hogy nem ismerné 
az isteni igazságot vagy azt, hol találja Jézus Krisztus egyházát.  
Az embernek csupán alázatos hitre, töredelmes lélekre és erős eltö-
kéltségre van szüksége, hogy a világosságban járjon, és akkor az Úr 
kinyilatkoztatja azt számára.22

Mindannyian megismerhetjük az igazságot; nem vagyunk segít-
ség nélkül. Az Úr lehetővé tette minden ember számára, hogy meg-
ismerje mindezt azáltal, hogy betartja [az Ő] törvényeit, és követi 
Szent Lelkének irányítását, aki éppen e célból küldetett, hogy 
tanítson bennünket, ha összhangban állunk a törvénnyel, hogy 
megismerjük az igazságot, mely szabaddá tesz bennünket [lásd  
János 8:32].23
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5
Amikor az életünket összhangba hozzuk az igazsággal, 

az Úr gyarapítja világosságunkat és értelmünket.

Ezen egyház tagjaiként elvárják tőlünk, hogy ismerjük meg mind-
azt, amit az Úr kinyilatkoztatott, hogy elkerüljük a félrevezetést. […] 
Hogyan is járhatnánk az igazság útján, ha nem ismerjük azt? 24

Egyetlen célunknak a szabadítás igazságaival kapcsolatban annak 
kell lennie, hogy megtudjuk, mit nyilatkoztatott ki az Úr, majd pedig 
elhiggyük és eszerint cselekedjünk.25

Amennyiben hajlandóak vagyunk követni a világosság lelkét, az 
igazság lelkét, azt a lelket, melyet az Úr kinyilatkoztatásai jellemez-
nek, amennyiben hajlandóak vagyunk az imádság és alázat lelke 
által a Szentlélek útmutatását keresni, akkor az Úr gyarapítani fogja 
világosságunkat és értelmünket, így aztán rendelkezni fogunk a tisz-
tánlátás lelkével, megértjük majd az igazságot, felismerjük a téveset, 
amikor találkozunk vele, és így nem leszünk félrevezetve.

Ki az, akit félrevezetnek az egyházból? Nem az, aki hithűen tel-
jesíti kötelességét; nem az, aki megismerte az Úr igéjét; nem az, 
aki gyakorolja az ezen kinyilatkoztatásokban adott parancsolatokat; 
hanem az, aki nem ismeri az igazságot, az, aki lelki sötétségben él, 
az, aki nem fogja fel és nem érti meg az evangélium tantételeit. Az 
ilyen embert megtévesztik, és amikor e hamis lelkek közénk jönnek, 
nem érti meg, vagyis nem lesz képes különbséget tenni a világosság 
és a sötétség között.

Ha azonban hajlandóak vagyunk az Úr kinyilatkoztatásainak 
fényében járni, ha hajlandóak vagyunk hallgatni azokra a taná-
csokra, melyeket az egyház tanácsaiban helyet foglalóktól kapunk, 
akiknek felhatalmazásuk van tanácsot adni, akkor nem fogunk 
tévútra térni.26

Kutassuk a szentírásokat, ismerjük meg mindazt, amit az Úr 
kinyilatkoztatott, és hozzuk összhangba az életünket az Ő igazsá-
gaival! Akkor nem leszünk félrevezetve, hanem hatalmunkban áll 
majd ellenállni a gonosznak és a kísértésnek. Elménk megelevene-
dik, és képesek leszünk felfogni az igazságot és elválasztani azt a 
 tévedéstől.27



1 0 .  f e J e z e T

154

Ha bármilyen olyan tan vagy tantétel van az egyház tanításai 
között, amelyet nem értünk, akkor boruljunk térdre. Járuljunk az Úr 
elé az imádság és az alázat lelkében, és kérjük Őt, hogy világosítsa 
meg elménket, hogy megérthessük.28

„Ami Istentől való, az világosság; és aki világosságot fogad be, és 
megmarad Istenben – ez a helyzet kulcsa – még több világosságot 
kap; és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik, a 
tökéletes napig.” [Lásd T&Sz 50:24.]

Ebből tehát megértjük, hogy az az ember, aki Istent keresi és 
Istenben halad tovább, és akit az igazság Lelke, vagyis a Vigasztaló 
irányít, az az ember gyarapodni fog tudásban, világosságban, igaz-
ságban, míg végül elérkezik hozzá a világosság és az igazság töké-
letes napja.

Nos, mindezt nem kapjuk meg ebben az életben. Lehetetlen az 
ember számára, hogy a haladó lét néhány éve során elérje ezt a 
célt. Azonban mindaz, amit itt megtanulunk, ami örökkévaló, és 

„Kutassuk a szentírásokat, ismerjük meg mindazt, amit az Úr 
kinyilatkoztatott, és hozzuk összhangba az életünket az Ő igazságaival!”
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amit az igazság Lelke sugalmaz, az velünk marad a továbbiakban, a 
síron túl is, amint pedig tovább haladunk, ha még mindig Istenben 
maradunk, akkor egyre több világosságot és igazságot nyerünk el, 
míg végül elérkezik az a tökéletes nap.29

Az az ígéret adatott, hogy mindazok, akik elnyerik az igazság 
fényét, és kutatásuk és engedelmességük által igyekeznek megis-
merni az evangéliumot, sort sorra, előírást előírásra kapnak majd, 
itt egy kicsit, ott egy kicsit, míg részük lesz az igazság teljességében, 
méghozzá a királyság rejtett titkai is tudomásukra jutnak majd; „[m]ert 
a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőknek megnyittatik” 
[Máté	7:8;	3 Nefi	14:8;	lásd	még	Ésaiás	28:10;	T&Sz	76:1–10;	98:11–12].	
Mindezek a szabadulás örökösei, és dicsőséggel, halhatatlansággal és 
örök élettel koronáztatnak meg Isten fiaiként és leányaiként, valamint 
felmagasztosulással az Ő celesztiális királyságában.30

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Amikor	Smith	elnök	erőfeszítéseiről	olvasol,	melyeket	az	evan-

gélium tanulmányozására tett (lásd „Joseph Fielding Smith éle-
téből”), gondolkodj el saját erőfeszítéseiden. Milyen áldásokat 
kaptál azért, mert tanulmányoztad a szentírásokat és a többi 
evangéliumi tanítást?

•	 Mit	tudhatunk	meg	az	1.	szakaszból	a	lelki	tanulás	és	a	világi	
tanulás közötti egyensúlyról? Hogyan segíthetünk családtagjaink-
nak és másoknak abban, hogy a lelki tanulást helyezzék előtérbe, 
amikor tanulmányi céljaikon munkálkodnak?

•	 Hogyan	segítettek	neked	a	szentírások,	hogy	„közelebbi	kapcso-
latba kerülj…” Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal? (Lásd 2. 
szakasz.) Gondolkodj el azon, hogyan javíthatnád a szentírás-
tanulmányozásodat.

•	 Miután	elolvastad	a	3.	szakaszt,	gondolkodj	el	azon,	milyen	áldá-
sokat kaptál azért, mert követted az egyházi vezetők tanácsát. 
Hogyan oszthatjuk meg az élő próféták tanításait családtagjaink-
kal és másokkal?

•	 Mit	jelent	számodra	kincsként	őrizni	az	Úr	szavát?	(Néhány	példát	
találsz a 4. szakaszban.) Milyen hatással lehetne az életünkre, ha 
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„legalább tizenöt percet találn[ánk] naponta, melyet rendszeres 
olvasásra és elmélkedésre szánhatnánk”?

•	 Gondolkodj	el	azon,	hogy	az	5.	szakaszban	található	tanács	
miként vonatkozik az életedre. Ahogyan a téves információ 
egyre erőszakosabb és könnyebben elérhető, hogyan „lesz[ünk] 
képes[ek] különbséget tenni a világosság és a sötétség között”? 
Mit	tehetünk,	hogy	segítsük	a	gyermekeket	és	a	fiatalokat?

Kapcsolódó szentírások
Zsoltárok 119:105; János 7:17; 2 Timótheus 3:15–17; 2 Nefi 4:15; 

32:3; Hélamán 3:29–30; T&Sz 19:23; 84:85; 88:77–80

Tanítási segédlet
„Még amikor egyszerre sok embert tanítasz is, képes vagy figyelni 

az egyénekre. Például egyénileg figyelsz rájuk, amikor mindegyi-
kőjüket kedvesen köszöntöd az óra elején. […] Akkor is felkarolod 
őket, amikor az órát hívogatóvá, a részvételt pedig biztonságossá 
teszed” (Lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 35.)
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amikor péter, Jakab és János ráruházták a melkisédeki papságot Joseph 
smithre és oliver Cowderyre, akkor papsági kulcsokat is rájuk ruháztak
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Tisztelni a Joseph Smith által 
visszaállított papsági kulcsokat

„Hadd mondjam el – nagyon nyíltan és nagyon 
nyomatékosan –, hogy nálunk van a szent 
papság, és itt vannak Isten királyságának a 
kulcsai. Csak Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában lelhetők fel.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök kijelentette: „Tökéletes tudással 
bírok Joseph Smith próféta isteni küldetéséről. Semmi kétség sincs 
elmémben, hogy az Úr támasztotta őt, Ő adott neki kinyilatkoztatást, 
parancsolatot, és nyitotta meg neki a mennyeket, valamint hívta el, 
hogy e dicsőséges adományozási korszak fejeként álljon.” 1 Smith 
elnök e „tökéletes tudás” mellé tiszteletteljes áhítatot is párosított a 
Joseph prófétán keresztül visszaállított papsági kulcsok iránt. Min-
dig is tisztelte és támogatta azokat, akik a kulcsokat viselték, és 
az egyház minden tagjának azt tanácsolta, hogy ők is legyenek 
hasonló tisztelettel. Azt mondta: „Minden embert, akit megfelelő 
módon kiválasztottak, hogy bármilyen minőségben elnököljön az 
egyházban, tisztelni kell az elhívásában.” 2

Joseph Fielding Smith apostoli szolgálata során egy alkalommal 
az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma már régóta birkó-
zott egy nehéz kérdéssel. Smith elder határozott álláspontot képvi-
selt az ügyben. Egy nap Heber J. Grant elnök, aki akkor az egyház 
elnöke volt, Smith elder irodájába jött. Grant elnök elmondta, hogy 
miután imádságos lélekkel megfontolta a kérdést, sugalmazást érzett 
arra, hogy Smith elder nézeteivel ellenkező lépésre tegyen javas-
latot. Smith elder azonnal biztosította támogatásáról Grant elnököt 
a döntésben. Később kijelentette: „Ami engem illet, ha az egyház 
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elnöke azt mondja, hogy az Úr kinyilvánította neki, vagy sugalma-
zást adott neki, hogy valamit megtegyen, akkor én teljes mértékben 
támogatom őt abban.” 3

Joseph Fielding Smith minden papsági vezetőjét hasonlóképpen 
támogatta, nem csupán az egyház elnökét. Például Nathan Eldon 
Tannert 1962 októberében elhívták, hogy a Tizenkettek Kvóruma 
tagjaként szolgáljon. Egy évvel később elhívást kapott, hogy az Első 
Elnökség egyik tanácsosa legyen, amivel Smith elnök felett elnöklő 
helyzetbe került, aki akkor a Tizenkettek Kvóruma elnöke volt. 
Tanner elnök később kifejezte háláját Smith elnök támogatásáért: 
„Amikor elhívtak az Első Elnökségbe, annak ellenére, hogy ő volt 
a Tizenkettek rangidős tagja, és már több, mint ötven éve szolgált 
hivatalában, hatalmas tiszteletet mutatott irántam, és teljes támoga-
tást és bizalmat adott nekem.” 4

Smith elnök tisztelte papsági vezetőit az egyházközségében is. 
Amikor a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként szolgált, azt mondta: 
„Nem áll jogomban… megkeresztelni a saját gyermekemet sem 
anélkül, hogy először el ne mennék azon egyházközség püspö-
kéhez, ahol élek, és a beleegyezését ne kérném, mert ő viseli a 
kulcsokat ahhoz az egyházközséghez, amelyhez én egyháztagként 
tartozom. Egyetlen gyermekemet sem kereszteltem meg…, csak 
miután felkerestem a püspököt, és megkaptam jóváhagyását, hogy 
elvégezzem e szertartást, és az egyház tagjává konfirmáljam őket.” 5

Joseph Fielding Smith tanításai
1

A papsági kulcsok jelentik a hatalmat és felhatalmazást 
az Úr munkájának irányítására a földön.

Különbség van a papság egy hivatalának elnyerése és a papsági 
kulcsok elnyerése között. Ezt tisztán kell értenünk.

[…] Bár minden férfi viseli a papságot, akit bármilyen hivatalba 
elrendeltek, vannak különleges vagy irányító felhatalmazások, 
melyeket az elnöklésre elhívottakra ruháznak rá. Ezeket a felhatal-
mazásokat hívják kulcsoknak.6

A [papsági] kulcsok az elnöklés jogát jelentik; a hatalmat és 
felhatalmazást jelentik az Úr összes ügyének kormányzására és 
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irányítására a földön. Akik azokat viselik, hatalommal bírnak annak 
kormányzására és ellenőrzésére, hogy mások hogyan szolgálhatnak 
a papságban.7

Amikor valakit olyan személy bíz meg, aki ezen kulcsokat viseli, 
akkor a megbízott cselekedetei érvényesek. Amit tesznek, az meg-
pecsételt és szentesített az egyházban a földön és a mennyben is.8

2
Az Úr szent hírnököket küldött jelenlétéből, 

hogy visszaállítsák a papság kulcsait.

Hisszük, hogy a sötétség, a hitetlenség és a tiszta és tökéletes 
kereszténységtől való elfordulás hosszú éjszakája után az Úr végte-
len bölcsességében ismét visszaállította az örökkévaló evangélium 
teljességét a földre.

Tudjuk, hogy Joseph Smith próféta; hogy az Atya és a Fiú meg-
jelentek neki 1820 tavaszán, hogy bevezessék a végső evangéliumi 
adományozási korszakot; hogy Isten ajándéka és hatalma által lefor-
dította a Mormon könyvét; hogy a pont e célból küldött angyaloktól 
kulcsokat és felhatalmazást kapott; és hogy az Úr kinyilatkoztatta 
neki a megváltás tanait.9

Az Úr nem ismer el egyetlen szertartást vagy ceremóniát sem, 
még akkor sem, ha azt az Ő nevében végzik, csak akkor, ha azt az 
Ő akaratával összhangban teszik, valamint olyan személy végzi el, 
akit felhatalmazott szolgájaként ismernek el. Ez volt az oka annak, 
hogy szent hírnököket küldött jelenlétéből Joseph Smithnek és 
másoknak, hogy visszaállítsák mindazt, ami elvétetett a földről, még-
pedig az evangélium teljességét, és a papság teljességét és annak 
kulcsait.10

A papság kulcsait vissza kellett állítani. Nem volt elegendő, hogy 
Keresztelő János eljött az ároni papság kulcsaival, valamint Péter, 
Jakab és János a melkisédeki papság kulcsaival, melyek hatalmával 
megszervezték az egyházat, hanem ki kellett nyitni a mennyeket, 
és vissza kellett állítani mindazon kulcsokat, amelyeket az összes 
olyan próféta viselt, akik Ádám napjaitól fogva egészen Péter, Jakab 
és János napjaiig az adományozási korszakok fejei voltak. Ezen 
próféták sorban eljöttek a maguk idejében, és átruházták az általuk 
viselt felhatalmazást.11
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Az összes adományozási korszak összes kulcsát el kellett hozni, 
hogy betöltessenek a próféták szavai és az Úr céljai, minden dolog 
teljes visszaállításával. Ezért aztán el kellett jönnie az emberi család 
atyjának, az első embernek a földön, Ádámnak, aki el is jött az ő 
felhatalmazásával. Mózes is eljött és mások is. Mind, aki kulcsokkal 
rendelkezett, eljött, és átadta felhatalmazását. […] Nincs meg min-
den dátum, amikor ezeket a felhatalmazásokat kinyilvánították, de 
Joseph Smith próféta a nauvooi szentekhez a halottak megváltása 
tárgyában írt levelében kijelentette – ahogyan az a Tan és a szövet-
ségek 128. szakaszában áll [17–21. vers] –, hogy mindezen próféták 
eljöttek kulcsaikkal abban az adományozási korszakban, melyben 
élünk.12

Az egyház megszervezését követően az Úr azt parancsolta a 
szentjeinek, hogy építsenek egy házat az Ő nevének. A szentek 
alig fogták fel ennek jelentőségét, és nem láttak azonnal hozzá 
a ház építéséhez, így az Úr megfeddte őket [lásd T&Sz 95:1–4]. 
A feddés után teljes erejükkel nekiláttak, és szegénységük köze-
pette felépítették a Kirtland templomot. Milyen célból épült ez fel? 
Szent hajlékként, ahová Jézus Krisztus eljöhetett, ahová elküldhette 
szolgáit, a prófétákat felhatalmazásuk kulcsaival. […] Tudjuk, hogy 
három nagy, ősi próféta, akik fontos kulcsokat viseltek, az 1836. év 
áprilisának 3. napján jött el.

Először Mózes érkezett [lásd T&Sz 110:11]. Ő átadta Joseph 
Smithnek	és	Oliver	Cowderynek	Izráel	összegyűjtésének	kulcsait.	
[…] Ő gyűjtötte össze Izráelt, és bár nem volt része abban a kivált-
ságban, hogy átadhassa birtokukba a földet, mégis, az összegyűjtés 
kulcsai az ő kezében voltak. Eljött Péterhez, Jánoshoz és Jakabhoz 
is a színeváltozás hegyén, ahol rájuk ruházta Izráel összegyűjté-
sének ugyanezen kulcsait azokra a napokra, melyekben ők éltek. 
Elküldetett	aztán	Joseph	Smith	prófétához	és	Oliver	Cowderyhez	is,	
hogy rájuk ruházza Izráel összegyűjtésének kulcsait az idők teljes-
ségének adományozási korszakában. […]

Mózes	után	Éliás	jött	el,	aki	rájuk	ruházta	kulcsait,	és	elhozta	
azon adományozási korszak evangéliumát, melyben Ábrahám élt 
[lásd T&Sz 110:12]. Mindent, ami erre az adományozási korszakra 
vonatkozott, az Ábrahámra ruházott áldásokat, a leszármazottainak 



1 1 .  f e J e z e T

163

tett	ígéreteket,	mind	vissza	kellett	állítani,	és	Éliás,	aki	annak	az	
adományozási korszaknak a kulcsait viselte, eljött.

Aztán Illés, az utolsó próféta, aki az ősi Izráelben a pecsételő 
hatalom kulcsait viselte, szintén eljött, és rájuk ruházta ezt a hatal-
mat, a pecsételés hatalmát [lásd T&Sz 110:13–16]. Az egyház néhány 
tagja összezavarodott, azt gondolva, hogy Illés a halottakért való 
keresztelés vagy a halottak megváltásának kulcsaival érkezett. Illés 
kulcsai ennél hatalmasabbak voltak. A pecsételés kulcsai voltak 

a Kirtland templomban illés megjelent Joseph smithnek és 
oliver Cowderynek, és rájuk ruházta a pecsételés kulcsait
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ezek, a pecsételés eme kulcsai pedig éppúgy vonatkoznak az 
élőkre, mint a halottakra, akik hajlandóak bűnbánatot tartani.13

Illés,	a	próféta…	rájuk	[ Joseph	Smithre	és	Oliver	Cowderyre]	
ruházta a pecsételő hatalmat, a hatalmat, hogy a papságot arra 
használják, hogy összekössenek a földön és megpecsételjenek a 
mennyben.14

[A] pecsételő hatalom minden olyan szertartásra rányomja a jóvá-
hagyás pecsétjét, melyet ebben az egyházban elvégeznek, különös-
képpen azokra, melyeket az Úr templomaiban végeznek.15

Fivérek és nőtestvérek, dicsőséges adományozási korszak ez! 
Minden más adományozási korszak ebbe torkollik. Minden fel-
hatalmazás, minden hatalom ebben az adományozási korszakban 
összpontosul, amelyben élünk. Abban a kiváltságban lehet részünk, 
hogy hithűségünk által részesülhetünk ezekben az áldásokban.16

Hadd mondjam el – nagyon nyíltan és nagyon hangsúlyozottan 
–, hogy nálunk van a szent papság, és itt vannak Isten királyságá-
nak a kulcsai. Csak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházában lelhetők fel.17

3
Az egyház elnöke birtokolja a kulcsokat 

az egész egyház felett.

Röviddel mártírhalála előtt a próféta [ Joseph Smith] a tizenkét 
apostolra – akik a második kvórumot alkotják az egyházban – 
ruházta az összes kulcsot, az összes szertartást és papságot, melyet 
viselniük kellett, hogy továbbvihessék az egyetemes megváltás e 
nagyszerű és dicsőséges munkáját.18

E papság és ezek a kulcsok… minden férfinak megadattak, akit 
elválasztottak a Tizenkettek Tanácsa tagjaként. Mivel azonban az 
elnöklés jogát jelentik, teljes egészében csak Isten rangidős földi 
apostola gyakorolhatja azokat, aki az egyház elnöke.19

Az egyház elnöke birtokolja a kulcsokat az egész egyház felett. 
[…] Benne összpontosul a papság hatalma. Ő viseli az idők tel-
jessége adományozási korszakához tartozó mindenféle kulcsot. 
Minden korábbi adományozási korszak összes kulcsát is, melyet 
kinyilatkoztattak, ő viseli.20
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4
Tisztelnünk kell azokat, akikre az egyház 

elnöke a felhatalmazás kulcsait bízta.

[Az egyház elnökének] jogában áll delegálni a felhatalmazást, és 
visszavonni a felhatalmazást, ahogyan azt jónak látja, és amint arra 
sugalmazást kap.21

Emlékezzetek, hogy csak egyetlen ember van a föld színén, aki 
a papság pecsételő hatalmának kulcsait viseli, és ő delegálhatja e 
hatalmat másokra, hogy cselekedjenek, és hogy pecsételjenek a 
földön, és ez így érvényes, kötelező érvényű, egészen addig, amíg 
ő jóváhagyja azt; ha visszavonja, akkor senki sem gyakorolhatja azt 
a hatalmat.22

Egyetlen ember sem szolgálhat a templomban vagy ruházhatja 
rá valakire annak áldásait anélkül, hogy az egyház elnöke ne 
delegálná neki a felhatalmazást erre. Egyetlen ember sem szolgálhat 
semmilyen minőségben ebben az egyházban azon hatalom kísérete 
nélkül, melyet az egyház elnöke által viselt kulcsokon és hatalmon 
keresztül nyer el. […] Ha kulcsai hatalmánál fogva azt mondja, hogy 
bizonyos kiváltságok elvétetnek az emberektől, akkor senkinek 
sem lesz felhatalmazása, hogy szolgáljon ezen kiváltságok másva-
lakire történő ráruházásában. Ha bárki megkísérelné ezt, akkor az 
érvénytelen lenne, és annak, aki megkísérelte ezt, felelnie kellene 
Isten ítélőszéke előtt, ha nem az egyház előtt, és bizony vétkesnek 
találtatna.

[…] Amikor az apostolok vagy más fivérek ellátogatnak Sion 
cövekeibe, és megbízást kapnak, hogy helyretegyenek bármit, ami 
figyelmet igényel ott, akkor ezt azon megbízás vagy felhatalma-
zás hatalmánál fogva teszik, melyet az egyház elnöke bízott rájuk. 
Alalcsonyabb szinten is ugyanez az alapelv vonatkozik a cövekekre 
és az egyházközségekre.23

Minden embert, akit megfelelő módon kiválasztottak, hogy bár-
milyen minőségben elnököljön az egyházban, tisztelni kell az elhí-
vásában. Amikor egy férfit elrendelnek a püspök hivatalába, akkor 
megkapja az elnökség kulcsait azon egyházközség felett, melyben 
él, és az egyházközség minden tagjának tisztelnie kell őt elhívásá-
ban, függetlenül attól, hogy ki milyen hivatalt visel. Ugyanez igaz 
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a cövek elnökére, egy kvórum elnökére vagy bárki másra is. Hogy 
példázzuk, mit is jelent ez, azt tanuljuk, hogy egyetlen apának sin-
csen joga – akkor sem, ha a melkisédeki papságot viseli –, hogy 
saját gyermekeit anélkül keresztelje meg, hogy előzetesen enge-
délyt ne kapott volna a püspökétől. Amikor megkapja a jóváhagyást, 
akkor az apa felhatalmazást kap, hogy elvégezze gyermeke számára 
azt a szertartást. Amennyiben bármelyik apa magára venné, hogy 
anélkül végezze el a keresztelést vagy rendelje el a fiát, hogy elő-
zetesen megszerezte volna az egyházközségben vagy a cövekben – 
amelyik épp vonatkozik rá – elnöklő tisztségviselő jóváhagyását, aki 
a felhatalmazás kulcsait viseli, akkor bűnt követ el. Ez éppen úgy 
vonatkozik egy apostolra, mint egy elderre abban az egyházközség-
ben. Még az egyház elnöke sem gondol soha arra, hogy bármilyen 
efféle ügyben anélkül cselekedjék, hogy előtte elismerte volna egy-
házközsége püspökét vagy cöveke elnökét és azt a felhatalmazást, 
melyet a püspöknek vagy a cövek elnökének delegáltak.24

5
Azok egységes hangja, akik a királyság 

kulcsait viselik, mindig arra vezet bennünket, 
ahol az Úr látni szeretne minket.

Úgy vélem, van egy dolog, amelyet rendkívül világosan kell az 
elménkben tartanunk. Sem az egyház elnöke, sem az Első Elnökség, 
sem az Első Elnökség és a Tizenkettek együttes hangja nem fogja 
soha félrevezetni a szenteket, vagy olyan tanácsot küldeni a világ-
nak, amely ellenkezik az Úr gondolatával és akaratával.

Egy ember eltévelyedhet menet közben, vagy lehetnek olyan 
nézetei, illetve adhat olyan tanácsokat, melyek nem egyeznek az Úr 
szándékaival. Ám az Első Elnökség hangja, és az összes olyan többi 
ember egységes hangja, akik velük együtt birtokolják a királyság 
kulcsait, mindig azokon az ösvényeken fogja vezetni a szenteket és 
a világot, ahol az Úr szeretné őket látni. […]

Tanúságomat teszem arról, hogy ha az Első Elnökségre tekintünk, 
és követjük tanácsaikat és útmutatásukat, akkor semmilyen földi 
hatalom sem állíthatja vagy változtathatja meg egyházunk pályáját, 
egyénekként pedig békességre lelünk ebben a világban, és örök 
dicsőség örökösei leszünk az eljövendő világban [lásd T&Sz 59:23].25
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Hogyan	követhetjük	Smith	elnök	példáját,	amikor	támogatjuk	

azokat, akik a papsági kulcsokat viselik? (Lásd „Joseph Fielding 
Smith életéből”.)

•	 Hogyan	segít	az	1.	szakasz	megértened,	mi	a	különbség	a	között,	
hogy valaki valamilyen hivatalt visel a papságban, és hogy valaki 
papsági kulcsokkal rendelkezik? Szerinted miért fontos ez a 
 megkülönböztetés?

•	 Hogyan	hozott	áldást	az	életedre	az,	hogy	a	papsági	kulcsokat	
visszaállították a földre? (Lásd 2. szakasz.)

•	 Szerinted	miképpen	erősíti	meg	az	egyházat	az	a	szervezet,	ame-
lyet a 3. és a 4. szakaszban leírtak? Miképpen erősíti meg az 
egyház egyes tagjait?

•	 Milyen	érzéseid	vannak,	amikor	elgondolkozol	Smith	elnöknek	
az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma közötti egy-
séggel kapcsolatos szavain? Mikor kaptál útmutatást „egységes 
hangjuk” által? (Lásd 5. szakasz.)

Kapcsolódó szentírások
Máté 16:13–19; Cselekedetek 3:21; T&Sz 21:4–6; 27:5–13; 65:2; 

128:8–21; 132:7

Tanítási segédlet
„…előfordulhat, hogy nem tudod a választ egy kérdésre. Ha ez 

megtörténik, egyszerűen mondd azt, hogy nem tudod. Azt is mond-
hatod, hogy megpróbálod megtalálni a választ. Vagy megkérheted 
a tanulókat, hogy találják meg a választ, időt adva nekik, hogy egy 
másik órán beszámoljanak arról, mit tudtak meg” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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A papság esküje és szövetsége

„Az Úr áldásai azon személyek szolgálatán 
keresztül érhetőek el a szentek és a világ számára, 

akik szent papságát viselik, és Őt képviselik.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smitht 1951. április 9-én, 41 éven át tartó apostoli 
szolgálatát követően támogatták a Tizenkettek Kvóruma elnökeként. 
Röviddel a támogatás után Smith elnök szólt az összegyűltekhez. 
Röviden megosztotta érzéseit az elhívásával kapcsolatban:

„Tisztában vagyok azzal, hogy a hivatal, amelyre elhívást kaptam, 
igen nagy jelentőséggel bír. Ez alázatossá tesz. […]

Köszönöm az Úrnak Jézus Krisztus evangéliumát, a tagságomat az 
egyházban, és a lehetőséget, amelyet a szolgálatra kaptam. Egyetlen 
vágyam az – bármily gyenge is legyek –, hogy legjobb képességeim 
szerint felmagasztaljam elhívásomat.” 1

Smith elnök gyakran buzdította a papságviselőket arra, hogy 
magasztalják fel elhívásaikat. Annak ellenére, hogy nyilvánosan 
kifejezte vágyát arra, hogy felmagasztalja saját elhívását a pap-
ságban2, ritkán beszélt ezirányú erőfeszítéseiről. Egy alkalommal 
azonban visszaemlékezett papsági szolgálatára, amelyet barátjá-
val, George F. Richardsszal végzett, aki előde volt a Tizenkettek 
Kvóruma  elnökeként:

„Negyven éven át ültem a tanácsban, részt vettem a konferen-
ciákon, és szolgáltam különféle módokon George F. Richards 
 elnökkel. […]

Együtt utaztunk a cövekekbe Sion egyik végétől a másikig. 
Azokban a korai időkben mi, az általános felhatalmazottak között 
szolgáló fivérek, kettesével látogattuk Sion cövekeit. Ahová nem vitt 
el a vasút – és akkoriban számos ilyen hely volt –, oda vászontetős 
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Joseph fielding smith elnök a Brit Területi Konferencián 
beszél 1971 augusztusában. Ülnek balról jobbra: marion g. 

romney, richard l. evans és howard W. hunter elder
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nyári homokfutókkal jutottunk el. A hosszabb utazások általában 
két, gyakran három vagy négy cövek meglátogatását is jelentették.

Ezen utazások alkalmával a cövekkonferenciák között további 
gyűléseket tartottunk nap mint nap a cövekek különböző települé-
sein, vagyis egyházközségeiben. Az ilyen utazások gyakorta vezet-
tek rögös földutakon, olykor csak egyszerű csapásokon, nyáron 
hatalmas porban, míg télen csípős hidegben, gyakran mély sárban 
vagy erős hózáporban.” 3

Francis M. Gibbons elder, aki az Első Elnökség titkáraként 
szolgált, bepillantást nyújtott abba, hogy Smith elnök miként 
magasztalta fel papsági elhívásait: „Bár teljesen tudatában volt fel-
hatalmazásának, mindig kedves és szeretetteljes volt annak alkal-
mazása során. Személyisége teljesen mentes volt a fennhéjázástól, 
a tetszelgéstől és az önteltségtől. Sohasem nézett le senkit, sohasem 
hivalkodott hivatala kiváltságaival.” 4

Az egyház elnökeként Joseph Fielding Smith öt általános kon-
ferenciai papsági ülésen beszélt, bátorítva a testvéreket, hogy 
magasztalják fel papsági elhívásaikat. Az ebben a fejezetben sze-
replő tanítások négy ilyen beszédből származnak, különös tekintet-
tel egyre, amelyet Smith elnök 1970. október 3-án mondott. Mivel 
e beszédek papsági gyűléseken hangzottak el, az e fejezetben 
olvasható üzenetek alapvetően férfiaknak szólnak. Ennek ellenére 
e szavak arról is tanúskodnak, hogy Smith elnök pontosan tudta, 
hogy a papság hatalma nagyszerű áldást jelent az egyház minden 
tagja számára. Az egyik beszédben Smith elnök azt mondta: „Úgy 
gondolom, mindannyian tudjuk, hogy a papság áldásai nem csak a 
férfiakra korlátozódnak. Ezek az áldások feleségeinkre és lányainkra 
és az egyház minden hithű asszonyára is kiáradnak. E nagyszerű 
nőtestvérek a parancsolatok betartásával és az egyházi szolgálattal 
felkészíthetik magukat az Úr házának áldásaira. Leányainak az Úr 
felajánl minden lelki ajándékot és áldást, amely fiai számára elér-
hető, mivel nincsen férfi nő nélkül, és nincs nő férfi nélkül az Úrban 
[lásd 1 Korinthusbeliek 11:11].” 5
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

A férfiaknak pontosan meg kell érteniük 
azt a szövetséget, amelyet magukra vesznek, 
amikor elnyerik a papság egyes hivatalait.

Szeretném felhívni a figyelmeteket a melkisédeki papság esküjére 
és szövetségére. Úgy gondolom, hogy ha tisztán értjük a szövetsé-
get, amelyet kötünk, amikor a papság valamely hivatalát elnyerjük, 
valamint az ígéretet, amelyet az Úr tesz, ha felmagasztaljuk elhívá-
sainkat, akkor ezzel nagyobb ösztönzést érzünk majd, hogy az örök 
élet elnyeréséhez megtegyünk mindent, amit kell.

Azt is el szeretném mondani, hogy minden, ami ehhez a maga-
sabb papsághoz kapcsolódik, úgy került kialakításra és azt a célt 
szolgálja, hogy felkészítsen bennünket az örök élet elnyerésére Isten 
királyságában.

Az 1832 szeptemberében Joseph Smithnek a papságról adott 
kinyilatkoztatásban az Úr azt mondja, hogy a melkisédeki papság 
örökkévaló, hogy ez működteti az evangéliumot, hogy megtalálható 
az igaz egyházban minden nemzedékben, valamint hogy ez birto-
kolja Isten ismeretének kulcsait. Azt mondja, hogy képessé teszi az 
Úr népét arra, hogy megszenteltessenek, hogy megláthassák Isten 
arcát, és beléphessenek az Úr nyugalmába, „amely nyugalom az ő 
dicsőségének teljessége”. (Lásd T&Sz 84:17–24.)

Mind az ároni, mind a melkisédeki papsághoz szólva pedig az Úr 
a következőket mondja: „Mert akik hűségesek e két papság elnyeré-
sére, amelyekről szóltam, és felmagasztalják az elhívásukat, azokat 
megszenteli a Lélek testük megújulására.

Mózes és Áron fiaivá, valamint Ábrahám magjává válnak, Isten 
egyházává, királyságává és kiválasztottaivá.

És	emellett	mindazok,	akik	befogadják	ezt	a	papságot,	engem	
fogadnak be, mondja az Úr;

„Mert aki befogadja szolgáimat, engem fogad be;

És	aki	engem	befogad,	Atyámat	fogadja	be;

És	aki	befogadja	Atyámat,	befogadja	Atyám	királyságát;	tehát	
megadatik neki mindaz, amivel Atyám rendelkezik.
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És	ez	azon	eskü	és	szövetség	szerint	van,	amely	a	papsághoz	
tartozik.

Tehát mindazok, akik befogadják a papságot, befogadják 
Atyámnak ezen esküjét és szövetségét, amelyet ő nem szeghet meg, 
és ami nem mozdítható el.”

Ezt követően megadja azt, milyen büntetéssel jár, ha valaki meg-
szegi ezt a szövetséget és teljesen elfordul attól, valamint átadja a 
következő parancsolatot: „…óvakodjatok önmagatokat és azt ille-
tően, hogy szorgalmasan megszívleljétek az örök élet szavait.

Mert nektek minden olyan szó szerint kell élnetek, amely Isten 
szájából előjön.” (T&Sz 84:33–44.)6

Azok közületek, akik az ároni papságot viselik, még nem nyer-
tétek el ezt az esküt és szövetséget, amely a magasabb papsághoz 
tartozik, azonban ti is hatalmas erőt és felhatalmazást kaptatok az 
Úrtól. Az ároni papság felkészítő papság, amely iskoláz és képez 
bennünket, hogy érdemesek legyünk ezekre a további nagyszerű 
áldásokra, amelyek később jönnek majd.

Ha hithűen szolgáltok diakónusként, tanítóként és papként, 
akkor megszerzitek azt a tapasztalatot és szert tesztek azon képes-
ségekre és készségekre, amelyek feljogosítanak majd benneteket, 
hogy elnyerjétek a melkisédeki papságot, és felmagasztaljátok 
 elhívásotokat benne.7

2
A papságviselők ígéretet tesznek arra, hogy 

felmagasztalják papsági elhívásaikat, és minden 
olyan szóval élnek, amely Isten szájából előjön.

Ahogy azt mindannyian tudjuk, a szövetség egy legalább két 
fél között létrejövő szerződés vagy megállapodás. Az evangélium 
szövetségei esetében a felek az Úr a mennyben és az emberek a föl-
dön. Az emberek beleegyeznek, hogy betartják a parancsolatokat, 
az Úr pedig megígéri, hogy megfelelően megjutalmazza őket. Maga 
az evangélium az új és örök szövetség, amely magában foglalja az 
összes megállapodást, ígéretet és jutalmat, melyet az Úr felkínál a 
népének.
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Így tehát amikor megkapjuk a melkisédeki papságot, szövetség 
által kapjuk meg azt. Ünnepélyesen megígérjük, hogy befogadjuk a 
papságot, felmagasztaljuk azzal járó elhívásainkat, és minden olyan 
szóval élni fogunk, amely Isten szájából származik. Az Úr a maga 
részéről megígéri, hogy ha betartjuk a szövetséget, megkapunk 
mindent, amivel az Atya rendelkezik, ami az örök élet. El tud-e 
bármelyikünk képzelni ennél nagyszerűbb vagy dicsőségesebb 
megállapodást?

Olykor	általános	értelemben	beszélünk	papságunk	felmagaszta-
lásáról, holott a kinyilatkoztatások a papságban kapott elhívásaink 
felmagasztalásáról szólnak elderekként, hetvenesekként, főpapok-
ként, pátriárkákként és apostolokként.

A férfiak által viselt papság Isten hatalma és felhatalmazása, 
amelyet az emberekre ruházott a földön, hogy minden dologban 
eljárhassanak az emberiség szabadulása érdekében. A papsági 
hivatalok vagy elhívások szolgálatra való megbízások arra, hogy az 
ember konkrétan meghatározott szolgálatot végezzen a papságban. 
Ezeknek az elhívásoknak a felmagasztalása pedig úgy történik, hogy 
az adott személy elvégzi a neki kijelölt hivatallal járó munkát.

Nem számít, milyen hivatalt viselünk, mindaddig, amíg igazak és 
hűek vagyunk kötelességeink iránt. Egyetlen hivatal sem nagyobb, 
mint egy másik, annak ellenére, hogy igazgatási okokból előfordul, 
hogy egy papságviselőt mások feletti elnöklésre és munkájuk irá-
nyítására hívnak el.

Édesapám,	Joseph F.	Smith	elnök	azt	mondta:	„Nincsen	olyan	
papságból származó hivatal, amely hatalmasabb lenne magánál a 
papságnál. A papsági hivatal felhatalmazása és ereje magából a 
papságból származik. Egyetlen hivatal sem biztosít felhatalmazást a 
papságnak. Egyetlen hivatal sem növeli meg a papság erejét. Hanem 
az egyházban minden hivatal a papságból nyeri erejét, hatalmát és 
felhatalmazását.”

Azt a felhívást kaptuk, hogy magasztaljuk fel elhívásainkat a pap-
ságban, és végezzük el a munkát, amely az általunk viselt hivatalhoz 
tartozik. Ahogyan az Úr is mondja a papságról szóló kinyilatkoz-
tatásban: „Minden ember álljon meg tehát a saját hivatalában, és 
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dolgozzon a saját elhívásában; …hogy a rendszer tökéletes marad-
hasson.” (T&Sz 84:109–110.)

Ez azon hatalmas célok egyike, amelyekért az egyház papsági 
programjában munkálkodunk, hogy az elderek elvégezzék az 
elderek munkáját, a hetvenek a hetvenek munkáját, a főpapok a 
főpapok munkáját és így tovább, hogy minden papságviselő felma-
gasztalja saját elhívását, és learassa az ezért ígért gazdag áldásokat.8

Az Úr Jézus Krisztus követei vagyunk. Megbízásunk az, hogy 
Őt képviseljük. Azt az utasítást kaptuk, hogy hirdessük evangéli-
umát, végezzük el a szabadítás szertartásait, hogy hozzunk áldást 

„a… papság isten hatalma és felhatalmazása, amelyet 
az emberekre ruházott a földön, hogy minden dologban 

eljárhassanak az emberiség szabadulása érdekében.”
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az emberiségre, gyógyítsuk meg a betegeket, sőt, akár csodákat 
is vigyünk esetleg véghez, valamint tegyük meg mindazt, amit Ő 
tenne, ha személyesen jelen lenne – mindezt azért, mert a szent 
papságot viseljük.

Az Úr képviselőiként az Ő törvénye köt bennünket, hogy azt 
tegyük, amit Ő elvár tőlünk, függetlenül attól, hogy milyen sze-
mélyes érzéseink vagy világi csábításaink vannak. Önmagunktól 
semmilyen szabadító üzenettel nem rendelkezünk, nincs birto-
kunkban olyan tan, amelyet el kellene fogadni, nincs hatalmunkban 
keresztelni, elrendelni vagy az örökkévalóságra összeadni vala-
kit. Mindezek az Úrtól jönnek, éppen ezért bármit teszünk ezek-
hez kapcsolódóan, azt az átruházott felhatalmazás révén tehetjük  
csak meg.9

3
A felmagasztosulás ígérete minden 

melkisédekipapság-viselőnek megadatik, aki 
hű a papság esküjéhez és szövetségéhez.

Nos, hadd mondjak néhány szót azon esküvel kapcsolatban, 
amely a melkisédeki papság elnyerését kíséri.

Az esküvel történő fogadalom az emberi nyelv számára ismert 
legkomolyabb és leginkább kötelező érvényű beszéd; és az Atya 
ilyen nyelvezetet választott a Krisztusról és a papságról szóló nagy-
szerű messiási próféciához. Azt mondja Róla: „Megesküdt az Úr és 
meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.” 
(Zsoltárok 110:4.)

E messiási jövendölés magyarázataként Pál elmondja, hogy 
Jézusnak „változhatatlan a papsága”, mely által „enyészhetetlen élet-
nek ereje… lett” (lásd Zsidók 7:24, 16). Joseph Smith azt mondta, 
hogy „mindazok, akik e papságba rendeltetnek, hasonlóvá tétet-
nek Isten Fiához, és továbbra is papok maradnak”, de természete-
sen csak akkor, ha hithűek és igazak [lásd Joseph Smith fordítás,  
Zsidók 7:3].

Így tehát Krisztus a nagy példa a papság tekintetében csak-
úgy,	mint	a	keresztelkedést	és	minden	más	dolgot	illetően.	És	így,	
ahogyan az Atya esküvel fogadja, hogy Fia a papság által örököl 
majd mindent, úgy azt is esküvel fogadja, hogy mindannyian, 
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akik felmagasztaljuk elhívásainkat ugyanebben a papságban, meg 
fogunk kapni mindent, ami az Atyáé.

Ez a felmagasztosulás ígérete minden olyan férfi számára, aki a 
melkisédeki papságot viseli, azonban ez feltételhez van kötve, az 
ígéret ugyanis ahhoz a feltételhez kapcsolódik, hogy felmagasztaljuk 
elhívásainkat a papságban, és minden olyan szóval élünk, amely 
Isten szájából előjön.

Teljesen nyilvánvaló, hogy nincsenek és soha nem is lehetnek 
dicsőségesebb ígéretek azoknál, amelyeket akkor kaptunk, amikor 
elfogadtuk a kiváltságot, és magunkra vettük a felelősséget, hogy a 
szent papságot viseljük, és Krisztus szolgáiként állunk.

Az ároni papság a felkészítő papság, amely feljogosít bennünket 
az ehhez a magasabb papsághoz tartozó szövetség megkötésére és 
eskü megtételére.10

4
Az Úr áldásai minden ember számára azon 

személyek szolgálatán keresztül válnak 
elérhetővé, akik az Ő szent papságát viselik.

Semmi sincs ezen a világon, ami olyan fontos lenne számunkra, 
mint hogy életünkben első helyre állítsuk Isten királyságának a 
dolgait, a parancsolatok betartását, a papsági elhívásaink felmagasz-
talását, valamint azt, hogy eljussunk az Úr házába, ahol felkínálják 
nekünk az Atyánk királyságához tartozó áldások teljességét.11

Az Úr áldásai a szentek számára és a világ számára is azon sze-
mélyek szolgálatán keresztül érhetőek el, akik szent papságát vise-
lik, Őt képviselik, és akik valóban az Ő szolgái és megbízottai, akik 
hajlandóak szolgálni Őt és betartani a parancsolatait.12

Azért imádkozom, hogy mi mindannyian, akiket elhívtak az Úr 
képviseletére, és akik birtokoljuk felhatalmazását, emlékezzünk 
arra, kik vagyunk, és eszerint cselekedjünk.

[…]	Életem	minden	napján	azon	igyekeztem,	hogy	felmagasz-
taljam elhívásomat [a] papságban, és remélem, mindvégig kitartok 
ebben az életben, és élvezhetem majd a hithű szentek barátságát a 
következőben.13
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Szeretném megáldani mindazokat a fiatalokat és időseket egya-
ránt, akik felmagasztalják elhívásaikat a papságban, és arra kérem 
az Urat, hogy árassza ki rájuk a Lélek minden jó ajándékát ebben 
az életben, és biztosítsa számukra az örökkévalóság kincseit az 
 eljövendő életben. […]

Mily dicsőséges is tudni, hogy az Úr mindannyiunk számára fel-
kínálja a papság teljességét, és megígérte nekünk, hogy amennyi-
ben hajlandóak vagyunk befogadni e papságot és felmagasztalni 
elhívásainkat, akkor örökkévaló örökséget nyerünk majd Vele az 
Ő királyságában! 14

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	a	papság	által	„leányainak	az	Úr	

felajánl minden lelki ajándékot és áldást, amely fiai számára elér-
hető” („Joseph Fielding Smith életéből”). Mi jut eszedbe, amikor 
elgondolkodsz ezen a kijelentésen?

•	 Smith	elnök	azt	mondta,	hogy	a	papságviselők	nagyobb	kész-
tetést érezhetnek arra, hogy az örök életre törekedjenek, ami-
kor megértik szövetségeiket és az Úr ígéreteit (lásd 1. szakasz). 
Hogyan lehet igaz ez a kijelentés az egyház minden tagjára?

•	 Hogyan	különbözik	Smith	elnök	magyarázata	az	elhívás	felma-
gasztalásáról (lásd 2. szakasz) a felmagasztalás kifejezésnek a 
világ által használt egyéb jelentéseitől? Hogyan hozott áldást 
az életedre azon egyháztagok szolgálata, akik felmagasztalták 
 elhívásaikat?

•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	„Krisztus	a	nagy	példa	a	papság	
tekintetében” (3. szakasz). Mit tehetünk a másoknak nyújtott szol-
gálatunk során, hogy Jézus Krisztus példáját kövessük?

•	 A	4.	szakaszban	tekintsd	át	Smith	elnök	szavait	a	templomban	
elnyerhető áldásokról. Hogyan segíthetnek a szülők a gyerme-
keiknek felkészülni a papság templomban elérhető áldásaira?

Kapcsolódó szentírások
Zsidók 5:4; Alma 13:1–2, 6; T&Sz 20:38–60; 84:19–22; 107:99–100; 

Hittételek 1:5
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Tanítási segédlet
„Egy [gyakorlott] tanító nem azt gondolja, »Mit csináljak ma az 

órán?«, hanem azt, »Mit fognak ma az órán csinálni a tanulóim?«; nem 
azt, »Mit fogok ma tanítani?«, hanem inkább »Miként fogok segíteni 
a tanulóimnak felfedezni, hogy mit kell tudniuk?«” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 61.).

Jegyzetek
 1. In Conference Report, Apr. 1951, 152.
 2. Lásd Conference Report, Apr. 1951, 

152;	Conference	Report,	Oct.	1970,	92.
 3. “President George F. Richards: A 

Tribute,” Relief Society Magazine,	Oct.	
1950, 661.

 4. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), 352.

 5. In Conference Report, Apr. 1970, 59.
	 6.	 In	Conference	Report,	Oct.	1970,	

90–91.
 7. In Conference Report, Apr. 1970, 59.

	 8.	 In	Conference	Report,	Oct.	1970,	
91–92; lásd még Joseph F. Smith, in 
Conference	Report,	Oct.	1903,	87.

	 9.	“Our	Responsibilities	as	Priesthood	
Holders,” Ensign, June 1971, 49.

	10.	 In	Conference	Report,	Oct.	1970,	92.
 11. In Conference Report, Apr. 1970, 59.
 12. “Blessings of the Priesthood,” Ensign, 

Dec. 1971, 98.
	13.	 In	Conference	Report,	Oct.	1970,	92.
 14. In Conference Report, Apr. 1970, 58.
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ez a festmény egy férfit ábrázol, aki a dnyeper vizében 
keresztelkedik az ukrajnai Kijev közelében
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Keresztelés

„A keresztelés szó szerint… átültetés vagy feltámadás az 
egyik életből a másikba – a bűnös életből a lelki életbe.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök az 1951. áprilisi általános konferen-
cián 67 évvel korábbi élményéről beszélt, arról, amikor 8 évesen 
megkeresztelkedett. Elmondása szerint a keresztelése napján úgy 
érezte, „tisztán, szeplőtelenül áll… az Úr előtt”. Aztán megtanulta, 
hogy egész élete során erőfeszítésbe kerül majd, hogy ilyen állapot-
ban tartsa magát. Így emlékezett vissza: „Volt egy nagyon kedves 
nővérem – mint ahogyan minden nővérem és húgom kedves volt –, 
aki mélyen elmémbe véste, milyen fontos, hogy szeplőtelenül tart-
sam magam a világtól. Keresztelésem napján adott tanításai életem 
minden napján elkísértek.” 1

Nővére tanításaihoz híven Smith elnök arra buzdította az egyház 
tagjait, hogy tartsák meg keresztelési szövetségeiket – maradjanak 
„a lelki életben”, melyet kereszteléssükkor nyertek el.2 Kijelentette:

„Nincs fontosabb tanács, melyet az egyház bármely tagjának 
adhatok, mint az, hogy tartsa be a parancsolatokat a keresztelés 
után. Az Úr a bűnbánat és a törvényeinek való hűség feltételével 
ajánlja nekünk a szabadítást.” 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Az alámerítéssel történő keresztelés a születés, 
a halál és a feltámadás mintája.

A keresztelés, amely az evangélium harmadik tantétele és az első 
szertartása, elengedhetetlen a szabaduláshoz és a felmagasztosu-
láshoz Isten királyságában. A keresztelés először is az az eszköz, 
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amely által a bűnbánó bűnös elnyeri bűnei bocsánatát. Másodszor, 
ez a kapu Isten királyságába. Az Úr Nikodémushoz szólva a János 
3:1–11-ben így magyarázta ezt.

[…] A keresztelés vízben való alámerítéssel történik. […] A 
keresztelést nem lehet semmilyen más módon végrehajtani, mint a 
teljes test vízben való alámerítésével, a következő okok miatt:

(1) A keresztelkedés Jézus Krisztus és mindazok halálát, elte-
metését és feltámadását hivatott jelképezni, akik már elnyerték a 
feltámadást.

(2) A keresztelkedés egyben születés is, méghozzá annak hason-
latosságára történik, ahogy egy gyermek erre a világra születik.

(3) A keresztelés szó szerint és képletesen is feltámadást jelent 
– átültetést vagy feltámadást az egyik életből a másikba – a bűnös 
életből a lelki életbe.

Szeretném egy kicsit kifejteni a második okot: A keresztelke-
dés egyben születés is, méghozzá annak hasonlatosságára történik, 
ahogy egy gyermek erre a világra születik. […] A Mózes  6:58–60-
ban a következőket olvashatjuk:

„Parancsolatot adok tehát neked, hogy tanítsd ezeket a dolgokat 
szabadon a gyermekeidnek, mondván:

Hogy vétek miatt következik be a bukás, amely bukás halált hoz, 
és éppen úgy, ahogyan víz, és vér, és a lélek – amit én alkottam 
– által születtetek meg a világra és váltatok élő lénnyé a porból, 
éppen úgy újjá kell születnetek, víztől és a Lélektől, a menny király-
ságába, és meg kell tisztulnotok vér, méghozzá az én Egyszülöttem 
vére által; hogy minden bűntől megszenteltethessetek, és élvez-
zétek az örök élet szavait ezen a világon, valamint örök életet az 
 eljövendő világban, méghozzá halhatatlan dicsőséget;

Mert a víz által tartjátok be a parancsolatot; a Lélek által igazultok 
meg, és a vér által szenteltettek meg”.

[…] Minden gyermeket, aki e világba születik, vízben hordják 
ki,	és	vízből	születik,	valamint	vértől	és	lélektől.	Éppen	ezért	ami-
kor Isten királyságába születünk, akkor ugyanilyen módon kell 
megszületnünk: kereszteléssel megszületve a vízből; Krisztus kion-
tott vére által megtisztítva és megszentelve; Isten Lelke által pedig 
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igazolva, hiszen a keresztelés nem teljes a Szentlélek keresztsége 
nélkül. Látjátok a párhuzamot a világba születés és Isten királysá-
gába  születés között. […]

Elérkeztünk a harmadik okhoz: A keresztelés szó szerint és kép-
letesen is feltámadást jelent – átültetést vagy feltámadást az egyik 
életből a másikba – a bűnös életből a lelki életbe.

[…] Minden férfinak és nőnek… szüksége van a bűnbánatra. […] 
Lelki halálban vannak. Hogyan térhetnek vissza? Azzal, hogy elte-
mettetnek a vízben. Halottak, tehát eltemettetnek a vízben, majd a 
lélek feltámadása során előjönnek, vissza a lelki életbe. Ezt jelenti 
a keresztelés.4

2
A kisgyermekeknek, akik még nem érték el a 

felelősségre vonhatóság korát, nincsen szükségük 
keresztelésre, mert ők megváltást nyernek 

Jézus Krisztus engesztelésén keresztül.

Tudom, hogy a kisgyermekek, aki még nem érték el a fele-
lősségre vonhatóság korát, és ezért nem bűnösök, …megváltást 
nyernek Krisztus vére által, ha pedig valaki amellett érvel, hogy 
keresztelésre van szükségük, az nyíltan káromolja Istent, és tagadja 
Isten igazságosságát és irgalmát [lásd Moróni 8:20–23].5

A Tan és a szövetségek 29. szakaszában az Úr a következőket 
mondja (46–47. vers):

„De íme, azt mondom nektek, hogy a kisgyermekek a világ meg-
alapítása óta megváltattak az én Egyszülöttem által;

Nem tudnak tehát bűnt elkövetni, mert Sátánnak nem adatott 
hatalom a kisgyermekek megkísértésére, amíg felelősségre vonha-
tóvá nem válnak énelőttem”.

Nos, ez jól hangzik. „A kisgyermekek a világ megalapítása óta 
megváltattak.” Mit ért az Úr ez alatt? Ez azt jelenti, hogy mielőtt 
e föld alapjait lefektették volna, a megváltás e terve, a szabadítás 
terve, melyet követnünk kell ebben az életben, már teljesen elké-
szült, és Isten – a kezdettől fogva ismerve a véget – gondoskodott a 
kisgyermekek megváltásáról Jézus Krisztus engesztelése által.
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[…] Amikor egy kisbaba arcára tekintetek, aki rátok mosolyog, el 
tudjátok képzelni, hogy az a kicsiny gyermek bármilyen bűntől is 
bemocskolódhatott, ami megfosztaná Isten jelenlététől, ha esetleg 
meghalna? […]

Emlékszem, amikor misszionáriusként Angliában voltam, talál-
koztunk ott egy amerikai családdal. […] Amikor [a férj] hallotta az 
eldereket az utcán prédikálni, meghívta őket az otthonába, mivel 
honfitársai voltak. Nem érdekelte az evangélium, inkább csak azért 
érdeklődött irántuk, mert ők is az Egyesült Államokból érkeztek. 
Nos, hát én is éppen ott szolgáltam. Nem én voltam az első, akit 
hallott prédikálni, de később engem is meghívott az otthonába. […]

Azt gondoltuk, hogy azért megyünk hozzá, hogy majd a baseball-
ról, az amerikai fociról és más effélékről beszélgessünk, és összeha-
sonlítsuk a dolgokat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában 
– olyasmikről beszélgessünk tehát, amik őt érdekelték. Pont így is 
történt, és egy ideig nem is szóltunk egy árva szót sem a vallásról. 
Jópárszor visszamentünk, és úgy gondolta, elég jó fickók vagyunk, 
mert nem akartuk mindenáron a vallásunkkal traktálni. Egy idő után 
aztán elkezdtek kérdéseket feltenni – tudtuk, hogy ez eljön majd. 
Egyik este, amint az otthonukban ültünk, a felesége odafordult hoz-
zám, és azt mondta: „Smith elder, szeretnék kérdezni valami.” De 
mielőtt még belekezdhetett volna, sírni kezdett. Fogalmam sem volt, 
mi baja lehet. Zokogott, majd amikor annyira összeszedte magát, 
hogy fel tudta tenni a kérdést, a következő történetet mesélte el 
nekem:

Amikor Angliába költöztek, az a szerencsétlenség érte őket, 
hogy elveszítették a kisbabájukat. […] Elmentek a paphoz [annál 
az egyháznál, ahová jártak], mert szerették volna keresztény szer-
tartás szerint eltemetni a babát. […] A pap azt mondta neki: „Nem 
tarthatunk a gyermekének keresztény temetést, hiszen nem volt 
megkeresztelve. A gyermeke elveszett.” Eléggé nyers volt ez a kife-
jezés, de ő így mesélte el a történetet, az asszony szíve pedig akkor 
már két vagy három éve csak sajgott és sajgott. Így aztán feltette a 
kérdést nekem: „Hát tényleg elveszett a kicsinyem? Már sohasem 
fogom viszontlátni?” A Mormon könyvében odalapoztam Mormon 
szavaihoz, melyeket fiának, Moróninak mondott [lásd Moróni 8]. 
Azt mondtam: „A gyermeke nem veszett el. Egyetlen gyermek sem 
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veszett el. Minden gyermek szabadítást nyer Isten királyságában, 
amikor meghal.”

„És	azt	is	láttam,	hogy	minden	olyan	gyermek,	aki	a	felelősségre	
vonhatóság éveinek elérése előtt hal meg, megszabadul a menny 
celesztiális királyságában.” [T&Sz 137:10.] Ezt mondta az Úr Joseph 
Smith prófétának egy kinyilatkoztatásban vagy látomásban, melyet a 
Kirtland templomban kapott. Hát nem hangzik jól? Nem igazságos? 
Nem helyes? […] [Egy kisbaba] nem tehető felelőssé az eredendő 
bűnért, sőt, semmilyen bűnért, hiszen Isten irgalma tart rá igényt, 
és így szabadulást nyer.

De mi a helyzet veletek és velem? Itt vagyunk a megértés képes-
ségével, az Úr pedig azt mondta: „[A]ki tudással bír, annak vajon 
nem parancsoltam meg, hogy tartson bűnbánatot?” [T&Sz 29:49.] 
Parancsot kaptunk, hogy tartsunk bűnbánatot, parancsot kaptunk, 
hogy keresztelkedjünk meg, parancsot kaptunk, hogy mossuk le 
bűneinket a keresztelővízben, mert képesek vagyunk a megértésre, 
és mindannyian követtünk el bűnt. Azonban sem én, sem ti nem 
azért	keresztelkedtetek	meg,	amit	Ádám	követett	el.	Én	azért	keresz-
telkedtem meg, hogy megtisztuljak mindattól, amit én magam elkö-
vettem, és ti is éppen így, hogy visszatérhessünk Isten királyságába.

[…] Az Úr gondoskodott azokról, akik törvény nélkül valók, a 
kisgyermekek pedig nem tartoznak a bűnbánat törvényének hatá-
lya alá. Hogyan is taníthatnánk egy kisgyermeknek, hogy tartson 
bűnbánatot? Semmi sincs, amit meg kellene bánnia.

Az Úr nyolc éves korban határozta meg a felelősségre vonhatóság 
korát – ez az Ő megítélése. Nyolc éves kor után már rendelkeznünk 
kell olyan mértékű értelemmel, hogy szükségessé váljék a keresz-
telkedés. Az Úr gondoskodik azokról, akik e korhatár alatt vannak.6

3
Minden ember, aki megkeresztelkedett ebben 

az egyházban, szövetséget kötött az Úrral.

Minden ember, aki belép a keresztelővízbe, szövetséget vesz 
magára.

„Továbbá parancsolatként az egyháznak, a keresztelés mód-
ját illetően: Mindazokat, akik megalázkodnak Isten előtt, és meg 
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kívánnak keresztelkedni, és megtört szívvel és töredelmes lélekkel 
állnak elő, és tanúbizonyságot tesznek az egyház előtt arról, hogy 
minden bűnüket valóban megbánták, és hajlandóak magukra venni 
Jézus Krisztus nevét, elhatározva azt, hogy mindvégig szolgálják őt, 
és cselekedeteikkel valóban kinyilvánítják, hogy részesültek Krisztus 

„minden ember, aki megkeresztelkedett ebben az egyházban, 
szövetséget kötött az Úrral, hogy betartja parancsolatait.”
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Lelkéből, bűneik bocsánatára – fogadják be keresztelés által az ő 
egyházába!” (T&Sz 20:37.)7

A Tan és a szövetségek 59. szakaszából olvasok fel:

„Parancsolatot adok tehát nekik [vagyis az egyház tagjainak], így 
szólván: Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, elméddel és erőddel sze-
resd az Urat, a te Istenedet; és Jézus Krisztus nevében szolgáld őt.

Úgy szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ne lopj; házas-
ságtörést se kövess el, ne ölj, és ne tegyél semmi ahhoz hasonlót.

Mondj köszönetet az Úrnak, Istenednek minden dologban.” 
[T&Sz 59:5–7.]

Minden ember, aki megkeresztelkedett ebben az egyházban, 
szövetséget kötött az Úrral, hogy betartja parancsolatait, ebben a 
parancsolatban pedig, melyet abban az adományozási korszakban is 
megismételtek, amelyben élünk, azt halljuk, hogy teljes szívünkkel, 
teljes elménkkel és minden erőnkkel kell szolgálnunk az Urat, és 
ezt is Jézus Krisztus nevében kell tennünk. Mindent, amit teszünk, 
Jézus Krisztus nevében kell tennünk.

A keresztelővízben szövetségben fogadtuk, hogy betartjuk eze-
ket a parancsolatokat; hogy szolgáljuk az Urat; hogy betartjuk 
első és legnagyobb parancsolatát mind közül, és szeretjük az Urat, 
Istenünket; hogy betartjuk a következő nagy parancsolatot, és úgy 
szeretjük felebarátunkat, mint saját magunkat; és teljes lelkünk-
kel, teljes szívünkkel és minden erőnkkel bizonyítani fogjuk Neki, 
hogy „minden olyan szó szerint [élünk], amely Isten szájából elő-
jön” [T&Sz 84:44]; hogy engedelmesek, alázatosak és szorgalmasak 
leszünk szolgálatában, hajlandóak leszünk engedelmeskedni és hall-
gatni a felettünk elnöklők tanácsaira, és minden dologban egyedül 
Isten dicsőségére tekintő szemmel járunk el.

Nem szabad elfelejtenünk ezeket, mert ez a parancsolat mind-
annyiunkat kötelez az egyház tagjaiként.8
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4
Ahhoz, hogy elnyerjük az evangélium összes áldását, 

a keresztelést követően továbbra is alázatosnak, 
bűnbánónak és engedelmesnek kell lennünk.

Az igaz egyház egyik nagyszerű célja, hogy megtanítsa az embe-
reknek, mit kell tenniük a keresztelés után ahhoz, hogy elnyerjék 
az evangélium áldásainak teljességét.9

Minden lélek, aki megkeresztelkedett, aki igazán megkeresztelke-
dett, megalázkodott; megtört lett a szíve; töredelmes lett a lelke; szö-
vetséget kötött Isten előtt, hogy betartja parancsolatait, és elhagyta 
minden bűnét. Aztán, miután bekerült az egyházba, már kiváltságá-
ban áll, hogy bűnt kövessen el? Most már lazíthat? Belemerülhet-e 
vajon olyan dolgokba, melyekről az Úr azt mondta, hogy tartózkod-
jon tőlük? Nem. A keresztelést követően éppoly szükséges, hogy 
töredelmes legyen a lelke és megtört a szíve, mint azt megelőzően.10

Hallottam, amint a fiatal férfijaink közül páran, és néhányan, akik 
már nem annyira fiatalok, a keresztelésről beszélgetnek. Azt mond-
ták, nem értik, miért nem kell minden bűn elkövetése után megke-
resztelkedni, ha egyszer a keresztelés a bűnök bocsánatára szolgál. 
Ti értitek az okát ennek? Amíg valaki vétkezik, és a lelki életen belül 
marad, életben van, bűnbánatot tarthat és bűnbocsánatot nyerhet. 
Szükségtelen számára, hogy megkeresztelkedjen, és így térjen vissza 
oda, ahol már ott van.11

Ki igyekszik az utolsó napi szentek közül a telesztiális király-
ságba? Ki igyekszik az utolsó napi szentek közül a terresztriális 
királyságba? Semmi dolgunknak nem szabadna lenni ezekkel a 
királyságokkal; annak, aki megkeresztelkedik az egyházba, nem 
lehet – vagy legalábbis nem kellene, hogy az legyen – a szándéka, 
hogy olyan életet éljen, hogy ne találjon helyet Isten celesztiális 
királyságában; hiszen maga a keresztség is az ebbe a királyságba 
vezető út. A keresztség kettős céllal bír; először is a bűnök bocsána-
tára szolgál, másodszor pedig ez Isten királyságának kapuja, nem a 
telesztiális királyságé, sem pedig a terresztriális királyságé, hanem a 
celesztiális királyságé, ahol Isten lakozik. Erre szolgál a keresztség; 
erre szolgál a Szentlélek ajándéka kézrátétel által – hogy felkészítsen 
minket arra, hogy engedelmesen egyre tovább haladjunk, betartva 
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az Úr parancsolatait mindaddig, amíg el nem nyerjük a teljességet 
a celesztiális királyságban.12

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Gondolkodj	el	saját	keresztelkedéseden,	miközben	Smith	elnök	

emlékeiről olvasol a „Joseph Fielding Smith életéből” részben. 
Mennyiben gyarapodott azóta a keresztelkedésről való megérté-
sed? Hogyan segíthetjük azokat a családtagjainkat vagy barátain-
kat, akik a keresztelkedésre készülnek?

•	 Milyen	meglátásaid	lettek	a	keresztelkedéssel	kapcsolatban	Smith	
elnöknek az 1. szakaszban található tanításai hatására? Hogyan 
segíthetnek a keresztelkedés szimbolikájára vonatkozó tanításai 
abban, hogy jobban megértsük a keresztelési szövetséget?

•	 Mit	tanít	a	2.	szakaszban	található	történet	Mennyei	Atyánk	
gyermekei iránt érzett szeretetéről? Gondolj olyan ismerőseidre, 
akiknek segíthetne, ha megismernék az ebben a történetben 
 példázott tant.

•	 Gondolkodj	el	azon	erőfeszítéseiden,	melyeket	a	keresztelői	szö-
vetséged betartására teszel (lásd 3. szakasz). Hogyan befolyásolja 
ez a szövetség a családtagjaiddal és másokkal való kapcsolatodat?

•	 Gondolkodj	el	Smith	elnök	azon	kijelentésén,	amely	a	4.	szakasz	
elején található. Szerinted mit lenne szükséges megtanítani az 
embereknek a keresztelkedésüket követően? Hogyan segíthetünk 
egymásnak betartani a keresztelési szövetségünket?

Kapcsolódó szentírások
Máté 3:13–17; 2 Nefi 31:5–13; Móziás 18:8–13; 3 Nefi 11:31–39; 

T&Sz 68:25–27; Hittételek 1:4

Tanítási segédlet
„Ha pozitívan reagálsz minden őszinte hozzászólásra, segíthetsz a 

tanulóidnak jobban bízni azon képességükben, hogy aktív részesei 
tudnak lenni az órai beszélgetéseknek. Például mondhatod, hogy 
»köszönöm a válaszodat, elgondolkodtató volt«, vagy »ez egy jó 
példa«, vagy »nagyra értékelek mindent, amit ma mondtatok«” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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1 4 .  F E J E Z E T

A Szentlélek ajándéka

„A keresztelkedést és a konfirmációt követően 
a Szentlélek társai lehetünk, aki megtanít 

bennünket az Úr útjaira, megeleveníti az elménket, 
és segít, hogy megértsük az igazságot.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította, hogy az egyház minden 
hithű tagjának „jogában áll, hogy megkapja mindazon kinyilatkoz-
tatásokat, amelyek személyes irányításához hasznosak és szüksé-
gesek” 1. Ő maga is mindig erre a személyes útmutatásra törekedett, 
különösen azon erőfeszítéseiben, amelyeket fiai és leányai tanítása 
és védelmezése érdekében tett. Francis M. Gibbons elder, aki az 
Első Elnökség titkáraként szolgált, visszaemlékezett a következő 
esetre, melyet Smith elnök fia, Reynolds (becenevén Reyn) mesélt 
el neki.

„Reyn bizalmasan elárulta nekem, hogy életében pusztán egy-
szer volt cigaretta a szájában, és akkor is csupán egy röpke pil-
lanatra. Akkor történt, amikor a Roosevelt Középiskolába járt Salt 
Lake Cityben. [Az iskola] bejárata egy csendes mellékutcáról nyílt, 
ahol nagyon kevés jármű közlekedett. Az ominózus napon Reyn az 
egyik barátjával együtt lépett ki az iskola főkapuján, aki dohányzott, 
és ahogyan gyakran tette, most is megkínálta, hogy »próbáljon csak 
ki egyet«. Ez alkalommal a barát sikerrel járt. Reyn elvette a ciga-
rettát és rágyújtott. Néhány szippantás után vajon ki más fordult be 
a sarkon az autóján, ha nem Reyn apja. Az ablakot lehúzva Smith 
elder csak annyit mondott letaglózott fiának, hogy »Reynolds, ma 
este vacsora után beszédem van veled«, majd továbbhajtott. Reyn 
így számolt be az esetről: »Amikor apám Reynoldsnak szólított, már 
tudtam, hogy nem viccel.« Smith elder hagyta, hogy Reynt egész dél-
után és a vacsora alatt is mardossa a bűntudat, amikor is meglepően 
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„és mikor pál reájok vetette kezét, szálla a szent 
lélek ő reájok” (Cselekedetek 19:6)
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szűkszavú volt. A vacsorát követően, amikor kényelmesen elhe-
lyezkedtek édesapja dolgozószobájában, …Reynolds készen állt az 
ítéletre. Azonban mindössze kedves, szerető leckéztetésben volt 
része »arról a mocskos szokásról«, valamint némi emlékeztetőben 
arról, hogy ki is ő valójában, és hogy viselkedése miként hat vissza 
az egész családra. Azzal a kéréssel ért véget, hogy Reyn tegyen 
ígéretet, hogy soha többé nem tesz cigarettát a szájába. Reyn meg-
fogadta a kérést. »Soha többé nem fordult elő« – mondta. Az azt 
követő évek során – melyek között ott volt egy időszak az Egyesült 
Államok haditengerészeténél is a második világháborúban, ahol 
a dohányzás köznapi jelenség volt – mindvégig tartotta magát az 
apjának tett fogadalmához.”

Erre az élményre visszagondolva Gibbons elder megjegyezte: 
„Teljesen valószínűtlen volt, hogy Joseph Fielding Smith éppen 
akkor bukkanjon fel ezen az eldugott utcácskán, amikor fia éppen 
rágyújt élete egyetlen cigarettájára. Bár nem mondta ki, de Reyn 
hanghordozása és viselkedése elárulta, hogy az eset meggyőzte őt 
édesapja lelki érzékenységének rendkívüli mélységéről és erejéről, 
különösképpen amikor családja jólétéről volt szó.” 2

Joseph Fielding Smith tanításai
1

A Szentléleknek az a küldetése, hogy tanúságot 
tegyen az Atyáról és a Fiúról és minden igazságról.

A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. Férfi formájú lélek. Az 
Atya és a Fiú hajlékkal rendelkező személyek; húsból és csontból 
való testük van. A Szentlélek lélekszemély, és csak lélekteste van 
[lásd T&Sz 130:22]. Az a küldetése, hogy tanúságot tegyen az Atyáról 
és a Fiúról és minden igazságról [lásd 2 Nefi 31:18; Moróni 10:5].3

Részt vesz az Atya és a Fiú munkájában, és kinyilatkoztatja dol-
gaikat azoknak, akik hithűen szolgálják az Urat. Az apostolok a 
Vigasztaló, vagyis a Szentlélek tanításai által tudták felidézni Jézus 
Krisztus tanításait [lásd János 14:26]. A Szentlélek tanításain keresztül 
érkezik a prófécia is [lásd 2 Péter 1:21].4

Amikor Isten Lelke az ember lelkéhez szól, hatékonyabban és 
nagyobb értelemmel közli az igazságot, mint ahogyan az akár a 
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mennyei lényekkel való személyes kapcsolat alkalmával történne. A 
Szentlélek által az igazság úgy beleszövődik a test minden rostjába 
és inába, hogy azt nem lehet elfelejteni.5

2
A Szentlélek kinyilvánítja az igazságot minden 

őszinte embernek, bárhol legyenek is.

Hisszük, hogy a Szentlélek a kinyilatkoztató, és hogy ő mindenütt 
bizonyságot tesz az őszinte embereknek arról, hogy Jézus Krisztus 
Isten Fia, hogy Joseph Smith próféta, és hogy ez az egyház „az 
egyetlen igaz és élő egyház… az egész föld színén” (T&Sz 1:30).

Nincs szükség arra, hogy bárki is sötétségben maradjon; itt van 
az örökkévaló evangélium világossága; és a földön minden őszin-
tén érdeklődő személyes tanúságot kaphat a Szent Lélektől az Úr 
munkájának igaz voltáról és isteni természetéről.

Péter azt mondta, hogy „…nem személyválogató az Isten; Hanem 
minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cse-
lekszik” (Cselekedetek 10:34–35), ami azt jelenti, hogy az Úr kiá-
rasztja Lelkét a hithű emberekre, hogy saját maguk szerezhessenek 
 tudomást e vallás igazságairól.6

A Szentélek kinyilvánítja magát bármely személynek, aki az 
igazság után kutat, éppúgy, ahogyan Kornéliusnak is tette [lásd 
Cselekedetek 10]. A következő kijelentést pedig a Mormon köny-
vében találhatjuk Morónitól, közvetlenül azelőtt, hogy lezárta volna 
feljegyzéseit, a 10. fejezet 4. versében:

„És	amikor	ezeket	a	dolgokat	megkapjátok,	arra	buzdítalak	
benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az 
Örökkévaló Atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok; és ha őszinte 
szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor 
ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek 
 igazságát.”

Minden ember elnyerheti a Szentlélek megnyilatkozását, még 
akkor is, ha nem tartozik az egyházhoz, feltéve, ha őszintén keresi 
az igazságot és a világosságot. A Szentlélek eljön, megadja az 
embernek a bizonyságot, amit keres, majd pedig visszahúzódik.7
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3
A keresztelkedést követően a Szentlélek 
ajándékát kézrátétellel adományozzák.

Jézus Krisztus kezdeti egyházában azt az ígéretet kapták, hogy 
mindazok, akik megbánják bűneiket, megkeresztelkednek a bűnök 
bocsánatára, és hithűek maradnak, elnyerik a Szentlélek ajándékát 
kézrátétel által. Ugyanezt az ígéretet kapja ebben az adományozási 
korszakban is mindenki, aki elfogadja az evangéliumot, hiszen az 
Úr azt mondja:

„És	aki	hittel	rendelkezik,	azt	konfirmáljátok	az	egyházamban,	
kézrátétel által, és én rájuk ruházom a Szentlélek ajándékát” [T&Sz 
33:15].8

A Szentlélek ajándékát nem nyerhetjük el azzal, ha imádkozunk 
érte, sem azzal, ha fizetjük a tizedünket, vagy azzal, ha betartjuk 
a Bölcsesség szavát – még azzal sem, ha vízben megkeresztelke-
dünk a bűnök bocsánatára. E keresztelést teljessé kell tenni a Lélek 
keresztségével. A Próféta egyik alkalommal azt mondta, hogy akár 
egy zsák homokot is megkeresztelhet az ember, ha nem konfirmálja, 
és nem adja meg neki a Szentlélek ajándékát kézrátétel által. Nem 
lehet semmilyen más módon elnyerni.9

Hiszek abban a tanban, hogy a Szentlélek ajándékát kézrátétellel 
nyerhetjük el. Ezáltal bensőséges kapcsolatba kerülünk Mennyei 
Atyánkkal, és megismerjük útjait, hogy ösvényein járhassunk.10

4
A Szentlélek ajándéka által a Szentlélek 
állandó társa lehet az egyház tagjainak.

A Szentlélek a Hírvivő vagy Vigasztaló, akiről a Szabadító a 
keresztre feszítését követően megígérte, hogy elküldi a tanítványai-
nak. A Vigasztaló feladata az, hogy hatásával minden megkeresztelt 
személy állandó társa legyen, és szolgálja az egyház tagjait kinyilat-
koztatással, útmutatással, valamint az igazság ismeretével, hogy ők 
a fényében járhassanak. A Szentlélek az, aki megvilágosítja a való-
ban megkeresztelkedett egyháztag elméjét. Rajta keresztül érkezik 
személyes kinyilatkoztatás, és szívünkben helyet talál az igazság 
fénye.11
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Keresztelkedésünket követően konfirmálnak bennünket. Mi célt 
szolgál ez a konfirmáció? Azt, hogy a Szentlélek társává tegyen ben-
nünket; hogy megadja nekünk azt a kiváltságot, hogy az Istenség 
harmadik tagjának irányítását élvezzük – a társaságot, hogy elménk 
megvilágosodjon, hogy életre keltsen bennünket a Szentlélek, hogy 
mindazon tudást és értelmet felkutassuk, amely felmagasztosulá-
sunkhoz tartozik.12

A keresztelkedést és a konfirmációt követően a Szentlélek társai 
lehetünk, aki megtanít bennünket az Úr útjaira, megeleveníti az 
elménket, és segít, hogy megértsük az igazságot.13

Azt az ígéretet kapjuk, hogy amikor megkeresztelkedünk, akkor 
– ha igazak és hithűek vagyunk – rendelkezünk majd a Szentlélek 
irányításával. Mi a célja ennek? Hogy tanítson bennünket, hogy irá-
nyítson bennünket, hogy tanúságot tegyen nekünk Jézus Krisztus 
evangéliumának szabadító tantételeiről. Minden olyan gyermek, aki 
elég idős ahhoz, hogy megkeresztelkedjen, és meg is keresztelke-
dik, jogosult a Szentlélek irányítására. Többször hallottam másoktól, 
hogy egy nyolcéves kisgyermek ezt még nem értheti. Szerintem 
nem így van. Nekem már nyolcévesen is bizonyságom volt erről 
az	igazságról,	amelyet	a	Szentlelken	keresztül	kaptam.	És	azóta	is	
megvan.14

Mily dicsőséges kiváltság, hogy a Szentlélek folyamatosan irá-
nyíthat bennünket, és hogy Isten királyságának rejtelmei kinyilvá-
níttathatnak számunkra! 15

5
A Szentlélek társasága csak azok számára érhető 

el, akik felkészülnek az elnyerésére.

Megítélésem szerint az egyháznak sok olyan tagja van, akit meg-
kereszteltek a bűnök bocsánatára, és akik részesültek a kézráté-
telben a Szentlélek ajándékáért, de akik mégsem nyerték el ezt az 
ajándékot sohasem – vagyis annak megnyilvánulásait. Miért? Mert 
nem tették rendbe magukat, hogy elnyerhessék ezeket a megnyilat-
kozásokat. Nem alázkodtak meg. Nem tették meg azokat a lépése-
ket, amelyek felkészítették volna őket a Szentlélek társaságára. Így 
aztán e tudás nélkül haladnak az életükben; hiányos az értelmük. 
Amikor aztán alattomos és körmönfont emberek azzal igyekeznek 



1 4 .  f e J e z e T

197

megtéveszteni őket, hogy az egyház felhatalmazottait és az egyház 
tanait kritizálják, ezek a gyenge egyháztagok nem rendelkeznek 
kellő értelemmel, elegendő információval és megfelelő irányítással 
az Úr Lelkétől, hogy ellenálljanak a hamis tanoknak és tanításoknak. 
Meghallgatják az elmondottakat, aztán úgy gondolják, talán hibát 
követtek el, és még mielőtt észbe kapnának, már el is indultak kifelé 
az egyházból, mert nincsen megfelelő értelmük.16

Az Úr parancsolata az, hogy az egyház tagjai legyenek szorgal-
masak az evangélium alapvető igazságainak tanulmányozásában és 
gyakorlásában, ahogyan azok ki lettek nyilatkoztatva. Az Úr Lelke 
nem fog bajlódni a közömbös emberekkel, a makacs emberekkel 
és a lázadókkal, akik nem hajlandóak az isteni igazság fényén belül 
élni. Minden megkeresztelkedett személy kiváltsága, hogy tartós 
bizonysággal rendelkezzen az evangélium visszaállításáról, az a 
bizonyság azonban elhalványul és idővel el is tűnik, ha nem kapunk 
folyamatosan lelki táplálást a tanulmányozással és engedelmesség-
gel, valamint nem törekszünk szorgalmasan arra, hogy megismerjük 
és megértsük az igazságot.17

„az Úr parancsolata az, hogy az egyház tagjai legyenek  
szorgalmasak az evangélium alapvető igazságainak  

tanulmányozásában és gyakorlásában.”
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Jogunk van a Szentlélek irányítására, azonban elveszíthetjük 
ezt az irányítást, ha szándékosan figyelmen kívül hagyjuk a kinyi-
latkoztatásokat, melyek azért adattak, hogy segítsenek nekünk a 
megértésben és vezéreljenek bennünket az örökkévaló evangélium 
fényében és igazságában. Nem remélhetjük, hogy birtokunkban 
lesz ez az útmutatás, ha nem vagyunk hajlandóak figyelembe venni 
e nagyszerű kinyilatkoztatásokat, amelyek oly sokat jelentenek 
nekünk fizikailag és lelkileg egyaránt. Nos, ha a hitetlenség állapotá-
ban találjuk magunkat, vagy nem vagyunk hajlandóak arra a tudásra 
és fényre törekedni, melyet az Úr elérhető közelségbe helyezett, 
akkor ki vagyunk téve annak, vagyis azzal a veszéllyel nézünk 
szembe, hogy a gonosz lelkek, az ördögök tanai és az emberi taní-
tások megtévesztenek bennünket [lásd T&Sz 46:7]. Amikor pedig 
ezek a hamis hatások elénk tárulnak, akkor nem lesz birtokunkban 
az a megkülönböztető értelem, melynek segítségével szét tudnánk 
választani őket, és felismerhetnénk, hogy nem az Úrtól valók. Így 
aztán az istentelenek, az erkölcstelenek, valamint az emberek alat-
tomosságának és ravaszságának prédáivá leszünk.18

Az Úr Lelke nem lakozik tisztátalan edényekben, amikor pedig 
valaki elfordul az igazságtól a gonoszság miatt, akkor ez a Lélek 
nem követi őt, hanem elhagyja, a helyére pedig a tévedés lelke, az 
engedetlenség lelke, a gonoszság lelke, valamint az örök pusztulás 
lelke költözik.19

6
Ha hithűek maradunk, a Szentlélek kinyilatkoztatást ad, 
hogy vezessen és irányítson minket egész életünk során.

Az Úr ígéretet tett mindenkinek, aki bűnbánatot tart és hithű 
marad, valamint alázatos és szorgalmas lelkiséget gyakorol, hogy 
jogosultak lesznek Isten Lelkének útmutatására. Ez a Lélek vezeti 
és irányítja majd őket egész életük során.20

Az egyház minden tagja részesült a kézrátételben a Szentlélek 
ajándékáért. Ezzel jogot nyert arra, hogy megkapja a szükséges és 
időszerű kinyilatkoztatásokat személyes útmutatása érdekében; nem 
az egyházra, hanem saját magára vonatkozóan. Engedelmességével 
és alázatosságával jogot szerezhet arra, hogy világosságot és igazsá-
got kapjon, ahogyan azt az Igazság Lelke kinyilatkoztatja számára, 
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és az, aki hallgat erre a Lélekre, és alázattal és hittel törekszik a 
Lélek ajándékára, nem lesz megtévesztve.21

Az élet szentségében kell járnunk, a világosságban és az igazság-
ban, megfelelően megértve mindazt, ami a Szentlélek ajándékán és 
hatalmán keresztül érkezik, melyet mindazoknak megígértek, akik 
hajlandóak arra, hogy a bűnbánatra vezető hitet gyakoroljanak és 
elnyerjék az örök élet szavait. Ha e Lélek társai vagyunk, akkor a 
világosságban járunk, és maga Isten a társunk.22

Az egyház minden tagjának kiváltsága, hogy megismerje az 
igazságot, hogy az igazság által szóljon, valamint hogy sugalma-
zást kapjon a Szentlélektől; kiváltságunkban áll, személyesen,… 
hogy elnyerjük a világosságot, és ebben a világosságban járjunk; ha 
pedig tovább haladunk Istenben, vagyis betartjuk minden paran-
csolatát, akkor még több világosságot kapunk, míg idővel elérkezik 
 számunkra a tudás tökéletes napja. [Lásd T&Sz 50:24.] 23

A Szentlélek útmutatásával érkezünk vissza végül Isten, az Atyánk 
jelenlétébe.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Mit	tanít	a	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	szakaszban	található	

történet a Szentlélekről? Te éreztél-e már késztetést a Szentlélek-
től arra, hogy segíts valakinek? Mikor?

•	 Smith	elnök	arra	utalt,	hogy	„Isten	Lelke	az	ember	lelkéhez	szól”	
(1. szakasz). Miben különbözik a lelkünk felé irányuló kommu-
nikáció a fülünk vagy a szemünk felé irányulótól? Milyen érte-
lemben erőteljesebb a lelki kommunikáció?

•	 Mi	a	különbség	aközött,	hogy	Kornéliushoz	hasonlóan	valaki	
elnyeri a Lélek megnyilvánulását, vagy hogy valaki elnyeri a 
Szentlélek ajándékát? (Lásd 2. szakasz.)

•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	a	keresztelkedés	nem	teljes	a	
Szentlélek ajándéka nélkül (lásd 3. szakasz). Milyen értelemben 
lenne az életed hiányos a Szentlélek ajándéka nélkül?

•	 Gondolkodj	el	Smith	elnöknek	a	4.	szakaszban	található	tanításán	
arról, hogy mit jelent a Szentlélek állandó társaságával rendel-
kezni. Milyen áldásokat kaptál e társaságnak köszönhetően?
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•	 Mit	tehetünk,	hogy	felkészüljünk	a	Szentlélek	társaságának	elnye-
résére? (Néhány példát találsz a 5. szakaszban.)

•	 Miközben	áttekinted	a	6.	szakaszt,	figyelj	arra,	milyen	irányítást	
kaphatunk a Szentlelken keresztül. Hogyan taníthatják meg a 
szülők a gyermekeiknek, hogy miként ismerhetik fel és nyerhetik 
el ezt az irányítást?

Kapcsolódó szentírások
János 16:13; Cselekedetek 19:1–6; 1 Korinthusbeliek 12:3; 1 Nefi 

10:17–19; 2 Nefi 31:15–20; 3 Nefi 19:9; T&Sz 46:13; Hittételek 1:4

Tanítási segédlet
„Ne aggódj, ha a tanulók pár pillanatig csendben vannak, miután 

feltetted a kérdést. Ne válaszold meg a saját kérdésedet; hagyj időt a 
tanulóknak a válaszokon gondolkozni! Azonban a túl hosszú csend 
azt jelezheti, hogy nem értik a kérdést, és újra kell fogalmaznod” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 69.).
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Örökkévaló házasság

„A papság és az evangélium teljessége és áldásai 
a celesztiális házasságban gyökereznek. Ez az 
evangélium szertartásainak megkoronázója, a 

templom szertartásainak megkoronázója.”

Joseph Fielding Smith életéből

A 18 éves Joseph Fielding Smithnek tudomása volt arról, hogy 
egy Louie Emily Shurtliff nevezetű fiatal hölgy érkezik hozzájuk, 
hogy a Smith családdal lakjon, míg a főiskolára jár. Mégis meg-
lepődött – kellemesen –, amikor egy nap munkából hazaérkezve 
Louie-t a családi zongoránál ülve találta, amint egy himnuszt játszott 
éppen. 1894 e késő nyári napjától kezdődően aztán Joseph és Louie 
barátságot alakított ki, mely idővel szerelemmé mélyült. 1898. április 
26-án pecsételték össze őket a Salt Lake templomban.1

Louie és Joseph kapcsolata igen szeretetteljes volt. Amikor 
Josephet kétéves angliai misszióra hívták röviddel házasságköté-
sük után, felesége saját édesapjánál vállalt munkát, hogy segítse 
férjét anyagilag, bátorító leveleivel pedig érzelmileg és lelkileg is 
támogatta. Visszatérése után boldog otthont alapítottak, és két kis-
lányt üdvözöltek a családban. 10 év házasság után azonban Louie 
súlyosan megbetegedett a harmadik terhessége során, és 31 évesen 
elhunyt.

Joseph vigaszra lelt a bizonyosságban, hogy Louie „egy jobb 
világba” távozott, és feljegyzett egy imát a naplójában, melyben 
azért fohászkodott, „hogy érdemes legyek arra, hogy örök dicsőség-
ben találkozzak vele, hogy újra együtt lehessek vele” 2. Az evangé-
liumban lelt vigasz és remény ellenére borzasztóan hiányzott neki 
Louie. Emellett nagyon aggódott leányai miatt is, akik anya nél-
kül maradtak. Röviddel Louie halála után Joseph találkozott Ethel 
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„a házasság az utolsó napi szentek értelmezése szerint 
olyan szövetség, amely örökké tartónak rendeltetett.”
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Georgina Reynoldsszal. Bár szerelme Louie iránt nem halványult el, 
idővel megszerette Ethelt, ahogyan a leányai is. Saját szülei, vala-
mint Louie és Ethel szülei beleegyezésével Joseph megkérte Ethel 
kezét. 1908. november 2-án pecsételték össze őket. Örömteli és 
eseménydús közös életük volt, hiszen még kilenc gyermekük szü-
letett.	Otthonukat	a	rend,	a	kemény	munka,	a	tisztelet,	a	tisztaság,	a	
gyengéd fegyelem, a szeretet és a tartalmas szórakozás jellemezte.3

29 évnyi házasság után Ethel egy leépüléssel járó betegségben 
elhunyt, miután 4 év alatt fokozatosan elhagyta az ereje. Joseph 
ismét magányos volt, bár vigaszt talált az örökkévaló házasság bizo-
nyosságában.4	És	ekkor	ismét	találkozott	valakivel,	akivel	megoszt-
hatta az életét. Jessie Evansszal 1938. április 12-én pecsételték őket 
össze. „33 éven át tartó közös életük során felesége szinte minden-
hová elkísérte, közel s távol. Ő cserébe segített a bevásárlásban, az 
edények eltörölgetésében vacsora után, valamint az őszi befőzés-
ben. Nem volt benne semmi fenntartás azzal kapcsolatban, hogy 
apostol létére kötényt kössön.” 5 Jessie gyakran mondta a férjéről: 
„A legkedvesebb ember, akit valaha ismertem. Soha nem hallottam 
tőle egyetlen goromba szót sem.” Erre Joseph általában mosolyogva 
válaszolt: „Csak nem nagyon ismerek goromba kifejezéseket.” 6

John J.	Stewart	életrajzíró	a	következőket	írta	Smith	elnök	Jessie	
iránti gyengéd törődéséről: „A pulpitusról mindig arra ösztönözte 
a férjeket, hogy szeressék feleségüket és legyenek elkötelezettek 
iránta. Az a prédikáció, amely engem igazán megérintett, az volt, 
amikor kilenc háztömböt gyalogolt felfelé Salt Lake City meredek 
északi sugárútjain az UNSZ Kórházhoz 1971-ben egy igen forró 
júliusi napon, hogy 95. születésnapját beteg felesége, Jessie ágyánál 
tölthesse. Ahogyan egyre romlott az állapota, heteken át éjjel és 
nappal is mellette volt éberen őrködve, biztosítva számára mindazt a 
bátorítást és gondoskodást, amire csak képes volt, egészen végig.” 7

Jessie 1971. augusztus 3-án hunyt el. Két hónappal később 
Smith elnök mondta a nyitóbeszédet az általános konferencián. 
Bizonysága arról tanúskodott, hogy gyászát az Úrba vetett bizalma 
és az örök élet reménysége enyhítette:

„Úgy érzem, azt mondhatom, amit a régmúltban élt Jób is, kinek 
tudása ugyanabból a forrásból eredt, mint az enyém: »Mert én 
tudom, hogy az én megváltóm él«, és az utolsó napon megáll majd 
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a földön, én pedig »testem[ben] látom meg az Istent. A kit magam 
látok meg magamnak; az én szemeim látják meg…« ( Jób 19:25–27).

Ahogyan pedig hozzáadom bizonyságomat Jóbéhoz, csatlakozom 
hozzá a hálaadásban is azon kiáltásában, mely lelke küszködéséből 
és bánatából szakadt fel: »Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen 
az Úrnak neve!« ( Jób 1:21).

Azért imádkozom, hogy mindannyiunkat a Szent Lélek hatalma 
vezessen, hogy egyenesen járjunk az Úr előtt, és hogy örök életet 
örököljünk az engedelmeseknek készített hajlékokban és királysá-
gokban.” 8

Smith elnök beszédét követően Harold B. Lee elnök, aki a gyűlést 
vezette, azt mondta: „Biztos vagyok abban, hogy az egyház minden 
tagja mindenütt, felismerve, milyen körülmények között hangzott el 
ez az erőteljes beszéd, nagyban felemeltetett azon erő és hatalom 
által, amelyet [Smith elnök] e délelőtt tanúsított előttünk. Köszönjük, 
Smith elnök, tiszta szívünkből.” 9

Joseph Fielding Smith tanításai
1

A celesztiális házasság Jézus Krisztus 
evangéliumának megkoronázó szertartása.

Nincs Jézus Krisztus evangéliumához kapcsolódó olyan szertar-
tás, mely nagyobb jelentőséggel bírna, ünnepélyesebb és szentsé-
gesebb természetű lenne, vagy amelyre nagyobb szükség lenne 
örökkévaló örömünkhöz… mint a házasság.10

A papság és az evangélium teljessége és áldásai a celesztiális 
házasságban gyökereznek. Ez az evangélium szertartásainak meg-
koronázója, a templom szertartásainak megkoronázója.11

Szeretném minden jó fivéremet és nőtestvéremet, az egyház min-
den jóravaló tagját arra szólítani, hogy menjenek el a templomba, 
hogy ott az időre és az örökkévalóságra házasságot kössenek.12
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2
A világi gyakorlattal ellentétben az evangéliumi 

tervben a házasság örökké fennmarad.

A házasságot nagyon sokan pusztán polgári szerződésnek vagy 
megállapodásnak tekintik egy férfi és egy nő között arról, hogy 
együtt fognak élni házassági kapcsolatban. Valójában ez egy örök-
kévaló tantétel, amelyen az emberiség egész léte múlik. Az Úr ezt 
a törvényt a világ kezdetekor adta az embernek az evangéliumi 
törvény részeként, és az első házasságot örökké fennállónak szánta. 
Az Úr törvénye értelmében minden házasságnak örökké fenn kell 
maradnia. Ha az egész emberiség az evangéliumnak szigorúan 
engedelmeskedve, valamint az Úr Lelke által szült szeretetben élne, 
akkor minden házasság örökkévaló lenne.

[…] A házasság az utolsó napi szentek értelmezése szerint olyan 
szövetség, amely örökké tartónak rendeltetett. Ez az örök felmagasz-
tosulás alapja, hiszen nélküle nem létezhetne örök fejlődés Isten 
királyságában.13

Meglehetősen nyilvánvaló mindannyiunk számára, akik olvassuk 
az újságokat, meghallgatjuk a híreket a rádióban, és látjuk mind-
azt, ami a televízióból árad, hogy túlságosan sokan vannak, akik 
nem tartják a házasságot és a családi egységet olyan tiszteletben, 
 amilyenben az Úr szeretné.14

A házasság szent szövetség, trágár és tisztátalan emberek azon-
ban mégis sokszor teszik durva viccek tárgyává, alacsonyítják le a 
gúny és a múló szeszély szintjére, sőt, még azok is így tesznek, akik 
kifinomultnak gondolják magukat, ám semmibe veszik e nagyszerű 
tantétel szentségét.15

Az Úr világosságként és zászlóként adta nekünk örökkévaló 
evangéliumát, amelynek része a házasság szent rendje is, mely 
örökkévaló természetű. Nem lehet és nem is szabad a világ házas-
sági gyakorlatát követnünk. Sokkal több fényt kaptunk, mint a világ, 
az Úr pedig többet vár el tőlünk, mint tőlük.

Tudjuk, mi a házasság igaz rendje. Ismerjük a családi egység 
helyét a szabadítás tervében. Tudjuk, hogy a templomban kell 
házasságot kötnünk, valamint hogy tisztának és szeplőtelennek kell 
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megtartanunk magunkat, hogy elnyerjük az ígéret Szent Lelkének 
jóváhagyó pecsétjét a házassági egyesülésünkre.

Örökkévaló Atyánk lélekgyermekei vagyunk, aki elrendelte a sza-
badítás tervét, mely által a földre jöhettünk, fejlődhetünk és előre 
haladhatunk, hogy olyanokká váljunk, mint Ő; ez azt jelenti, hogy 
olyan evangéliumi tervet biztosított, amely képessé tesz bennünket 
arra, hogy saját, örökkévaló családi egységünk legyen, és élvezzük 
az örök életet.16

Az Úr szándéka sohasem volt az a házassággal, hogy a halandó 
test halálával véget érjen, hanem hogy további tisztelet, uralom, 
hatalom adassék a szövetséget kötő feleknek, a családi egység 
pedig tovább folytatódjon és örökké fennálljon Isten királyságában. 
Ilyen áldások vannak fenntartva mindazok számára, akik hajlan-
dóak e szövetség szerint élni, amint azt az Úr kinyilatkoztatta. Nem 
pusztán a férfi és a nő közötti partneri viszony ez, hiszen, ahogyan 
az Úr is mondta, a házasságban egy test lesznek, és Istennel lépnek 
partneri kapcsolatra.17

„a családi kapcsolat, valamint a családi egység igazlelkűségben folytatódni 
fog – amennyiben azt megfelelően megszervezték – a következő életben is.”
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3
A házassági szövetséghez való hűség boldogságot 
eredményez, és az örök dicsőség áldásaihoz vezet.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy tudhatom, hogy a házassági szövet-
ség örökkévaló, és hogy jogot biztosít a férjnek, hogy igényt tartson 
feleségére, valamint a feleségnek, hogy igényt tartson férjére az 
eljövendő világban, feltéve, hogy elmentek az Úr házába, és ott az 
időre és az örökkévalóságra is egyesítette őket valaki, aki e pecsé-
telő hatalmat birtokolja, hiszen semmilyen más módon nem lehet 
elnyerni ezt a nagyszerű áldást. Hálás vagyok továbbá azért, hogy 
azt is tudhatom, hogy a családi kapcsolat, valamint a családi egy-
ség igazlelkűségben folytatódni fog – amennyiben azt megfelelően 
megszervezték – a következő életben is.18

Szeretném kérni mindazokat, akik voltak már a templomban, 
és ily módon kötöttek házasságot, hogy legyenek hűek és igazak 
szövetségeikhez és kötelezettségeikhez, hiszen az Úr házában ünne-
pélyes szövetségeket kötöttek.19

Semmi sem készíti fel úgy az emberiséget az Isten királyságában 
rá váró dicsőségre, mint a házassági szövetség iránti hűség. […]

Ha megfelelő módon nyerik el, akkor e szövetség a legnagy-
szerűbb boldogság eszköze lesz. A legnagyobb tisztelet ebben az 
életben, és az elkövetkezendő életben, tisztelet, uralom és hatalom 
tökéletes szeretetben – ezek azok az áldások, melyek belőle szár-
maznak. Az örök dicsőség ezen áldásai várnak mindazokra, akik 
hajlandóak megmaradni az evangélium ezen és összes további szö-
vetségében.20

Mit jelent a házasság az egyház tagjainak? Azt jelenti, hogy e 
szertartásban elnyerik a legnagyszerűbb, a koronázó áldást, az örök 
életek áldását. Nos, az Úr használja az „örök életek” kifejezést, ami 
azt jelenti, hogy nem csupán a férj és a feleség lép majd be az 
örök életbe, hanem hozzájuk hasonlóan a szövetségben született 
gyermekeik is – hithűségük által – jogot nyerhetnek örök életükre. 
Továbbá, hogy a férj és a feleség kapcsolata a halottak feltámadását 
követően nem ér véget. Ez alatt az Úr azt érti, hogy magjaik foly-
tatódni fognak mindörökké, és a család szervezete nem ér véget. 
[Lásd T&Sz 132:19–24.] 21
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Ahhoz, hogy betöltsük Örökkévaló Atyánk céljait, valamilyen 
egységnek kell lenni a férjek és a feleségek között, elnyerve az 
áldásokat, melyeket azoknak ígért, akik hűek és igazak, és amelyek 
az istenséghez magasztosítja fel őket. A férfi egyedül nem képes 
elnyerni Isten királysága áldásainak teljességét, és a nő sem, ketten 
azonban minden áldást és kiváltságot elnyerhetnek, amely az Atya 
királyságának teljességéhez tartozik.22

4
Minden igazszívű léleknek lehetősége nyílik arra, 

hogy elnyerje az örökkévaló házasság áldásait, 
akár ebben az életben, akár a következőben.

A szabadulás nagyszerű tervében semmit sem hagytak figyelmen 
kívül. Jézus Krisztus evangéliuma a leggyönyörűbb dolog a világon. 
Minden igazszívű lelket magába foglal, aki szorgalmasan keresi Őt, 
és engedelmeskedni kíván törvényeinek és szövetségeinek. Ezért 
ha valakinek bármilyen ok miatt nem adatik meg a kiváltság, hogy 
valamely szövetségnek megfeleljen, akkor az Úr a szíve szándéka 
szerint fogja megítélni. Több ezer olyan egyháztag van [a templo-
mok hatósugarán kívül], akik házasságot kötöttek, családot nevel-
tek fel az egyházban, mégsem adatott meg nekik a kiváltság, hogy 
„összepecsételjék őket” az időre és az örökkévalóságra. Sokan közü-
lük már elhaláloztak, és ezeket az áldásokat helyetteseken keresztül 
kapják meg. Az evangélium helyettesek által végzett munka. Jézus 
helyettesként végzett munkát értünk, mivel mi nem tudtuk volna ezt 
véghezvinni magunkért. Ehhez hasonlóan az egyház élő tagjainak 
lehetőséget adott arra, hogy olyan halottak helyettesei legyenek, 
akiknek nem nyílt lehetősége saját magukért cselekedni.

Ezen felül több ezernyi fiatal férfi és fiatal nő van, akik úgy halad-
tak át a lelkek világába, hogy nem volt lehetőségük ezen áldások 
elnyerésére. Sokan közülük csatákban veszítették életüket; sokan 
haltak meg kora ifjúságukban; és sokan gyermekkorban hunytak 
el. Az Úr nem feledkezik meg egyetlenegyről sem. A felmagasz-
tosuláshoz tartozó minden áldás megadatik nekik, hiszen ez az 
igazságosság és az irgalom útja. Így van ez azokkal is, akik Sion 
cövekeiben és templomaink árnyékában élnek; ha ebben az életben 
megfosztattak bizonyos áldásoktól, ezen áldásokat megkapják majd 
a millennium alatt.23
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Senkit sem lehet megfosztani a felmagasztosulástól, aki hithű 
marad. […] A méltatlan férj nem foszthatja meg feleségét a 
 felmagasztosulástól, és fordítva.24

5
A gyermekek és a fiatalok úgy készülnek fel 

az örökkévaló házasságra, hogy megismerik a 
házassági szövetséget, szilárd hitet alakítanak ki, 

és tisztán és szeplőtelenül tartják magukat.

Gondoskodjon minden utolsó napi szent apa és anya arról, hogy 
gyermekeiknek megtanítsák, milyen szentséges a házassági szö-
vetség! Tudatosítsák gyermekeikben, hogy semmilyen más módon 
nem nyerhetik el az örök életek áldásait, csak azáltal, hogy tisztelet-
ben tartják Isten szövetségeit, melyek közül az örökkévaló házasság 
szövetsége az egyik legnagyobb és leginkább kötelező érvényű.25

Ez az élet rövid, az örökkévalóság pedig hosszú. Amikor arról 
elmélkedünk, hogy a házassági szövetség örökké tart, akkor jól 
tesszük, ha alaposan átgondoljuk ezt. […] A megfelelő tanács fiatal-
jaink számára az, hogy alaposan mérlegeljenek, azzal a szándékkal, 
hogy olyan társat válasszanak, akinek szilárd a hite az evangéli-
umban. Az ilyen ember nagyobb eséllyel bizonyul hűnek minden 
eskühöz és szövetséghez. Amikor a fiatal férfi és a fiatal nő is szilárd 
meggyőződéssel rendelkezik Urunk isteni küldetéséről, és hisz az 
evangéliumban, ahogyan az Joseph Smithen, a prófétán keresztül 
kinyilatkoztatásra került, akkor minden esély megvan az örökké 
kitartó, boldog egységre.26

Nyomatékosan kérlek benneteket, Sion fiataljait mindenütt, hogy 
tartsátok magatokat tisztán és szeplőtelenül, hogy jogosultak lehes-
setek arra, hogy belépjetek az Úr házába, és választott társatokkal 
együtt élvezhessétek mindazon nagyszerű áldásokat, melyeket az 
Úr kínál nektek.27

Az egyik dolog…, amire szeretném felhívni a figyelmet, ez: a fia-
talok, amikor házasságot kötnek, nem elégednek meg azzal, hogy 
apránként és szerényen induljanak, hanem szeretnék, ha azonnal 
rendelkeznének mindazzal, amivel szüleik rendelkeznek, amikor 
gyermekeik megházasodnak. […] Mindenféle elképzelhető kénye-
lemmel akarnak elindulni, hogy kellemesebb legyen az életük. 
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Szerintem ez hiba. Szerintem szerényen kellene indulniuk, hitüket 
az Úrba helyezve, egy kicsit építve itt, egy kicsit ott, ahogyan tudják, 
apránként gyűjtögetve, míg elérik a boldogulásnak azt a szintjét, 
amelyet szeretnének.28

6
Amikor a férj és a feleség hithűen betartja az 
evangélium minden szertartását és tantételét, 
akkor örömük a házasságban megédesedik.

A házasságot Isten rendelte el. Igazlelkű tantétel ez, amikor szent-
ségben nyerik el és gyakorolják. Ha a férfiak és nők napjainkban 
az alázat, a szeretet és a hit szellemében lépnének e szövetségre, 
ahogyan arra parancsolatot is kaptak, igazlelkűen járva az örök 
élet útján, akkor nem lenne válás, nem lennének darabokra tört 
otthonok, hanem kimondhatatlan boldogság és öröm uralkodna.29

Szeretném nyomatékosítani minden jó fivérem és nőtestvérem 
számára, akik a templomban kötöttek házasságot, hogy soha-
sem szabad elfelejteniük azokat a nagyszerű áldásokat, amelye-
ket rájuk ruháztak: Hogy az Úr hithűségükön keresztül megadta 
nekik a jogot, hogy az Ő fiai és leányai legyenek, örököstársai Jézus 

amikor a férj és a feleség hithűen és közösen követi az evangéliumot, 
akkor örömük és boldogságuk a házasságban „megédesedik”
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Krisztusnak, birtokában, ahogyan itt kijelenti, mindannak, amivel az 
Atya rendelkezik [hivatkozva a Rómabeliek 8:13–19-es és a Tan és 
a szövetségek 76:54–60-as verseire].

Mégis vannak olyan tagjai az egyháznak, akik nem képesek fel-
fogni ezt, és miután az időre és az örökkévalóságra házasságot 
kötöttek, …elnyerve az Atya királysága teljességének ígéretét, olyan 
dolgokat engednek az életükbe, amelyek súrlódásokat okoznak és 
elválasztják őket. Mindeközben pedig elfelejtik, hogy az időre és az 
örökkévalóságra kötöttek egymással szövetséget; sőt azt is, hogy 
nemcsak egymással, hanem a Mennyei Atyjukkal is szövetséget 
kötöttek.30

Amennyiben egy férj és a felesége őszintén és hithűen betartják 
az evangélium minden szövetségét és tantételét, semmi ok nem 
merülhetne fel a válásra. A házasság kapcsolatához fűződő öröm és 
boldogság egyre édesebbé válna, a férj és a feleség pedig a napok 
múlásával egyre jobban kötődne egymáshoz. Nemcsak hogy a férj 
szeretné a feleséget, a feleség pedig a férjet, de a családjukba szü-
letett gyermekeik is szeretetteljes és harmonikus légkörben élné-
nek. Egymás iránt érzett szeretetük soha nem gyengülne, továbbá 
pedig Örökkévaló Atyánk és Fia, Jézus Krisztus iránti szeretetük 
még mélyebben gyökeret verne lelkükben.” 31

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Ez	a	fejezet	az	öröm	és	a	szomorúság	példáival	kezdődik,	ame-

lyek részei lehetnek a házasságnak és a családi életnek. Hogyan 
támogat bennünket az örökkévaló családok tana életünk boldog 
és szomorú időszakaiban?

•	 Mitől	lesz	a	celesztiális	házasság	a	„templom	megkoronázó	szer-
tartása”? (Lásd 1. szakasz.)

•	 Smith	elnök	szembeállította	az	Úr	házassággal	kapcsolatos	
nézeteit a világ nézeteivel (lásd 2. szakasz). Mit érzel jelentő-
ségteljesnek ebből a szembeállításból? Hogyan védhetjük és 
 erősíthetjük meg a házasságot és a családot a mai világban?

•	 A	3.	szakaszban	Smith	elnök	legalább	öt	olyan	áldást	sorol	
fel, amelyeket azok kapnak, akik „hűek és igazak” a házassági 
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szövetséghez. Mit jelent számodra hűnek és igaznak lenni a 
házassági szövetséghez?

•	 Mit	tehetnek	a	szülők,	hogy	„gyermekeiknek	megtanítsák,	milyen	
szentséges a házassági szövetség”? (Néhány példát találsz a 5. 
szakaszban.)

•	 A	6.	szakaszban	Smith	elnök	elmondja,	hogyan	„édesedhet”	meg	
a házassági kapcsolat. Milyen példákat láttál erre a tantételre? Ha 
házas vagy, gondolkodj el azon, hogyan tudsz nagyobb örömöt 
és szeretetet vinni a házasságodba.

Kapcsolódó szentírások
1 Korinthusbeliek 11:11; T&Sz 42:22; 131:1–4; Mózes 3:18–24

Tanítási segédlet
„Az óra előtt a táblára felírt kérdések segíteni fognak a tanu-

lóknak elkezdeni a témákról gondolkozni, mielőtt még az óra 
 elkezdődik” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 93.).
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1 6 .  F E J E Z E T

Világosságban és igazságban 
nevelni a gyermekeket

„Az egyházhoz tartozó gyermekek nevelésére 
vonatkozó elsődleges kötelesség az otthonra hárul.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök úgy jellemezte édesapját, Joseph F. 
Smith elnököt, mint „akiben jobban bíztam, mint bárki másban, akit 
e világon ismertem” 1. Úgy emlékezett vissza, hogy édesapja gyakran 
gyűjtötte egybe a családot, és „tanította gyermekeit az evangélium 
tantételeiről. Mindannyian együtt örvendeztek jelenlétében, és hálá-
sak voltak a tanácsadó és tanító szavakért, amelyeket megosztott 
velük. […] Sohasem felejtették el, amit tanított, a benyomások pedig 
minden bizonnyal örökre megmaradnak bennük.” 2 Azt is elmondta: 
„Édesapám	volt	a	leglágyabb	szívű	ember,	akit	valaha	is	ismertem.	
[…] Legkedvesebb emlékeim között azok az órák vannak, melye-
ket mellette tölthettem, az evangélium tantételeiről beszélgetve, és 
olyan tanításokat hallgatva, melyeket csak ő tudott így átadni. Ezzel 
saját tudásom alapja az igazságban került lefektetésre, így ma én 
is elmondhatom, hogy tudom, hogy Megváltóm él, és hogy Joseph 
Smith az élő Isten prófétája, az volt, és az is marad mindig.” 3

Joseph Fielding Smith nagy szeretettel beszélt édesanyjáról, 
Julina L.	Smithről	és	az	ő	tanításairól	is.	Azt	mondta:	„Édesanyám	tér-
dén tanultam meg szeretni Joseph Smith prófétát és a Megváltómat. 
[…] Hálás vagyon a tanításért, amit édesapámtól kaptam, és mindig 
igyekeztem az ő tanácsait követni. Azonban nem egyedül neki jár 
elismerés. Szerintem jókora rész, hatalmas rész jár édesanyámnak, 
aki mellett üldögélve kisgyermekként a pionírok történeteit hallgat-
tam. […] Tanított engem, és amikor már elég idős lettem az olva-
sáshoz, akkor a kezembe is adott olyan dolgokat, melyeket meg 
tudtam érteni. Megtanított imádkozni, [és] arra, hogy igaz és hű 
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legyek a szövetségeimhez és a kötelezettségeimhez, hogy ellássam a 
kötelességeimet diakónusként, tanítóként…, majd később papként. 
[…]	Olyan	édesanyám	volt,	aki	gondoskodott	arról,	hogy	olvassak,	
én pedig nagyon szerettem olvasni.” 4

Amikor Joseph Fielding Smith apa lett, szülei példáját követte. 
Leánya, Amelia, azt mondta:

„Apa volt a tökéletes tanuló és tanító, aki nemcsak saját hatalmas 
tudásából tanított bennünket, hanem arra is buzdított, hogy saját 
magunk tanuljunk. […]

A gyermekeivel kapcsolatosan a T&Sz 93:40-ben olvasható taná-
csot követte: »De én megparancsoltam nektek, hogy világosságban 
és igazságban neveljétek fel gyermekeiteket.«

A reggeliző asztalnál is tanított bennünket, amikor szentírásbeli 
történeteket mesélt, azzal a képességével, mely minden történetet 
olyan újjá és izgalmassá varázsolt, pedig már sokszor hallottuk aze-
lőtt. A feszült várakozás, hogy vajon a fáraó katonái rátalálnak-e az 
aranykehelyre Benjámin gabonás zsákjában, ma is éppen oly valós. 
Tanultunk Joseph Smithről, amikor megtalálta az aranylemezeket, 
valamint az Atya és a Fiú látogatásáról. Ha apának volt ideje az 
iskoláig elkísérni bennünket, akkor a történetek tovább folytatódtak. 
Iskolába menet elhaladtunk a [Salt Lake] templom mellett, ő pedig 
Moróni angyalról mesélt. Megtanultuk, hogy a templom nagyon 
különleges hely, hogy jónak kell lennünk, hogy beléphessünk oda, 
és amikor ott házasságot kötünk, az örökre szól majd. Azzal is taní-
tott minket, amiért a családi imában fohászkodott, amikor a székünk 
mellé térdeltünk a reggelinél, majd ismét a vacsoránál. […]

Ma pedig tanításai nem csak leszármazottait emelik fel és erősítik 
meg, hanem számtalan hithű egyháztagot is. Mily hatalmas kiváltság 
és áldás volt az ő lányának lenni!” 5
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

Ahhoz, hogy ellenállhassanak a gonosz 
hatásának, a szülőknek világosságban és 
igazságban kell felnevelni gyermekeiket.

A családi egység jelentőségét – az egymás iránti szeretetet és 
figyelmességet a családban – nem lehet eléggé hangsúlyozni. A lelki 
bajtársiasság a családi kapcsolatokban az a biztos alap, amelyen az 
egyház és maga a társadalom is virágozhat. Ezt a tényt a gonosz 
is igen jól ismeri és nagyon is tudatában van, így eddig sohasem 
látott módon minden kifinomult eszközt, hatást és erőt, mely irá-
nyítása alatt áll, felhasznál arra, hogy aláássa és lerombolja ezt az 
örökkévaló intézményt. Kizárólag Jézus Krisztus evangéliumának 
a családi kapcsolatokra történő alkalmazása állhatja útját ördögi 
pusztításának.6

Számos hatalmas és nagyon is valós veszéllyel kell számolnunk, 
melyek közül a gyermekeinket érintők foglalkoztatnak bennünket 
a leginkább – jobban, mint az összes többi együttvéve. Az egyetlen 
valódi védelmet vagy elégséges oltalmat az otthon és annak hatása 
nyújthatja.7

Meg kell tanítani gyermekeinknek, hogy miként tudnak különb-
séget tenni a jó és a gonosz között, különben sok szempontból 
nem lesznek képesek megérteni, miért nem engedjük nekik, hogy 
olyan dolgokban merüljenek el, amelyek megszokottak a környe-
zetükben. Ha nem kapnak megfelelő tanítást az egyház tanaival 
kapcsolatban, akkor előfordulhat, hogy nem értik, miért okoz bármi 
kárt egy vasárnapi koncert, egy vasárnapi színházi előadás, mozi, 
focimeccs vagy ilyesmi, hiszen játszótársaik korlátozás nélkül, sőt, 
ösztönzéssel vesznek részt ezekben az Úr által az Ő szent napján 
tiltott tevékenységekben. A szülők felelősek gyermekeik megfelelő 
tanításáért, az Úr [pedig] elmarasztalja a szülőket, ha gyermekeik 
azon a hatókörön kívül nőnek fel, melyet az Úr Jézus Krisztus evan-
géliumának tantételei biztosítanak.8

Az Úr kivétel nélkül mindannyiunknak megparancsolta, hogy 
gyermekeinket világosságban és igazságban neveljük. Ahol ez 
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a lélek van jelen, ott a széthúzás, az engedetlenség és a szent 
 kötelességek elhanyagolása nem fog, nem tud sikerre jutni.9

2
Elsősorban a szülők felelősek gyermekeik tanításáért.

Az Atya soha nem mondott le igényéről az e világba született 
gyermekekre. Még mindig az Ő gyermekei. Halandó szülők gondjai-
ra bízta őket azzal a paranccsal, hogy világosságban és igazságban 
neveljék fel őket. Az elsődleges felelősség, az alapvető felelősség a 
szülőké, hogy gyermekeiket világosságban és igazságban tanítsák.10

Az egyházhoz tartozó gyermekek nevelésére vonatkozó elsődle-
ges kötelesség az otthonra hárul. A szülők felelőssége, hogy gyer-
mekeiket világosságban és igazságban neveljék fel, az Úr pedig 
kijelentette, hogy amennyiben nem tesznek eleget ennek, akkor az 
ítélőszék elé kell majd állniuk, hogy számot adjanak.11

Az Úr azt mondta az egyháznak 1831-ben adott kinyilatkozta-
tásban:

„Továbbá, amennyiben Sionban, vagy annak bármely megszerve-
zett cövekében lévő szülőknek gyermekei vannak, és nem tanítják 
meg nekik a bűnbánat, és a Krisztusba, az élő Isten Fiába vetett hit, 
valamint a keresztelkedés és a Szentlélek kézrátétel általi ajándéká-
nak tanát nyolc éves korukban, a bűn szálljon a szülők fejére.

Mert ez törvény lesz Sion lakóinak, vagyis bármely megszervezett 
cövekében.” [T&Sz 68:25–26.]

[…] Az Úr elvárja ezt tőlünk.12

A szülők lesznek felelősek gyermekeik cselekedeteiért, ha nem 
tanítják gyermekeiket példájukkal és előírásokkal is.

Amennyiben azonban a szülők mindent megtesznek, ami erejük-
ből telik, hogy gyermekeiket példájukkal és előírásokkal is tanítsák, 
a gyermekek mégis eltévelyednek, akkor a szülők nem kerülnek 
felelősségre vonásra, hanem a bűn a gyermekeken lesz.13
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3
Az egyház segíti a szülőket a gyermekeik 

tanítására irányuló erőfeszítéseikben.

A fő felelősség, hogy a szabaduláshoz vezető dolgokat megte-
gye, minden egyénen saját magán nyugszik. Mindannyian azért 
helyeztettünk a földre, hogy átmenjünk a halandóság próbatételein. 
Azért vagyunk itt, hogy kiderüljön, hajlandóak vagyunk-e betartani 
a parancsolatokat és legyőzni a világot, ezért mindent meg kell 
 tennünk, amit csak tudunk, saját magunkért.

Szabadulásunkkal kapcsolatban a családoké a következő szintű 
felelősség. A szülőknek fényként és iránymutatóként kell állni gyer-
mekeik számára, és azt a parancsolatot kapták, hogy világosságban 
és igazságban neveljék fel őket, megtanítva nekik az evangéliumot, 
és megfelelő példát mutatva nekik. A gyermekek felé az az elvárás, 
hogy engedelmeskedjenek szüleiknek, valamint hogy tiszteljék és 
becsüljék őket.

Az egyház és annak szervezetei lényegében egyfajta szolgálatot 
nyújtó szervezetet alkotnak, hogy segítsenek a családoknak és az 
egyéneknek.14

Hozzátok fordulok, kedves fivéreim és nőtestvéreim, férjek és 
feleségek, apák és anyák, hogy használjatok ki minden lehetőséget, 
amit csak az egyház kínál gyermekeitek tanítására a különböző 
szervezetekben, amelyeket az Úr kinyilatkoztatásai szerint számukra 
biztosítanak: az Elemiben, a Vasárnapi Iskolában, a Közös Fejlesztési 
Társaságokban [Fiatal Nők és Fiatal Férfiak], valamint az alacso-
nyabb papság kvórumaiban a püspökségek irányítása alatt.

[…] Szerte az egyházban, ahol csak lehetséges volt, elindítottuk 
az ifjúsági és a felsőfokú hitoktatást. […] Fivéreim és nőtestvéreim, 
küldjétek el gyermekeiteket ezekre az ifjúsági hitoktatásokra! Akik 
pedig főiskolára mennek, ők már elég idősek lesznek, ha megfe-
lelő képzést kaptak fiatalabb korukban, hogy eljárjanak az egyház 
felsőfokú hitoktatására.15
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4
A szülőknek minden tőlük telhetőt meg kell 

tenni, hogy segítsenek gyermekeiknek megérteni 
Jézus Krisztus evangéliumát és aszerint élni.

Az egyéni, személyes bizonyság jelenti és fogja mindig is jelen-
teni Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza erejét. A 
bizonyságot pedig leginkább a családi környezetben lehet ápolni. 
[…] A bizonyság megszerzésének és megtartásának családi célkitű-
zésnek kell lennie. Ne hanyagoljatok el semmit, ami segíthet csalá-
dotok bármely tagja bizonyságának megerősítésében.16

Amennyire csak tudjuk, óvnunk kell [gyermekeinket] a világ 
gonoszságaitól, hogy ne vezessék félre őket az igazság és az igaz-
lelkűség ösvényéről.17

Minden elérhető módon segítsetek gyermekeiteknek, hogy Jézus 
Krisztus evangéliumának ismeretével nőjenek fel. Tanítsátok őket 

„az egyház és annak szervezetei lényegében egyfajta szolgálatot nyújtó 
szervezetet alkotnak, hogy segítsenek a családoknak és az egyéneknek.”
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imádkozni. Tanítsátok meg nekik, hogy tartsák be a Bölcsesség 
szavát, hogy járjanak hithűen és alázatosan az Úr előtt, hogy amikor 
férfivá és nővé cseperednek, akkor megköszönhessék nektek, amit 
értük tettetek, valamint hálás szívvel tekinthessenek vissza életükre 
és a szüleik iránti szeretettel mindazért, ahogyan a szüleik gondos-
kodtak róluk és tanították őket Jézus Krisztus evangéliumára.18

mutassatok igazlelkű példát!

Arra kérjük a szülőket, hogy mutassanak példát az igazlelkűségre 
saját életükben, gyűjtsék maguk köré gyermekeiket, és tanítsák 
nekik az evangéliumot a családi esteken és egyéb alkalmakkor.19

A szülőknek, amennyire csak erejükből telik, igyekezniük 
kell, hogy olyanok legyenek, amilyeneknek gyermekeiket látni 
szeretnék. Az ember nem mutathat példát olyasmiből, amit nem 
 gyakorol.20

Tanítsatok példamutatással és szavakkal egyaránt. Le kell térdel-
netek gyermekeitekkel imádkozni. Teljes alázattal kell tanítanotok 
nekik Szabadítónk, Jézus Krisztus küldetéséről. Nektek kell az utat 
mutatni számukra, az az apa pedig, aki az utat mutatja, nem azt 
mondja a fiának, hogy „Fiam, indulj vasárnapi iskolába, vagy menjél 
a közös tevékenységre, vagy menj el a papsági gyűlésre!”, hanem 
azt mondja: „Gyere velem!” Példával tanít.21

fiatal korban kezdjük gyermekeink tanítását!

Senki sem kezdheti túl korán az Úr szolgálatát. […] A fiatalok 
követik a szüleik tanításait. Az a gyermek, aki születésétől fogva 
igazlelkű tanításban részesül, minden bizonnyal mindig követi majd 
az igazlelkűséget. A jó szokások könnyen kialakulnak, és könnyen 
követhetők.22

Ima, hit, szeretet és Isten iránti engedelmesség kell, hogy legyen 
az otthonban. A szülők kötelessége megtanítani gyermekeiknek 
Jézus Krisztus evangéliumának e szabadító tantételeit, hogy tudják, 
miért kell megkeresztelkedniük, és hogy keresztelkedésük után a 
szívükbe vésődhessen Isten parancsolatai betartásának folyamatos 
vágya, hogy visszatérhessenek színe elé. Igényt tartotok, jó fivéreim 
és nőtestvéreim, családotokra, gyermekeitekre? Azt akarjátok, hogy 
előttetek járt atyáitokhoz és anyáitokhoz pecsételjenek benneteket? 
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Azt akarjátok, hogy ez a családi egység tökéletes legyen, amikor ti 
– ha engedélyt kaptok rá – beléptek Isten celesztiális királyságba? 
Ha igen, akkor már a bölcső mellett el kell kezdenetek a tanítást.23

Tanítsátok a gyermekeket imádkozni!

Mit ér az otthon az ima lelke nélkül? Nem utolsó napi szent ott-
hon az ilyen. Imádkoznunk kell; nem hagyhatjuk, hogy a reggel 
anélkül teljen el, hogy családi körben, térden állva köszönetet ne 
mondanánk az Úrnak, megköszönve Neki áldásait, és fohászkodva 
az Ő útmutatásáért. Nem hagyhatjuk, hogy úgy teljen el az este, 
nem szabad úgy lefeküdnünk, hogy nem gyűjtjük magunk köré a 
családunk tagjait ismét, és nem mondunk köszönetet az Úrnak az 
Ő védelméért, és nem kérjük útmutatását életünk minden napján.24

Remélem, hogy megtanítjátok imádkozni otthonaitok gyermekeit. 
Remélem, hogy reggel és este is tartotok családi imádságot, hogy 
a gyermekeiteket példával és előírással is tanítjátok arra, hogy tart-
sák be a parancsolatokat, melyek oly értékesek, oly szentek, és oly 
sokat jelentenek szabadulásunkhoz Isten királyságában.25

vezessétek be gyermekeiteket a szentírásokba!

Nincs olyan otthon a világon, ahol ne kellene megtalálhatónak 
lennie a Bibliának. Nincs olyan otthon, ahol ne kellene megtalálha-
tónak lennie a Mormon könyvének. Utolsó napi szent otthonokról 
beszélek. Nincs olyan otthon, ahol ne kellene ott lennie a Tan és 
a szövetségeknek, valamint a Nagyértékű gyöngynek. Ne a polcon 
vagy a vitrinben tartsátok ezeket, hanem legyenek nyitva, olyan 
helyen, ahol könnyen elérhetőek, hogy a család tagjai hozzáférje-
nek, és leüljenek, hogy saját maguk számára olvassák és tanulmá-
nyozák az evangélium tantételeit.26

Tartsatok családi estet!

Azok a gyermekek, akik olyan otthonban nőnek fel, ahol részt 
vesznek családi esteken, ahol szeretet és egység uralkodik, szilárd 
alapot képeznek majd az erős állampolgárság és az aktív egyházi 
tevékenység terén. Nincs hatalmasabb örökség, melyet a szülők 
gyermekeikre hagyhatnak, mint a boldog, egységes és szerető 
 otthon emléke és áldásai.
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A jól megtervezett családi estek a hosszan tartó öröm és behatás 
forrásai lehetnek. Ezek az esték a csoportos tevékenységekre szol-
gálnak, a szervezésre, a szeretet kifejezésére, a bizonyság megosz-
tására, evangéliumi tantételek megismerésére, a családi mókára és 
szórakozásra, valamint minden olyan tevékenységre, amely elősegíti 
a családi egységet és összetartást.

Azok az apák és anyák, akik hithűen megtartják a családi esteket, 
és akik minden lehetséges módon építik a családi egységet, meg-
becsüléssel töltik be minden felelősségük leghatalmasabbikát – a 
szülői felelősségüket.27

Az apák nem nyújthatnak annál hatalmasabb vezetést Isten 
királyságában, mint hogy családjukat vezetik a családi estek meg-
tartásában. Amikor az ilyen élmények a családi élet részévé válnak, 
akkor olyan egység és családi megbecsülés épül ki, mely minden 
személyt nagyobb igazlelkűségre és boldogságra ösztönöz.28

Azok a szülők, akik figyelmen kívül hagyják e program [a csa-
ládi est] által nyújtott hatalmas segítséget, gyermekeik jövőjét teszik 
kockára.29

Tanítsatok erényt, erkölcsösséget és tisztességet!

Gyermekeiketnek erényt és erkölcsösséget kell tanítanotok, 
méghozzá kora gyermekkoruktól fogva. Tudatosítani kell bennük 
a csapdákat és a veszélyeket is, amelyek oly általánosak szerte a 
világon.30

Nagyon aggódunk minden fiatal lelki és erkölcsi jólétéért szerte 
a világon. A tisztesség, az erkölcs, az erény, a bűntől való szabad-
ság – mindezeknek életünk alapvető részeinek kell lenniük, ha be 
szeretnénk tölteni életünk teljes célját.

Felszólítjuk az apákat és az anyákat, hogy szavaikkal és példa-
mutatásukkal is tanítsanak személyes tisztaságot, és lássák el taná-
csokkal gyermekeiket ezeket illetően. […]

Bízunk a fiatal és felnövekvő nemzedékben az egyházban, és arra 
kérjük őket, hogy ne kövessék a világi divatot és szokásokat, ne 
vegyenek részt a lázadás szellemében, és ne hagyják el az igazság 
és az erény ösvényeit. Hiszünk abban, hogy ők alapvetően jók, és 
elvárjuk tőlük, hogy az igazlelkűség oszlopai legyenek, valamint 
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hogy egyre növekvő hittel és hatékonysággal vigyék tovább az 
 egyház munkáját.31

Készítsétek fel a gyermekeket arra, hogy az igazság 
tanúi legyenek és misszionáriusként szolgáljanak!

Fiataljaink a legáldottabbak és a legkedveltebbek Atyánk minden 
gyermeke közül. Ők a menny nemessége, kiválasztott és kivételes 
nemzedék, melynek isteni sorsa van. Lelkeik visszatartattak, hogy 
napjainkban jöjjenek elő, amikor az evangélium a földön van, és 
amikor az Úrnak bátor szolgákra van szüksége, akik tovább viszik 
az Ő nagyszerű, utolsó napi munkáját.32

Fel kell készítenünk [a gyermekeket], hogy e nagyszerű, utolsó 
napi munka igazságának és isteni voltának élő tanúi legyenek, és 
– különösen a fiaink esetében – meg kell győződnünk arról, hogy 
érdemesek és alkalmasak arra, hogy misszióba menjenek, és az 
evangéliumot hirdessék Atyánk többi gyermekének.33

segítsetek a gyermekeknek felkészülni arra, 
hogy saját örökkévaló családjuk lehessen!

Úgy tanítjátok [a gyermekeiteket], hogy amikor házasságot köt-
nek, akkor el akarnak majd menni az Úr házába? Úgy tanítjátok 
őket, hogy el akarják nyerni azt a nagyszerű felruházást, melyet az 
Úr tartogat számukra? Nyomatékosítottátok bennük a tényt, hogy 
lehetőségük van arra, hogy férjként és feleségként összepecsételjék 
őket, és rájuk ruházzanak minden olyan ajándékot és áldást, amely 
a celesztiális királysághoz tartozik? 34

Úgy kell… [gyermekeinket] irányítanunk és vezetnünk, hogy 
megfelelő társat válasszanak, és az Úr házában kössenek házassá-
got, így örököseivé válva mindazon hatalmas áldásoknak, amelyek-
ről beszéltünk.35

Igyekezzünk alázatosan egyben tartani családjainkat, az Úr 
Lelkének befolyása alatt tartani őket, képezve őket az evangélium 
tanai terén, hogy igazlelkűségben és igazságban nőhessenek fel. 
[…] [A gyermekek] azért adattak nekünk, hogy képezzük őket az 
élet, az örök élet dolgai terén, hogy visszatéhessenek majd Isten, 
az ő Atyjuk jelenlétébe.36
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 A	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	című	szakaszban	keresd	meg	

azokat a példákat, amikor a szülők szeretetet mutattak gyerme-
keik iránt. Gondolj olyan lehetőségekre, amelyekkel követheted 
ezeket a példákat, függetlenül a családi feladataidtól. A szülők 
hogyan tudják úgy szervezni az életüket, hogy több időt tölthes-
senek gyermekeikkel?

•	 Smith	elnök	említést	tett	néhány	olyan	lelki	veszélyről,	amelyek	
az ő idejében léteztek (lásd 1. szakasz). Milyen további veszélyek 
léteznek napjainkban? Hogyan segíthetnek a szülők és nagyszü-
lők a gyermekeknek, hogy ellenálljanak ezeknek a hatásoknak?

•	 Gondolkozz	el	azon,	mekkora	bizalmat	helyez	Mennyei	Atyánk	
a szülőkbe, amikor engedi, hogy gondoskodjanak gyermekeiről 
(lásd 2. szakasz). Milyen útmutatást és segítséget kínál?

•	 Az	egyház	szervezetei	milyen	értelemben	alkotnak	„egyfajta	szol-
gálatot nyújtó szervezetet…, hogy segítsenek a családoknak és 
az egyéneknek”? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan segítettek az egyházi 
szervezetek neked és a családodnak? Mit tehetünk, hogy segít-
sünk	a	gyermekeknek	és	a	fiataloknak,	hogy	teljesen	aktívak	
maradjanak?

•	 A	4.	szakasz	számos	módot	sorol	fel	arra,	hogy	miként	segítsük	a	
gyermekeket	és	a	fiatalokat,	hogy	az	evangélium	szerint	éljenek.	
Amikor áttekinted a tanácsokat, gondolkozz el az alábbi kérdése-
ken: Mik azok a dolgok, melyeket te és a családod jól végez? Hol 
van lehetőség a fejlődésre? Mit tehetsz, hogy segítsd az egyház 
fiataljait	bizonyságuk	megerősítésében?

Kapcsolódó szentírások
5 Mózes 6:1–7; Zsoltárok 132:12; Móziás 1:4; 4:14–15; T&Sz 

68:25–28; 93:36–40; lásd még „A család: kiáltvány a világhoz”

Tanítási segédlet
„[Figyelj arra], hogy ne fejezd be túl hamar a jó beszélgetéseket 

annak érdekében, hogy leadd az egész anyagot, amiből felkészültél! 
Bár fontos, hogy az egész anyagot átvedd, sokkal fontosabb, hogy 
segíts a tanulóknak megérezni a [Lélek] befolyását, megoldani a 
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kérdéseiket, növelni evangéliumi tudásukat, és elmélyíteni elkö-
telezettségüket, hogy betartsák a parancsolatokat.” Azonban az is 
„[f ]ontos, hogy a megfelelő időben fejezd be a beszélgetéseket. 
Egy felemelő beszélgetés lelkületének nagy része elveszik, ha túl 
hosszúra	nyúlik.	[…]	Oszd	be	az	időt!	Tudd,	hogy	mikor	kell	befe-
jeződni az órának! Hagyj elég időt magadnak, hogy összefoglalhasd 
az elmondottakat, és bizonyságot tehess!” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 64., 65.).
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A pecsételő hatalom és 
a templomi áldások

„Illés eljött, hogy visszaállítsa a földre… a papság 
hatalmának teljességét. A papság viseli a kulcsokat 

arra, hogy az ember szabadításához tartozó 
összes szertartást és tantételt összekössenek és 
megpecsételjenek a földön és a mennyben.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith 1902-ben Massachusetts államba utazott, 
ahol	információkra	lelt	Smith	őseivel	kapcsolatosan.	Ott-tartózko-
dása alatt találkozott egy Sidney Perley nevezetű genealógussal. 
Perley úr elmondta neki: „Az a célom, hogy ha képes vagyok rá, 
akkor felkutassam minden olyan személy feljegyzéseit, aki Essex 
megyébe érkezett az 1700-as évet megelőzően.”

Smith elnök később így emlékezett vissza: „Azt mondtam neki: 
»Perley úr, jó nagy fába vágta a fejszéjét, nemde?« Így válaszolt: 
»Bizony, és attól tartok, sohasem fejezem be.« Azt kérdeztem: »Akkor 
meg miért csinálja?« Elgondolkodott egy pillanatig, majd tanácsta-
lan tekintettel annyit mondott: »Nem tudom, miért, csak elkezdtem, 
és most már nem tudom abbahagyni.« Azt mondtam: »Meg tudom 
mondani önnek, miért csinálja ezt és miért nem tudja abbahagyni, 
de ha elmondom, nem hisz nekem, sőt kinevet majd.«

»Á, dehogyis – felelte. – Ha elmondja nekem, biztosan érdekelni 
fog.« Aztán elmondtam neki a próféciát Illésről, valamint az ígéret 
beteljesedését	Joseph	Smith	prófétának	és	Oliver	Cowderynek	1836.	
április 3-án a Kirtland templomban, illetve hogy miként ragadta meg 
a kutatás e lelke sok ember szívét, és hogyan fordították szívüket a 
halottak felkutatása felé e nagyszerű ígéret beteljesítéseként, amely-
nek a második eljövetelt megelőzően kellett beteljesednie, hogy a 
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a család minden tagja részt vehet a családtörténeti munkában



1 7 .  f e J e z e T

229

földet ne sújtsa átok. Most pedig a gyermekek atyáikhoz fordítják 
szívüket, és elvégzik a szertartások munkáját a halottakért, hogy 
ők is szabadulásra leljenek, és megtalálják a kiváltságot, hogy Isten 
királyságába lépjenek, bár már meghaltak.

Amikor mindent elmondtam, nevetve annyit válaszolt: »Nagyon 
szép történet, csakhogy én nem hiszem el.« Mégis elismerte, hogy 
valami arra készteti, hogy folytassa a kutatást, és nem tudja abba-
hagyni. Rengeteg emberrel találkoztam, akik szintén elkezdték, és 
képtelenek voltak abbahagyni, férfiak és nők, akik nem is tagjai az 
egyháznak. Így aztán napjainkban azt láthatjuk, hogy férfiak és nők 
ezrei kutatják a halottakról szóló feljegyzéseket. Nem tudják, miért, 
mi viszont megkaphatjuk ezeket az összerendezett feljegyzéseket, 
és elmehetünk a templomba, ahol elvégezhetjük a szertartásokat a 
halottainkért.” 1

Smith elnök azt tanította, hogy a családtörténet több, mint csu-
pán a nevek, dátumok és helyszínek felkutatása vagy a történetek 
összegyűjtése. A templomi szertartások felkínálásáról szól, melyek 
az örökkévalóságra egyesítik a családokat, összepecsételve Isten 
családja tagjainak minden hithű nemzedékét. „A szülőket egy-
máshoz kell pecsételni, a gyermekeket pedig a szülőkhöz, hogy 
elnyerjék a celesztiális királyság áldásait – mondta. – Így aztán sza-
badulásunk és fejlődésünk drága halottaink szabadulásán múlik, 
akikkel családi kötelékeknek kell összekapcsolnia bennünket. Ezt 
pedig egyedül csak a templomainkban valósíthatjuk meg.” 2 Mielőtt 
elmondta	volna	a	Utahi	Ogden	templom	felszentelési	imáját,	így	
szólt: „Hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy amikor az Úrnak 
szentelünk egy házat, akkor valójában magunkat ajánljuk fel az 
Úr szolgálatába azzal a szövetséggel, hogy úgy használjuk a házat, 
ahogyan azt Ő szeretné, hogy tegyük.” 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Illés visszaállította a földön és a mennyben való 
pecsételés, vagyis összekötés hatalmát.

Malakiás, az Ószövetség utolsó prófétája, a következő szavakkal 
zárta jövendöléseit:
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„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az 
Úrnak nagy és félelmetes napja.

És	az	Atyák	szívét	a	fiakhoz	fordítja,	a	fiak	szívét	pedig	az	atyák-
hoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Malakiás 
4:5–6.)

Meglehetősen helyénvalónak tűnik, hogy az ősi próféták utolsó 
képviselője a jövő nemzedékeire vonatkozó ígérettel zárja szavait, 
amely ígéretben előre jelez egy olyan eljövendő időszakot, amikor 
a régmúlt adományozási korszakok összekapcsolódnak a későbbi-
ekkel. […]

Rendelkezünk Malakiás szavainak egy jóval egyértelműbb fordítá-
sával is, melyet a nefita próféta, Moróni adott, aki 1823. szeptember 
21-én megjelent Joseph Smithnek. Az angyal a következőképpen 
idézte szavait:

„Íme, én ki fogom nyilatkoztatni nektek a papságot, Illés próféta 
keze által, az Úr nagy és félelmetes napjának eljövetele előtt.

És	ő	a	gyermekek	szívébe	ülteti	az	atyáknak	tett	ígéreteket,	és	a	
gyermekek szíve atyáikhoz fordul.

Ha nem így lenne, akkor az egész föld teljesen elpusztulna az ő 
eljövetelekor.” (T&Sz 2:1–3.)

Moróni tájékoztatta Joseph Smitht, hogy ez a jövendölés hama-
rosan beteljesedik. A beteljesedés mintegy tizenkét évvel később, 
1836. április 3-án valósult meg. Ezen a napon Illés megjelent Joseph 
Smithnek	és	Oliver	Cowderynek	a	Kirtland	templomban,	és	ott	rájuk	
ruházta… a földön és a mennyben való pecsételés vagy összekötés 
kulcsait. E papság kulcsait Illés viselte, akinek az Úr hatalmat adott 
az elemek felett és az emberek felett is, azzal a felhatalmazással, 
hogy az időre és az örökkévalóságra megpecsételjen az igazlel-
kűeken minden olyan szertartást, amely a szabadítás teljességére 
vonatkozik.4

Az egyház néhány tagja összezavarodott, azt gondolva, hogy Illés 
a halottakért való keresztelés vagy a halottak megváltásának kul-
csaival érkezett. Illés kulcsai ennél hatalmasabbak voltak. A pecsé-
telés kulcsai voltak ezek, a pecsételés eme kulcsai pedig éppúgy 
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vonatkoznak az élőkre, mint a halottakra, akik hajlandóak bűnbá-
natot tartani.  5

Illés azért jött, hogy visszaállítsa a földre a papság hatalmának tel-
jességét azáltal, hogy ráruházza azt az Úrtól megfelelő megbízatást 
kapott halandó prófétákra. E papság birtokolja a kulcsokat az össze-
kötésre és pecsételésre a földön és a mennyben az ember szabadu-
lásához szükséges minden szertartás és tantétel kapcsán, hogy így 
azok érvényesek lehessenek Isten celesztiális  királyságában. […]

Ezen felhatalmazás erejénél fogva végzik el a szertartásokat a 
templomban mind az élőkért, mind pedig a halottakért. Ez az a 
hatalom, amely az örökkévalóságra egyesíti a férjeket és felesége-
ket, amikor az örökkévaló tervnek megfelelően házasságra lépnek. 
Ez az a felhatalmazás, amely által a szülők nem csupán az időre, 
hanem az örökkévalóságra is jogot formálhatnak gyermekeikre, 
amely örökkévalóvá teszi a családot Isten királyságában.6

2
A pecsételő hatalom visszaállítása megmenti a földet attól, 

hogy Jézus Krisztus eljövetelekor teljesen elpusztuljon.

Ha Illés nem jött volna el, akkor azt kell hinnünk, hogy az elmúlt 
korokban végzett munkának vajmi kevés eredménye lenne, mert az 
Úr azt mondta, hogy ilyen feltételek közepette az egész föld teljesen 
elpusztulna az Ő eljövetelekor. Ezért aztán Illés küldetése mérhetet-
lenül fontos volt a világ számára. Itt most nem csupán a halottakért 
végzett keresztelésről van szó, hanem a szülők összepecsételéséről, 
valamint a gyermekeknek a szülőkhöz pecsételéséről is, „hogy sor 
kerüljön adományozási korszakok, kulcsok, hatalmak és dicsőségek 
teljes és tökéletes egységére és összekapcsolására” a kezdetektől 
egészen az idők végezetéig [lásd TSz 128:18]. Ha ez a pecsételő 
hatalom nem lenne jelen a földön, akkor zűrzavar uralkodna és ren-
detlenség venné át a rend helyét azon a napon, amikor az Úr eljön, 
és ez természetesen nem történhet meg, hiszen Isten királyságában 
minden dolgot tökéletes törvény kormányoz és irányít.7

Miért pusztulna el a föld? Egyszerűen azért, mert ha nincsen 
egy összekötő kapocs az atyák és a fiak között – amely a halotta-
kért végzett munka –, akkor mindegyikünket el fognak utasítani; 
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Isten egész munkája kudarcot fog vallani és teljességgel elpusztul. 
Természetesen ez az állapot nem fog bekövetkezni.8

E [pecsételő] hatalom visszaállítása az a kovász, mely megmenti a 
földet attól, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor teljesen elpusztuljon. 
Amikor szilárdan és tisztán bevéssük ezt az igazságot az elménkbe, 
akkor könnyen látjuk majd, hogy csak zavar és szerencsétlenség 
lenne, ha Krisztus eljönne, a pecsételő hatalom pedig nem lenne itt.9

3
Ahhoz, hogy felkészüljünk a szabadításra a 

maga teljességében, a pecsételő hatalom által el 
kell nyernünk a templomi szertartásokat.

Az Úr kiváltságokat és áldásokat adott számunkra, valamint lehe-
tőséget arra, hogy szövetségeket kössünk, elfogadva a szabadítá-
sunkra vonatkozó szertartásokat mindazon felül, amit a világban 
prédikálnak, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, a bűnök 

a papság pecsételő hatalma „az örökkévalóságra egyesíti a férjeket és 
feleségeket, amikor az örökkévaló tervnek megfelelően házasságra lépnek”
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bocsánatára végzett keresztelés és a Szentlélek ajándékáért történő 
kézrátétel tantételein felül; e tantételeket és szövetségeket pedig 
nem nyerhetjük el másutt, csakis Isten templomában.10

A templomi munka olyan szorosan összefonódik a szabadítás 
tervével, hogy az egyik nem létezhet a másik nélkül. Más szavakkal, 
nem lehet szabadítás, ahol nincsenek meg a kifejezetten a templom-
hoz tartozó templomi szertartások.11

Többezer olyan utolsó napi szent van, akik… hajlandóak eljárni 
a gyűlésekre, hajlandóak fizetni a tizedüket, és eleget tenni szo-
kásos egyházi kötelességeiknek, mégis úgy tűnik, nem érzik vagy 
nem értik, milyen fontos lenne, hogy elnyerjék az Úr templomában 
megszerezhető áldásokat, melyek elhozhatnák számukra a felma-
gasztosulást. Furcsa dolog ez. Az emberek úgy tűnik, megelégednek 
azzal, hogy csak az oldalvonalon játszanak, anélkül, hogy kihasznál-
nák az előttük lévő lehetőségket és elnyernék ezeket a szükséges 
szövetségeket, melyek visszavihetnék őket fiakként és leányokként 
Isten jelenlétébe.12

Ha szeretnétek elnyerni a teljes szabadítást, vagyis az Isten király-
ságában való felmagasztosulást, …akkor el kell mennetek az Úr 
templomába, és el kell nyernetek ezeket a szent szertartásokat, 
melyek ahhoz a házhoz tartoznak, és amelyeket nem lehet meg-
szerezni sehol másutt. Egyetlen férfi sem nyeri el az örökkévalóság 
és a felmagasztosulás teljességét egyedül; egyetlen nő sem nyeri el 
ezt az áldást egyedül; csak a férfi és a felesége, amikor elnyerik a 
pecsételő hatalmat az Úr templomában, akkor léphetnek tovább a 
felmagasztosulásra, és folytathatják útjukat, majd válhatnak olyanná, 
mint az Úr. Ez az ember rendeltetése, ez az, amit az Úr kíván gyer-
mekei számára.13

Megjegyzés: Smith elnök reményt és ígéretet nyújtó szavai azon 
hithűek számára, akik nem tudják elnyerni a templom összes áldá-
sát életük során, e könyv 18. fejezetében találhatók.
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4
A pecsételő hatalomnak köszönhetően képesek 

vagyunk elvégezni a szabadító szertartásokat azok 
számára is, akik ezek elnyerése nélkül haltak meg.

Ki az atyák, akikről Malakiás beszélt, és kik a fiak? Az atyák a mi 
elhunyt őseink, akik anélkül haltak meg, hogy kiváltságukban állt 
volna elfogadni az evangéliumot, ám akik ígéretet kaptak arra, hogy 
eljön az idő, amikor majd megadatik nekik ez a kiváltság. A gyer-
mekek azok, akik ma élnek, és akik genealógiai adatokat gyűjtenek, 
majd pedig helyettesítő szertartásokat végeznek a templomokban.14

Illés eljött a pecsételés kulcsaival, és megadatott nekünk a hata-
lom, amely által segítő kezet nyújthatunk a halottaknak. E pecsételő 
hatalom felöleli azokat a halottakat, akik hajlandóak bűnbánatot 
gyakorolni és elnyerni az evangéliumot, akik e tudás nélkül haltak 
meg, éppen úgy, ahogy azok felé az élők felé is elér, akik bűnbá-
natot tartanak.15

Az Úr kijelentette, hogy minden lélekgyermeke, minden lélek, 
aki itt élt vagy él a földön, jogszerű és igazságos lehetőséget kap 
arra, hogy higgyen és engedelmeskedjen ezen örökkévaló evangé-
lium törvényeinek. Mindazok, akik elfogadják az evangéliumot és 
összhangban élnek annak törvényeivel, beleértve a keresztelést és 
a celesztiális házasságkötést, azoknak örök életük lesz.

Nyilvánvaló, hogy eleddig csupán az emberiség elenyésző része 
hallotta a kinyilatkoztatott igazság szavát az Úr igaz szolgái egyiké-
nek szájából. Az Úr bölcsességében és igazságosságában mindenki 
meghallja majd. Ahogyan Péter is mondta:

„Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy meg-
ítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélek-
ben.” (1 Péter 4:6.)

Azok, akiknek nem nyílt lehetősége arra, hogy a szabadítás üze-
netét ebben az életben meghallják, de teljes szívükkel elfogadták 
volna azt, ha alkalmuk adódott volna rá – ők azok, akik el fogják 
fogadni azt a lélekvilágban; ők azok, akikért el kell végeznünk a 
szertartásokat a templomokban; és ők azok, akik ezen a módon 
velünk együtt a szabadítás és az örök élet örökösei lesznek majd.16
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Az atyák szívének a fiakhoz fordulása, valamint a fiak szívének 
atyáikhoz fordulása a halottak szabadításának hatalma, amely sza-
badítás az a helyettesek által végzett munka, amelyet a gyermekek 
végezhetnek atyáikért, és amely minden szempontból logikus és 
következetes. Számtalan alkalommal hallottam e munka ellenzőitől, 
hogy lehetetlen valakinek valaki más helyetteseként állni. Akik ilyen 
véleményt nyilvánítanak ki, figyelmen kívül hagyják azt a tényt, 
hogy a szabadítás egész munkája helyettes által végzett munka, 
hiszen Jézus Krisztus áll közbenjáróként, megváltva bennünket 
a haláltól, amelyért nem vagyunk felelősek, valamint megváltva 
bennünket saját bűneink felelősségétől is, azzal a feltétellel, hogy 
bűnbánatot tartunk és elfogadjuk az evangéliumot. Ezt hatalmas 
és végtelen mértékben vitte véghez, és ugyanezen tantétel alapján 
adott felhatalmazást az egyháza tagjainak arra, hogy a halottaikért 
cselekedjenek, akik nem képesek elvégezni a szabadító szertartá-
sokat saját maguk számára.17

Úgy vélem, olykor túlságosan is szűklátókörűen tekintünk a 
halottak szabadításának e munkájára. Helytelen elképzelés úgy 
gondolni azokra, akikért a munkát végezzük az Úr templomában, 
mint akik halottak. Úgy kell gondolnunk rájuk, mint akik élnek; az 
élő helyettes pedig csupán képviseli őket azon áldások elnyerése 
során, amelyeket meg kellett volna kapniuk, és meg is kaptak volna 
ebben az életben, ha valamelyik evangéliumi adományozási kor-
szakban	élnek.	Éppen	ezért	minden	halott	személy,	akiért	munkát	
végeznek a templomban, élőnek tekintendő akkor, amikor a szer-
tartás történik.18

A halottak szabadításának e tana az egyik legdicsőségesebb 
tantétel, amely valaha is kinyilatkoztatott az embernek. Ez az a 
mód, amelyen keresztül az evangéliumot minden embernek felkí-
nálják. Igazolja azt a tényt, hogy Isten nem személyválogató [lásd 
Cselekedetek 10:34]; hogy minden lélek becses az Ő szemében; 
valamint hogy minden ember valóban és szó szerint cselekedetei 
 alapján lesz megítélve.

Nos, köszönöm az Úrnak, hogy visszaállította örökkévaló evan-
géliumát számunkra ezekben a napokban! Köszönöm Neki, hogy a 
pecsételő hatalom Illés próféta által visszatért a földre! Köszönöm 
Neki az örökkévaló családi egységet, a kiváltságunkat, hogy mi 
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magunk összepecsételtethettünk az Ő szent templomaiban, és hogy 
ezt követően elérhetővé tette, hogy biztosíthassuk a pecsételő áldá-
sokat azon őseink számára is, akik az evangélium ismerete nélkül 
haltak meg.19

5
A családtörténeti és a halottakért végzett 

templomi munka a szeretet munkája.

Rengeteg jó és alázatos lélek él, akik megvonták maguktól a 
kényelmet, sőt, olykor az élethez szükséges dolgokat is, hogy előké-
szítsék a feljegyzéseket, és elvégezzék a munkát halottaik számára, 
hogy a szabadítás ajándéka hozzájuk is eljuthasson. A szeretet e 
munkája nem marad észrevétlen, hiszen mindenki, aki ebben a 
jó ügyben munkálkodik, kincset és gazdagságot talál majd Isten 
celesztiális királyságában. Hatalmas lesz jutalmuk, igen, méghozzá 
a halandók értelmét felülmúló.20

Nincs olyan munka az evangéliumhoz kapcsolódóan, amely 
önzetlenebb természetű lenne, mint a halottainkért az Úr házában 
végzett szolgálat. Akik a halottakért munkálkodnak, semmilyen földi 
ellenszolgáltatást vagy jutalmat nem remélnek. Ez mindenek felett a 
szeretet munkája, melyet az a hithű és folyamatos munka ébreszt az 
ember szívében, amelyet e szabadító szertartásokban elvégez. Nincs 
anyagi megtérülése, viszont hatalmas öröm vár ránk a mennyben 
azokkal a lelkekkel, akiket hozzásegítettünk a szabadulásukhoz. 
Olyan	munka	ez,	amely	kitágítja	az	ember	lelkét,	szélesíti	látókö-
rét embertársai jólétével kapcsolatban, és szeretetet ültet a szívébe 
Mennyei Atyánk összes gyermeke iránt. Nincs olyan munka, mely 
hatékonyabban tanítaná az embert, hogy úgy szeresse felebarátját, 
akár önmagát, mint amelyet a halottakért végzünk a templomban. 
Jézus annyira szerette a világot, hogy hajlandó volt saját magát aján-
lani áldozatként a bűnökért, hogy a világ megszabaduljon. Nekünk 
is kiváltságunkban áll – még ha kis mértékben is –, hogy kimutas-
suk az Iránta és felebarátaink iránt érzett hatalmas szeretetünket 
azzal, hogy hozzásegítjük őket az evangélium azon áldásaihoz, ame-
lyeket  segítségünk nélkül nem nyerhetnek el.21
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6
A családtörténeti és a templomi munka során nemzedékről 

nemzedékre kiteljesítjük a család szervezetét.

A halottak szabadításának és a templomi munkának a tana elénk 
tárja azt a dicsőséges lehetőséget, hogy a családi kapcsolatokat 
folytonossá tegyük. Ezen keresztül tanuljuk meg, hogy a családi 
kötelékeket nem szabad szétszakítani, hogy a férjek és a feleségek 
örökkévaló jogot formálnak egymásra és gyermekeikre egészen az 
utolsó nemzedékig. Ahhoz azonban, hogy e kiváltságokat elnyerjük, 
részesülnünk kell a pecsételő szertartásokban Istenünk templomá-
ban. Minden szerződés, kötelezvény, kötelezettség és megállapodás, 
amelyet emberek kötöttek, véget ér, azonban azok a kötelezettsé-
gek és megállapodások, melyeket az Úr házában kötünk, örökké 
tartanak, ha hithűen betartjuk azokat [lásd T&Sz 132:7]. Ez a tan 
tisztább képet ad nekünk az Úr gyermekeivel kapcsolatos céljairól. 
Megmutatja, milyen bőséges és korlátlan könyörületében és sze-
retetében mindazok iránt, akik engedelmeskednek Neki, sőt, még 
azok iránt is, akik fellázadnak, hiszen jósága még nekik is hatalmas 
áldásokat biztosít.22

Jézus Krisztus evangéliumából azt tanuljuk, hogy a család szer-
vezete – a celesztiális felmagasztosulás szempontjából véve – teljes 
lesz, olyan szervezet, amelyben összekapcsolódnak az egyik nem-
zedékhez tartozó apák, anyák és gyermekek a következő nemze-
dékhez tartozó apákkal, anyákkal és gyermekekkel, így terjeszkedve 
ki egészen az idő végezetéig.23

Létre kell jönnie a nemzedékek valamiféle összekapcsolásának, 
összeforrasztásának Ádám napjaitól fogva egészen az idők végeze-
téig. A családok egyesülnek és összekapcsolódnak, szülők a gyer-
mekekhez, gyermekek a szülőkhöz, az egyik nemzedék a másikhoz, 
míg végül mindannyian egyetlen nagyszerű és hatalmas családot 
alkotunk majd Ádám atyánkkal a család fejeként, ahová az Úr 
helyezte őt. Nem nyerhetünk tehát szabadulást és felmagasztosulást 
Isten királyságában, csak akkor, ha szívünkben él a vágy, hogy elvé-
gezzük e munkát, és megtegyünk mindent, ami csak erőnkből telik, 
a halottaink érdekében. Dicsőséges tantétel ez, egyike az igazság 
Joseph Smith prófétán keresztül kinyilatkoztatott nagyszerű tantéte-
leinek. Ki kell használnunk a lehetőségeinket, és bizonyítanunk kell, 
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hogy érdemesek és elfogadhatóak vagyunk az Úr szemében, hogy 
elnyerhessük e felmagasztosulást saját magunk számára, valamint 
együtt örvendezhessünk rokonaikkal és barátainkkal Isten király-
ságában az Egyszülött egyházához tartozó minden olyan szent e 
nagyszabású újraegyesítése és összegyűjtése során, akik tisztán és 
szeplőtelenül tartották magukat a világ bűneitől.

Az Úr áldjon meg bennünket, és adjon vágyat a szívünkbe, hogy 
felmagasztaljuk elhívásunkat és hithűen szolgáljuk Őt mindezekben, 
ezért imádkozom.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 A	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	szakaszban	olvasd	el	Smith	

elnök tanácsát azzal kapcsolatban, hogy mit is teszünk valójában 

amikor szívünket elhunyt őseink felé fordítjuk, egyúttal 
élő családtagjaink felé is fordíthatjuk
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a templom felszentelésekor. Mit tehetünk azért, hogy kövessük 
tanácsát?

•	 Hogyan	kapcsolódnak	az	1.	szakaszban	található	tanítások	azon	
erőfeszítéseinkhez, hogy segítsünk elhunyt őseinknek? Hogyan 
vonatkozhatnak e tanítások az élő családtagjainkhoz fűződő kap-
csolatunkra?

•	 Amikor	a	2.	szakaszt	olvasod,	keresd	meg,	hogy	mit	mondott	
Smith elnök, miért van az, hogy a pecsételő hatalom „megmenti 
a földet attól, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor teljesen elpusz-
tuljon”. Mit tanít ez a családok helyéről a szabadítás tervében?

•	 Hogyan	fonódik	össze	a	templomi	munka	a	szabadítás	tervével?	
(Lásd 3. szakasz.) Milyen hatással lehet ez a tantétel a templomi 
munkával kapcsolatos érzéseinkre?

•	 Smith	elnök	azt	tanácsolta,	hogy	amikor	templomi	munkát	vég-
zünk a halottakért, akkor úgy kell gondolnunk rájuk, mintha 
élnének (lásd 4. szakasz). Ez mit jelent számodra? Hogyan befo-
lyásolhatja ez a gondolat a templomi szolgálatodat?

•	 Amikor	áttekinted	az	5.	szakaszt,	keresd	meg	azokat	az	áldásokat,	
amelyeket Smith elnök elmondása szerint azok nyernek el, akik 
családtörténeti munkát végeznek. Hogyan bizonyultak igaznak 
ezek az életedben?

•	 Tanulmányozd	a	6.	szakaszt,	és	képzeld	el,	milyen	lesz	együtt	
örvendezni az őseiddel a „nagyszabású újraegyesítés” során. 
Gondolkodj el azon, mit tehetsz saját magad és a családod e 
kiváltságra való felkészítése érdekében.

Kapcsolódó szentírások
1 Korinthusbeliek 15:29; T&Sz 95:8; 97:15–16; 128:16–19

Tanítási segédlet
„Amikor valaki egy kérdést tesz fel, kérd meg a többieket, hogy 

válaszoljanak rá helyetted. Például mondhatod azt, hogy »Ez egy 
érdekes kérdés. A többiek mit gondolnak?« vagy »Tud valaki segíteni 
ebben a kérdésben?«” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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Minden olyan szó szerint élni, 
amely Isten szájából előjön

„A hódolat legfelsőbb formája az, ha betartjuk a 
parancsolatokat, Isten Fiának nyomdokaiban járunk, 

és mindig azt tesszük, ami Őt boldoggá teszi.”

Joseph Fielding Smith életéből

„Saját szabadulásomra törekszem – jelentette ki Joseph Fielding 
Smith elnök –, és tudom, hogy ezt csak az Úr törvényei iránti enge-
delmességgel érhetem el, vagyis azzal, ha betartom a parancsola-
tait, igazlelkű cselekedeteket hajtok végre, valamint vezetőnk és 
 mindenki feje és példája, azaz Jézus nyomában járok.” 1

A saját szabadulásán való munkálkodás mellett Smith elnök 
szorgalmasan igyekezett segíteni mások ezirányú törekvéseiben is. 
Francis M. Gibbons elder, aki az Első Elnökség titkáraként szolgált, 
azt a megállapítást tette, hogy Smith elnök „kötelességének érezte, 
hogy figyelmeztesse az embereket, amikor kezdtek elsodródni a 
szentírások által kijelölt ösvényről. Bárki bármit mondott is, ezt a 
kötelességét sohasem állt szándékában elhanyagolni. A tény, hogy 
ezirányú felszólalásai népszerűtlenné tették bizonyos körökben, 
cseppet sem befolyásolta; nem az volt a célja, hogy népszerű legyen 
vagy híres az emberek szemében. Sokkal inkább úgy tekintett saját 
szerepére, mint a toronyban álló őrszemre, akinek kötelessége, 
hogy megkongassa a vészharangot a lent lévők számára, akik nem 
láthatják a veszélyt.” 2

Smith elnök egy alkalommal megosztotta egyik élményét, amely 
jól példázta, milyen szívbéli változás mehet végbe valakiben, aki 
hallgat a figyelmeztető szóra:

„Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy cövekkonferencián, 
és a Bölcsesség szaváról beszéltem. […] Amikor [a konferencia 
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„ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” ( János 14:15)
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végeztével] az épület végébe mentem, már majdnem mindenki 
elment, egy férfi mégis kezet nyújtott, és azt mondta:

»Smith testvér, ez volt életem első olyan beszéde a Bölcsesség 
szaváról, ami tetszett is.«

Azt kérdeztem: »Miért, még sohasem hallott senkit a Bölcsesség 
szaváról beszélni?«

Mire ő: »Dehogynem, mégis ez volt az első alkalom, hogy tetszett, 
amit hallok.«

»Ezt meg hogy érti?« – kérdeztem.

A válasz: »Hát, tudja, most már betartom a Bölcsesség szavát.«” 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Isten törvényekkel kormányozza a világegyetemet, 
és mi is e törvények hatálya alá tartozunk.

Minden embernek be kell látnia, hogy mivel a Mindenható az 
egész világegyetemet megváltoztathatatlan törvényekkel irányítja, az 
ember – aki minden teremtménye közül a legnagyszerűbb – ugyan-
úgy alá kell, hogy legyen rendelve e törvényeknek. Az Úr nagyon 
is tömören és meggyőzően jelentette ki ezt az egyházhoz intézett 
egyik kinyilatkoztatásban:

„Minden királyságnak adatott törvény;

És	sok	királyság	van;	mert	nincs	olyan	tér,	amelyben	ne	lenne	
királyság; és nincs olyan királyság, amelyben ne lenne tér, legyen 
az magasabb vagy alacsonyabb királyság.

És	minden	királyságnak	adatott	törvény;	és	minden	törvény	meg-
szab bizonyos határokat és feltételeket is.

Mindazon lények, akik nem maradnak meg e feltételekben, nin-
csenek igazolva.” (T&Sz 88:36–39.)

Ez	az	igazság	magától	értetődő.	Éppen	ezért	ésszerűen	elvárható,	
hogy Isten királyságát törvények kormányozzák, és hogy mindenki, 
aki be kíván lépni oda, a törvény hatálya alá kerüljön. „Íme, az én 
házam a rend háza, mondja az Úristen, és nem a zűrzavar háza.” 
(T&Sz 132:8.)
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Az Úr törvényeket adott az embernek, melyeket összefoglaló 
néven Jézus Krisztus evangéliumának hívunk. Sugalmazás és lelki 
útmutatás hiányában az emberek különbözhetnek e törvényekhez 
fűződő viszonyukban és azok alkalmazásában, aligha lehet vitatni 
azonban azt a tényt, hogy e törvények igenis léteznek, és hogy 
mindazok, akik abba a királyságba igyekeznek bejutni, e törvények 
hatálya alá tartoznak.4

Birtokunkban van minden olyan igazság, minden tan, minden 
törvény és követelmény, minden cselekedet és szertartás, amely 
szükséges a szabaduláshoz, valamint ahhoz, hogy felmagasztosulást 
nyerjünk a celesztiális világ legmagasabb mennyében.5

2
A parancsolatok betartása az Úr iránti 

szeretetünk kifejezése.

Az a feladatunk az egyházban, hogy lélekben és igazságban 
hódoljunk az Úrnak, ezt pedig igyekszünk teljes szívünkkel, erőnk-
kel és elménkkel végezni. Jézus azt mondta: „Az Urat, a te Istenedet 
imádd, és csak néki szolgálj” (Máté 4:10).

Hisszük, hogy a hódolat sokkal többet jelent az imánál, a prédi-
kálásnál és az evangéliumi cselekedeteknél. A hódolat legfelsőbb 
formája az, ha betartjuk a parancsolatokat, Isten Fiának nyomdo-
kaiban járunk, és mindig azt tesszük, ami Őt boldoggá teszi. Egy 
dolog az Úrnak szavakkal hódolni, egészen más dolog azonban az, 
ha tiszteljük és megbecsüljük az Ő akaratát azáltal, hogy követjük 
az elénk állított példáját. […] Örülök a kiváltságnak, hogy a nyom-
dokaiban járhatok. Hálás vagyok az örök élet szavaiért, melyeket 
nagy örömmel jelentem ki, hogy elnyertem ebben a világban, vala-
mint az örök élet reményéért is, amely az enyém lehet a következő 
világban, ha mindvégig hithű és igaz maradok.6

A Szabadító szavaival kifejezve a következő a törvény az egyház 
tagjai számára: „A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja 
azokat, az szeret engem…” ( János 14:21). Majd ismét azt mondja a 
Szabadító: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsá-
tok” ( János 14:15). […]

A Szabadító sohasem követett el bűnt, és sohasem volt lelkiis-
meret-furdalása. Veletek és velem ellentétben számára nem volt 
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szükséges a bűnbánat; mégis, valamilyen általam fel nem fogható 
módon, magára vette az én vétkeim és a ti vétkeitek súlyát. […] 
Eljött, és áldozatként ajánlotta magát, hogy megfizesse az adósságot 
mindannyiunkért, akik hajlandóak vagyunk megbánni a bűneinket, 
visszatérni Hozzá és betartani a parancsolatait. Gondoljatok bele, 
ha tudtok! A Szabadító valamilyen értelmünket meghaladó módon 
magára vette ezt a terhet. Azért tudom ezt, mert elfogadom a szavát. 
Ő maga mondta el, milyen kínszenvedésen ment keresztül; mely 
szenvedés olyan hatalmas volt, hogy Ő maga is visszarettent, és 
azért könyörgött Atyjának, hogy ha lehetséges, ne kelljen kiinnia 
a keserű poharat: „…mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, 
hanem a tied” (Lukács 22:42). A válasz, amit Atyjától kapott, ez volt: 
„Ki kell innod.”

Tehetek mást, mint hogy szeretem? Nem, nem tehetek. Szeretitek 
Őt? Akkor tartsátok be a parancsolatait! 7

3
Ha elfordulunk az Úr parancsolataitól, akkor 
nem várhatjuk el, hogy elnyerjük az áldásait.

Amikor elfordulunk a parancsolatoktól, melyeket az Úr az irá-
nyításunkra adott nekünk, akkor elveszítjük a jogot az áldásaira.8

Mi hasznunkra van, ha az Úrhoz fordulunk, de közben eszünk-
ben sincs betartani a parancsolatait? Az ilyen fohász üres istenká-
romlás és sértés a kegyelem királyi széke előtt. Honnan vesszük a 
bátorságot, hogy feltételezzük, hogy ilyen esetben kedvező válaszra 
számíthatunk? „Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt 
segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös 
férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi 
Istenünkhöz,	mert	bővelkedik	a	megbocsátásban.”	Így	szólt	Ésaiás	
(Ésaiás	55:6–7).	De	hát	nincs	az	Úr	mindig	közel,	amikor	Hozzá	
fordulunk? Nincs bizony! Azt mondta: „Lassúak voltak hallgatni az 
Úr, az ő Istenük hangjára; ezért az Úr, az ő Istenük lassú hallgatni 
az imáikra, hogy gondjaik napján megválaszolja azokat. Békességük 
napján könnyedén vették tanácsomat; gondjuk napján azonban 
szükségszerűen utánam tapogatóznak” [T&Sz 101:7–8]. Ha közel 
húzódunk Hozzá, akkor Ő is közeledik hozzánk, és nem hagyatunk 
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magunkra; ha azonban nem közeledünk Hozzá, akkor nincs ígéret 
számunkra, hogy bármilyen választ is ad nekünk lázadásunkban.9

Nem imádkozhatunk az Úrhoz a következő szavakkal: „Hallgass 
az ügyünkre, hozz nekünk győzelmet, tedd, amit szeretnénk Tőled, 
de ne kérd, hogy megtegyük, amit Te szeretnél.” 10

Az igazság teljes világosságában szükséges járnunk, nem ele-
gendő csupán az igazság egy része szerint járni. Nem áll kiváltsá-
gomban az, hogy elvessem az evangélium tantételeinek egy részét, 
míg másokat elhiszek, majd ezt követően úgy érezzem, hogy jogo-
sult vagyok az Isten királyságában nyert szabadítás és felmagasz-
tosulás teljes áldásaira. Ha felmagasztosulásra vágyunk, ha azt a 
helyet kívánjuk, amelyet az Úr előkészített az igazaknak és a hűek-
nek, akkor hajlandónak kell lennünk Jézus Krisztus evangéliuma 
teljes világosságában járni és betartani az összes parancsolatot. 
Nem mondhatjuk, hogy néhány ezek közül kicsi és jelentéktelen, 
ezért az Úr nem foglalkozik azzal, ha megszegjük azokat. Azt a 

a szülők segíthetnek gyermekeiknek, hogy „az 
igazság teljes világosságában” járjanak
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parancsot kaptuk, hogy éljünk minden olyan szó szerint, amely 
Isten szájából előjön [lásd 5 Mózes 8:3; T&Sz 98:11]. „Miért mond-
játok pedig nékem: Uram, Uram! – mondja, – ha nem mívelitek, a 
miket  mondok?” [Lukács 6:46.] 11

4
Amikor betartjuk az Úr parancsolatait, 

akkor a tökéletesedés útján járunk.

Az Úr elvárja tőlünk, hogy higgyünk Benne, hogy fogadjuk el 
örökkévaló evangéliumát, és hogy az Őáltala felállított törvények-
kel és feltételekkel összhangban éljünk. Nem tartozik a hatáskö-
rünkbe, hogy megválogassuk ezeket, és csak azon evangéliumi 
tantételeknek engedelmeskedjünk, amelyek vonzóak számunkra, 
míg a többiről megfeledkezünk. Nem áll jogunkban úgy dönteni, 
hogy bizonyos tantételek többé már nem vonatkoznak társadalmi 
vagy kulturális körülményeinkre.

Az Úr törvényei örökkévalóak, mi pedig rendelkezünk örökké-
való evangéliumának teljességével, és kötelességünk, hogy minden 
törvényében és igazságában higgyünk, majd ezekkel összhangban 
járjunk az életünk során. Egyetlen egyén számára sincs fontosabb 
dolog az Úr parancsolatainak megtartásánál. Elvárja tőlünk, hogy 
ragaszkodjunk minden igaz tantételhez, hogy az Ő királyságát 
helyezzük az első helyre az életünkben, hogy előre haladjunk áll-
hatatosan Krisztusban, valamint hogy teljes erőnkkel, elménkkel és 
lelkünkkel Őt szolgáljuk. A szentírások nyelvén szólva „[a] dolognak 
summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancso-
latit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!” (Prédikátor 12:15).12

Gyakran gondolok – és feltételezem, hogy ti is – arra a nagyszerű 
és csodálatos tanításra – minden prédikációk legnagyobbjára, ame-
lyet csak ismerünk –, amelyet a hegyi beszédnek nevezünk. […] Ó, 
ha megtennénk, hogy hallgatunk ezekre a tanításokra, akkor vissza-
térhetnénk ismét az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus jelenlétébe.

Gyakran gondolok arra, ami tulajdonképpen mindennek az 
összegzése:

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 
 tökéletes.” [Máté 5:48.]
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[…] Úgy hiszem, az Úr éppen úgy értette ezt, ahogyan mondta: 
hogy tökéletesnek kell lennünk, mint ahogyan Mennyei Atyánk is 
tökéletes. Ez persze nem egyik pillanatról a másikra valósul meg, 
hanem sorról sorra, előírásról előírásra, példáról példára, és még 
akkor sem mindaddig, amíg ebben a földi életben vagyunk, hiszen 
túl kell jutnunk még a síron is, mielőtt elérnénk a tökéletességet, és 
olyanok lennénk, mint Isten.

Az alapokat azonban itt fektetjük le. Itt kapunk tanítást Jézus 
Krisztus evangéliumának ezen egyszerű igazságairól, ebben a pró-
batételi állapotban, hogy felkészítsenek bennünket arra a tökéletes-
ségre. Kötelességem, és a ti kötelességetek is, hogy ma jobb legyek, 
és ti is, mint tegnap voltunk, és holnap jobbak, mint ma. Miért? 
Mert ezen az úton járunk, ha betartjuk az Úr parancsolatait, ezen 
az úton haladunk a tökéletesség felé, ami csak engedelmesség által 
érkezhet el, valamint azon szívbéli vágyunk által, hogy legyőzzük 
a világot.

[…] Ha bukdácsolunk, ha gyengeségeink vannak, akkor ide kell 
összpontosítanunk azzal a szándékkal, hogy legyőzzük ezeket, 
míg elsajátítjuk e képességet, és diadalmaskodunk. Ha egy ember 
úgy érzi, hogy nehéz számára a tizedfizetés, akkor ezt kell igye-
keznie megtenni, míg meg nem tanulja befizetni a tizedet. Ha ez 
a Bölcsesség szava, akkor azzal kell foglalkoznia, míg meg nem 
 szereti ezt a parancsolatot.13

5
Amikor betartjuk a parancsolatokat, az Úr vigaszt 

nyújt nekünk, megáld és megerősít bennünket, hogy 
felmagasztosulásra érdemes férfiakká és nőkké váljunk.

Ahhoz, hogy elégedetté tegyük [az Urat], nem csupán hálával 
és dicsőítéssel kell hódolnunk neki, hanem készséges szívvel kell 
engedelmeskednünk a parancsolatainak. Ha ezt megtesszük, akkor 
Ő el van kötelezve arra, hogy megadja nekünk áldásait, hiszen ettől 
a tantételtől (a törvénynek való engedelmességtől) függ minden 
[lásd T&Sz 130:20–21].14

Isten azért adott nekünk [parancsolatokat], hogy közelebb kerül-
jünk Hozzá, valamint hogy felépíttessünk a hitben és erőt kapjunk. 
Soha egyetlen parancsolat sem adatott, amely ne a mi kényelmünket 
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és áldásunkat szolgálta volna. Nem csupán azért adattak ezek, hogy 
az Urat elégedetté tegyék, hanem hogy bennünket jobb férfiakká 
és nőkké tegyenek, valamint érdemessé a szabadításra és a felma-
gasztosulásra az Ő királyságában.15

Ha bemegyünk a templomba, kezünket felemelve szövetség-
ben fogadjuk, hogy az Urat fogjuk szolgálni, be fogjuk tartani a 
parancsolatait, és magunkat szeplőtelennek tartjuk a világtól. Ha 
tudatában vagyunk annak, hogy mit is teszünk ezzel, akkor a fel-
ruházás védelmet fog jelenteni nekünk egész életünkben – olyan 
védelmet, mellyel egy olyan ember, aki nem megy el a templomba, 
nem  rendelkezik.

Hallottam édesapámtól, hogy a megpróbáltatás óráján, a kísér-
tés óráján fel szokta idézni az ígéreteket és szövetségeket, melye-
ket az Úr házában kötött, és azok védelmet jelentettek számára. 
[…] Részben ezt a védelmet szolgálják ezek a ceremóniák. Ha 
tiszteletben tartjuk őket, akkor megmentenek minket most, és 

a templomban szövetséget kötünk arra, hogy „az Urat 
fogjuk szolgálni, be fogjuk tartani a parancsolatait, és 

magunkat szeplőtelennek tartjuk a világtól”
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felmagasztalnak az eljövendő életben. Tudom, hogy ez a védelem 
megadatik, mivel én is megtapasztaltam, több ezrekhez hasonlóan, 
akik szem előtt tartották kötelezettségeiket.16

Az Úr ajándékokat ad nekünk. Lángra lobbantja majd elmén-
ket. Tudást ad majd nekünk, amely letisztáz minden nehézséget, és 
összhangba hoz bennünket az általa adott parancsolatokkal; a lel-
künkben olyan mélyen gyökerező tudást biztosít számunkra, ame-
lyet sohasem lehet már kiszakítani, ha hajlandóak vagyunk arra 
a világosságra és igazságra, valamint arra a megértésre törekedni, 
amelyet megígért nekünk, hogy elnyerhetjük, ha igazak és hűek 
vagyunk minden szövetséghez és kötelezettséghez, amely Jézus 
Krisztus evangéliumához tartozik.17

A nagyszerű ígéret, amelyet az egyház azon tagjai kapnak, akik 
hajlandóak a törvény szerint élni és betartani az Úr parancsolatait, 
az, hogy nem csak helyet kapnak Isten királyságában, hanem az 
Atya és a Fiú jelenlétében lehetnek; sőt, ez nem minden, mert az 
Úr azt is megígérte, hogy mindaz, amivel Ő rendelkezik, nekik is 
megadatik majd [lásd T&Sz 84:33–39].18

A Jézus Krisztus evangéliumában lefektetett parancsolatoknak 
való engedelmesség, valamint az ebben való kitartás által nyerjük 
el a halhatatlanságot, a dicsőséget, az örök életet, és élhetünk az 
Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus jelenlétében, ahol valóban megis-
merhetjük Őket.19

Ha az erény és a szentség ösvényein járunk, az Úr oly mértékben 
árasztja ki ránk áldásait, amelyről nem is feltételeztük volna, hogy 
lehetséges. Péter kifejezésével élve szó szerint „választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép” (1 Péter 2:9) 
leszünk. Sőt, különös nép leszünk, mert nem leszünk hasonlóak 
azokhoz, akik nem élnek e normák szerint. […]

Az Úr szolgáiként az a célunk, hogy azon az ösvényen járjunk, 
melyet Ő jelölt ki számunkra. Nem csupán a vágyunk az, hogy azt 
mondjuk és tegyük, ami Neki kedves, hanem igyekszünk is úgy élni, 
hogy az életünk az Ő életéhez legyen hasonló.

Ő maga mutatott tökéletes példát számunkra mindenben, és azt 
kérte tőlünk, hogy kövessük Őt. Nefita tanítványaitól azt kérdezte: 
„Milyen embereknek kell hát lennetek? – Majd meg is válaszolta a 
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kérdést: – Bizony mondom nektek, éppen olyannak, amilyen én 
vagyok.” (3 Nefi 27:27.)

Nos, a világon létező legnagyszerűbb munkában foglalatosko-
dunk. A papság, mely a birtokunkban van, magának az Úrnak 
a hatalma és felhatalmazása; Ő pedig azt ígérte nekünk, hogy 
amennyiben felmagasztaljuk elhívásainkat, és a világosságban 
járunk – ahogyan Ő is a világosságban van –, akkor Vele együtt 
dicsőségben és tiszteletben lesz részünk Atyja királyságában.

Ily dicsőséges reménnyel előttünk tehetünk-e bármi mást, mint 
hogy elhagyjuk a világ gonosz útjait? Hát ne Isten királyságának dol-
gait tegyük első helyre az életükben? Hát ne igyekezzünk minden 
olyan szó szerint élni, ami az Ő szájából előjön? 20

Tanúságot teszek, hogy az Úr szólt napjainkban; hogy az Ő üze-
nete a remény, az öröm és a szabadulás üzenete; és ígéretet teszek 
nektek, hogy ha a mennyek világosságában jártok, hűek vagytok a 
belétek vetett bizalomhoz, és betartjátok a parancsolatokat, akkor 
békét és örömöt nyertek ezen a világon, valamint örök életet az 
eljövendő világban.21

Tartsátok be a parancsolatokat! Járjatok a fényben! Tartsatok ki 
mindvégig! Legyetek igazak minden szövetséghez és kötelezett-
séghez, és akkor az Úr legmerészebb álmaitokat is meghaladó 
 áldásokkal halmoz majd el benneteket.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Tekintsd	át	a	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	szakasz	végén	talál-

ható beszámolót. Miért változnak meg az evangéliummal kapcso-
latos érzéseink, amikor igyekszünk betartani a parancsolatokat?

•	 Mit	tanultál	az	1.	szakaszban	idézett	szentírásbeli	részekből?

•	 Miként	fejezi	ki	a	parancsolatoknak	való	engedelmességünk	a	
Jézus Krisztus iránti szeretetünket? Miként fejezi ez ki hálánkat 
az Ő engesztelő áldozatáért? Miként fejezi ki hódolatunkat? (Lásd 
2. szakasz.)
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•	 Gondolkodj	el	a	3.	szakaszban	található	tanításokon.	Miért	helyte-
len elvárni, hogy az Úr megáldjon bennünket, amikor nem törek-
szünk engedelmességre?

•	 Mi	módon	jelent	segítséget	számodra	az,	hogy	nem	kell	elvárnunk,	
hogy egyszerre vagy akár ebben az életben elérjük a tökéletessé-
get? (Lásd 4. szakasz.) Gondolkodj el azon, mit tehetsz naponta az 
Úr segítségével, hogy a „tökéletességhez vezető úton” maradj.

•	 Az	5.	szakaszban	Smith	elnök	legalább	10	módot	sorol	fel,	
ahogyan az Úr megáld bennünket, ha betartjuk a parancsola-
tait. Milyen tapasztalatokat tudnál megosztani, amelyek során 
 elnyerted ezen áldások valamelyikét?

Kapcsolódó szentírások
Máté	4:4;	2 Nefi	31:19–20;	Omni	1:26;	T&Sz	11:20;	82:8–10;	93:1;	

130:20–21; 138:1–4

Tanítási segédlet
„Kérd meg a résztvevőket, hogy osszák meg, mit tanultak a feje-

zet egyéni tanulmányozása során. Hasznos lehet néhány embert a 
hét során megkeresni, és megkérni őket, hogy készüljenek fel arra, 
hogy megosszák, amit tanultak.” (E könyv IX. oldaláról.)
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A világban, de nem a világból

„Bár a világban vagyunk, nem lehetünk a 
világból valók. Elvárják tőlünk, hogy legyőzzük 

a világot és szentekhez illő életet éljünk.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph	Fielding	Smith	elnök	fia,	Lewis	1944.	december	29-én	
elhunyt, mialatt az Egyesült Államok Hadseregében teljesített szol-
gálatot.	A	gyász	ellenére,	amit	Smith	elnök	átélt,	vigaszra	lelt	Lewis	
jóravaló	életének	emlékében.	„Ha	Lewis	mondott	vagy	tett	is	valaha	
bármi rosszat, én sohasem hallottam róla – írta Smith elnök a napló-
jában. – Gondolatai éppoly tiszták voltak, mint a tettei. […] Bármily 
súlyos csapás is ez, békét és boldogságot nyújt a tudat, hogy tiszta 
volt és mentes a világban és a katonaságban oly nagyon elural-
kodott bűntől. Hű volt hitéhez és érdemes a dicső feltámadásra, 
amikor majd ismét együtt lehetünk.” 1

Mintegy 11 évvel később Joseph Fielding Smith elnök és felesége, 
Jessie, hasonló személyiséggel rendelkező katonákkal találkozott. 
Az egyház kelet-ázsiai missziójait látogatták meg, és eljutottak azok-
hoz az amerikai utolsó napi szentekhez is, akik a katonaságban 
szolgáltak. Smith elnökre és Smith nőtestvérre nagy hatást gyako-
roltak ezek a fiatalemberek, akik a világi kísértések ellenére is jó 
és tiszta életet éltek. A 1955. októberi általános konferencián Smith 
elnök ezt jelentette:

„Apák és anyák, akiknek fiai a hadseregben szolgálnak, legyetek 
büszkék rájuk! Kiváló fiatal férfiak. Néhány katonánk megtért, aki-
ket azok a tanítások, tantételek és példa hozott az egyházba, melyet 
elsősorban a velük együtt szolgálatot teljesítő egyháztagok mutattak.
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még háborús időkben is élhetünk a világban úgy, 
hogy nem vagyunk a világból valók
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Számos fiatal férfival találkoztam, aki azt mondta: »Azért jöttem 
az egyházba, mert láttam ezeknek a fiatalembereknek az életét, és 
mert az evangélium tantételeit tanították nekem.«

Remek munkát végeznek. Talán van közöttünk egy-két fiatal, aki 
gondatlan, azonban azok a fiatalok, akikkel nekem kiváltságomban 
állt találkozni és beszélgetni, bizonyságot tettek az igazságról, és 
alázatosan jártak.

Amikor pedig a feletteseikkel és káplánjaikkal beszéltem…, mind 
azt mondták: »Kedveljük az Önök fiataljait. Tiszták. Megbízhatóak.«” 2

Smith elnök arra buzdította az egyház tagjait, hogy – e fiatal 
katonákhoz hasonlatosan – legyenek „különbözőek a világ többi 
részétől”.3 Ilyen beszédekben gyakran szólt a sabbat megszente-
léséről, a Bölcsesség szava betartásáról, Mennyei Atyánk és Jézus 
Krisztus nevének tiszteletben tartásáról, a visszafogott öltözködésről, 
valamint az erkölcsi tisztaság törvényének megtartásáról. Biztosította 
az utolsó napi szenteket arról, hogy az áldások „minden képze-
letet felülmúlnak”, amelyeket elnyerhetnek, ha elhagyják a világ 
 gonoszságait, és betartják a parancsolatokat.4

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Az Úr elvárja tőlünk, hogy elhagyjuk a világ 
gonoszságait, és szentekhez illő életet éljünk.

Gonosz és romlott világban élünk. Annak ellenére, hogy a világ-
ban vagyunk, nem lehetünk a világból valók. Elvárják tőlünk, hogy 
legyőzzük a világot és szentekhez illő életet éljünk. […] Sokkal több 
fényt kaptunk, mint a világ, az Úr pedig többet vár el tőlünk, mint 
tőlük.5

János evangéliumának tizenhetedik fejezetében – ezt a fejezetet 
alig tudom könnyek nélkül olvasni – …Urunk az Atyjához intézett 
imájában – melyet lelke minden gyengédségével mondott el, hiszen 
tudta, hogy elérkezett az óra, amikor áldozatként kell felajánlania 
magát – a tanítványaiért imádkozott. Ebben az imában a követke-
zőket mondta:

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd 
meg őket a gonosztól.
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Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.

Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.” ( János 
17:15–17.)

Ha azon vallás szerint élünk, melyet az Úr nyilatkoztatott ki, és 
amelyet elnyertünk, akkor nem tartozunk e világhoz. Ne legyen 
semmi közünk a balgaságaihoz! Nem szabad részt vállalnunk bűnei-
ből és tévedéseiből – legyenek azok filozófiai vagy tantételbeli 
tévedések, a kormányzásra vonatkozó tévedések vagy bármily más 
természetűek is – nincs keresnivalónk ezek körül.

Egyetlen dolgunk van: hogy betartsuk Isten parancsolatait. Ez 
minden, hogy igazak legyünk minden szövetséghez és kötelezett-
séghez, amelyet kötöttünk és magunkra vettünk.6

Az általam elmondottakból remélem, hogy nem értitek úgy, 
mintha azt javasolnám, hogy maradjunk távol mindenkitől, aki nem 
az egyház tagja, és szakítsunk meg velük minden kapcsolatot. Szó 
sincs erről, nagyon szeretném azonban, ha következetes utolsó napi 
szentek lennénk, ha pedig az emberek a világban sötétben, bűnben 
és az Úr akaratával szemben járnak, akkor helyénvaló, hogy meg-
húzzuk a vonalat.7

Amikor csatlakozunk az egyházhoz…, elvárják, hogy szakítsunk 
számos világi gyakorlattal, és szentekhez illő életet éljünk. Többé 
már nem öltözhetünk, beszélhetünk, cselekedhetünk, sőt, még csak 
nem is gondolkodhatunk úgy, ahogyan mások túl gyakran teszik. 
Sokan fogyasztanak a világban teát, kávét, dohányt és szeszes ita-
lokat, sőt, akár drogokat is használnak. Sokan trágárak és közönsé-
gesek, illetlenek, erkölcstelenek és tisztátalanok az életvitelükben, 
számunkra mégis ismeretlennek kell, hogy maradjanak ezek a 
 dolgok. A Magasságos szentjei vagyunk. […]

Felszólítom az egyházat és annak minden tagját, hogy forduljon 
el a világ gonoszságaitól. Úgy kell kerülnünk az erkölcstelenséget 
és a züllöttség minden formáját, mint valami ragályt. […]

Az Úr szolgáiként az a célunk, hogy azon az ösvényen járjunk, 
melyet Ő jelölt ki számunkra. Nem csupán a vágyunk az, hogy azt 
mondjuk és tegyük, ami Neki kedves, hanem igyekszünk is úgy élni, 
hogy az életünk az Ő életéhez legyen hasonló.8
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a sabbat napjának megszentelése

Szeretnék néhány szót szólni a sabbat napjának megtartásáról 
és megszenteléséről. Ez a parancsolat a kezdetek kezdetén adatott, 
Isten pedig megparancsolta a szenteknek és a föld minden népé-
nek, hogy tartsák meg a sabbat napját, és szenteljék meg azt – a 
hét napból egyet. E napon meg kell pihennünk munkánkból, el kell 
mennünk az Úr házába, és fel kell ajánlanunk szentségeinket az Ő 
szent napján. Mert ez a kijelölt nap, amikor meg kell pihennünk 
munkánkból, és le kell rónunk hódolatunkat a Magasságosnak. 
[Lásd T&Sz 59:9–10.] Ezen a napon fel kell ajánlanunk Neki köszö-
netünket, tisztelnünk kell Őt imában, böjtölésben, éneklésben, vala-
mint egymás építésében és tanításában.9

A sabbat napja az élvezetek, a szórakozás napja lett, minden-
féle tevékenység napja, csak éppen nem a hódolaté, …és bizony 
sajnálattal mondom, hogy túl sokan – amikor már egy is túl sok 
lenne – csatlakoznak ehhez Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza tagjai közül is, így aztán a sabbat napjára az 
egyház néhány tagja a szórakozás, az élvezetek napjaként tekint, 
nem pedig olyan napként, amelyen szolgálhatnánk az Urat, a mi 
Istenünket teljes szívünkből és lelkünkből, valamint minden erőnk-
kel és  elménkkel. […]

Nos, ez a törvény az egyház számára, éppúgy, mint ahogyan 
törvény volt az ősi Izráel számára, népünk közül néhányan pedig 
felháborodnak, mert úgy érzik, hogy a sabbat napjának megtartása 
megfosztja őket tevékenységeiktől.10

Nem tehetjük meg, hogy megszegjük a sabbat napját. […] Nagyon 
sajnálom, hogy még az utolsó napi szentek közösségeiben is vannak 
olyanok, akik nem úgy tekintenek erre a tanra, ahogyan kellene; 
hogy vannak közöttünk olyanok, akik tökéletesen helyénvalónak 
érzik, hogy a világ szokásait kövessék ebben az ügyben. Ezzel a 
világ elképzeléseinek és nézeteinek részesei az Úr parancsolatainak 
megszegésében. Ha ezt tesszük, az Úr számon fogja majd kérni 
mindezt rajtunk, hiszen ha megszegjük szavát, nem kaphatjuk meg 
a hithűeknek járó áldásokat.11
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a Bölcsesség szavának való engedelmesség

A Bölcsesség szava alapvető törvény. Utat mutat, és elegendő 
utasítást tartalmaz mind az ételek, mind az italok tekintetében, hogy 
mi jó a testnek és mi ártalmas. Ha őszintén követjük a leírtakat az 
Úr Lelkének segítségével, akkor nincs szükségünk további tanácsra. 
E csodálatos utasítás a következő ígéretet is tartalmazza:

„És	mindazok	a	szentek,	akik	emlékeznek	az	itt	elmondottak	
betartására és megtételére, a parancsolatok iránti engedelmesség-
ben járva, egészséget kapnak a köldökükbe és velőt a csontjaikba;

És	bölcsességre	és	a	tudás	nagyszerű	kincseire	találnak	rá,	még-
hozzá rejtett kincsekre;

És	futnak	és	nem	lesznek	fáradtak,	és	járnak	és	nem	lankadnak	
el.” [T&Sz 89:18–20.] 12

az Úr kinyilatkoztatta Joseph smith prófétának a Bölcsesség 
szavát, hogy segítsen a szenteknek fizikai és lelki erőt nyerni
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Dollármilliókat költenek évente bódító szeszes italokra és dohány-
árura. A részegeskedés és a szenny, amelyet ezek a gonosz szo-
kások az emberiség családjára szabadítanak, pusztítóak nem csupán 
az egészség, hanem az emberiség erkölcsi és lelki védőbástyái 
 számára is.13

Családok szakadnak szét a tiltott szerek egyre növekvő haszná-
lata, illetve a legális gyógyszerek túlzott fogyasztása miatt.14

Nem szabad hallgatnunk azon szerek csábítására és gonosz rek-
lámjaira, amelyek károsak a testre, és amelyeket Mennyei Atyánk 
és Jézus Krisztus is elítél, valamint ellentétesek az általuk megadott 
evangéliummal. […]

A testünknek tisztának kell lennie. A gondolkodásunknak tisztá-
nak kell lennie. Szívünkben kell élnie a vágynak, hogy szolgáljuk 
az Urat és betartsuk a parancsolatait; hogy emlékezzünk az imá-
inkra, és alázattal kutassuk a tanácsokat, amelyek az Úr Lelkének 
 iránymutatásán keresztül jönnek.15

az istenség nevének tiszteletben tartása

Az Istenség nevét a legnagyobb szentségben és a legünnepé-
lyesebb tiszteletben kell tartanunk. Semmi sincs, ami oly fájdal-
mat okozna vagy oly riasztó érzéseket keltene egy kifinomult 
személyben, mint az, amikor egy durva, faragatlan vagy mocskos 
embertől azt hallja, hogy az Istenség nevével dobálózik. Néhányan 
már annyira trágárak lettek, hogy alig bírnak két-három mondatot 
elmondani anélkül, hogy vulgáris szavakkal vagy istenkáromlással 
ne	adnának	hangsúlyt	–	szerintük	–	a	mondandójuknak.	Olyanok	is	
vannak, akik úgy vélik, …attól lesznek férfiasak és azzal emelked-
nek ki a tömegből, ha káromkodnak. […] A mocskos nyelv minden 
formája lealacsonyító és lélekromboló, az egyház tagjainak pedig 
úgy kell kerülniük, mint valami halálos mérget.

Remek történeteket döntött romba egyszerűen az, hogy a szerző 
nem volt tisztában e szent nevek használatának megfelelő módjával. 
Amikor káromló szavak áradnak egyébiránt tiszteletreméltó szerep-
lők szájából, akkor ahelyett, hogy gazdagítanák a történetet, elveszik 
annak értékét és érdekességét. […] Milyen furcsa, hogy néhányan – 
akik egyébként jóravaló emberek – úgy vélik, hogy ha az Úr nevét 
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is tartalmazó bizonyos kifejezéseket használnak, az érdekesebbé, 
szellemesebbé vagy erőteljesebbé teszi  történetüket! […]

Minden más nép közül a földön az utolsó napi szenteknek kell a 
leginkább ragaszkodniuk ahhoz, hogy minden szent dolgot szent-
séggel és tisztelettel kezeljenek. A világi emberek nem kaptak olyan 
képzést, mint mi ezekkel kapcsolatosan, annak ellenére, hogy szám-
talan becsületes, elkötelezett és kifinomult ember él a világban. 
Mi azonban rendelkezünk a Szent Lélek útmutatásával és az Úr 
kinyilatkoztatásaival, Ő pedig ünnepélyesen megtanította nekünk 
napjainkban az e dolgokkal kapcsolatos kötelességeinket.16

visszafogott öltözködés és az erkölcsi 
tisztaság törvényének betartása

Az utolsó napi szentek nem követhetik a világ divatját és kitá-
rulkozását. Az Úr népe vagyunk. Elvárja tőlünk, hogy tiszta és 
erkölcsös életet éljünk, hogy tisztán tartsuk a gondolatainkat és 
szeplőtelenül az elménket, valamint hogy legyünk hűek minden 
más parancsolata betartásában is. Miért kellene a világot követnünk, 
miért ne lehetnénk visszafogottak, miért ne tehetnénk meg mindazt, 
amit az Úr kér tőlünk? 17

Amikor az utcákat járom az egyházi irodaépületbe menet vagy 
onnan jövet, olyan fiatal és idősebb hölgyeket is látok – akik közül 
sokan	„Sion	leányai”	–,	akik	kitárulkozóan	öltözködnek	[lásd	Ésaiás	
3:17–25]. Jól tudom, hogy változnak az idők, és változik a divat is. 
[…] A visszafogottság és az illendőség tantétele [azonban] még min-
dig ugyanaz. […] Az egyház általános felhatalmazottai által leszöge-
zett norma az, hogy a nőknek, akárcsak a férfiaknak, erkölcsösen 
kell öltözködniük. Arra tanítják őket, hogy mindig viselkedjenek 
helyénvalóan és legyenek erkölcsösek.

Véleményem szerint szomorú képet tükröz „Sion leányairól” az, 
ha erkölcstelenül öltözködnek. Ezen kívül ez a megjegyzés a fér-
fiakra is vonatkozik, nem csak a nőkre. Az Úr az ősi Izráelnek is 
parancsolatot adott, hogy mind a férfiak, mind pedig a nők mindig 
fedjék be testüket, és tartsák be az erkölcsi tisztaság törvényét.

Szeretnék szót emelni a visszafogottság és az erkölcsösség érde-
kében az egyház minden tagja számára, férfiak és nők számára 
egyaránt, hogy legyenek erkölcsösek, tiszták az életükben, és 
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engedelmesek azon szövetségek és parancsolatok iránt, amelyeket 
az Úr adott nekünk.

[…] A kitárulkozó öltözködés – bármily apróságnak tűnik is – 
elvesz valamit az egyház fiatal nőitől és fiatal férfijaitól. Egyszerűen 
megnehezíti azon örökkévaló tantételek betartását, amelyek sze-
rint mindannyiunknak élni kell, ha vissza kívánunk térni Mennyei 
Atyánk jelenlétébe.18

2
A hithűeknek ígért áldások sokkal 

hatalmasabbak a világ múló élvezeteinél.

[Az egyház egyik tagja egy alkalommal azt mondta, hogy] nem 
egészen érti, miért van az, hogy fizeti a tizedét, betartja a Bölcsesség 
szavát, imádkozik, és igyekszik az Úr összes parancsolatának eleget 
tenni, mégis küszködnie kell, hogy el tudja tartani magát, míg az 
ismerőse megszegi a sabbat napját, valószínűleg dohányzik és iszik, 
mégis ahogyan a világban mondják, éli az életét, fittyet hány Urunk 
és Szabadítónk, Jézus Krisztus tanításaira, mégis gyarapodik.

Tudjátok, hogy nagyon is sokan vannak az egyházban, akik szí-
vükben ezen tépelődnek, és felteszik a kérdést, hogy miért. Miért 
van az, hogy ez az ember látszólag elnyeri a föld minden javát – 
mellékesen szólva, számos rosszról azt gondolja, hogy jó –, mégis 
oly sok egyháztag küszködik, szorgalmasan dolgozik, hogy valaho-
gyan boldoguljon a világban.

Meglehetősen egyszerű erre a válasz. Ha olykor – és azért néha 
előfordul – focimeccsre vagy baseball meccsre vagy ehhez hasonló 
szórakozóhelyre megyek, kivétel nélkül mindig olyan férfiak és nők 
vesznek körül, akik cigaretta, szivar vagy mocskos pipa füstjét pöfé-
kelik. Egy idő után nagyon zavar és bosszant ez. Ilyenkor odaszólok 
Smith nőtestvérhez valamilyen megjegyzéssel, mire ő azt mondja: 
„Hát, tudod, ahogy te magad tanítottad mindig. Az ő világukban élsz. 
Ez	a	világ	az	övék.”	És	ez	úgymond	visszazökkent	a	valóságba.	Igen,	
a világban vagyunk, de nem kell a világból valónak lennünk.

Így aztán, mivel az ő világukban élünk, ők gyarapodnak, azonban 
kedves fivéreim és nőtestvéreim, a világuk a végéhez  közeledik. […]
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Eljön a nap, amikor ez a világ nem lesz többé. Megváltozik. Egy 
jobb	világot	kapunk.	Olyan	világot,	amely	igazlelkű,	mert	Krisztus	
eljön, és megtisztítja a földet.19

Ha szorgalmasan kutatunk, mindig imádkozunk, hiszünk, és 
egyenesen járunk, akkor miénk lehet az Úr ígérete, hogy minden 
dolog a javunkra válik majd [lásd T&Sz 90:24]. Nem arról szól ez az 
ígéret, hogy mentesülünk az élet minden megpróbáltatása és gondja 
alól, hiszen úgy tervezték ezt a próbatételi állapotot, hogy tapaszta-
latot, valamint nehéz és ellenkezéssel teli helyzeteket adjon nekünk.

Sohasem volt szó arról, hogy az élet könnyű lesz, az Úr azonban 
ígéretet tett, hogy minden megpróbáltatást és nehézséget a javunkra 
fordít majd. Erőt és képességet ad nekünk, hogy legyőzhessük a 
világot, és szilárdan álljunk a hitben minden ellenállással szem-
ben. Az ígéret az, hogy szívünkben béke lesz a világ forgatagai és 
gondjai ellenére is. De mindenek felett az ígéret az, hogy amikor 
ez az élet a végéhez ér, jogot nyerünk az örök békességre az Ő 
jelenlétében, akinek arcát kutattuk, akinek a törvényeit betartottuk, 
és akinek a szolgálatát választottuk.20

3
Amikor Isten királyságát helyezzük az első helyre 
az életünkben, akkor fényként világítunk a világ 

számára, és követendő példát mutatunk másoknak.

Az utolsó napi szentek olyanok, mint a hegyre épített város, 
amelyet nem lehet elrejteni, vagy mint a gyertya, amely mindenkit 
megvilágít, aki a házban van. A mi kötelességünk, hogy világossá-
gunk az igazlelkűség példájaként ragyogjon nem csupán a körü-
löttünk élők számára, hanem a föld minden népe számára. [Lásd 
Máté 5:14–16.] 21

Azt kívánjuk, hogy a szentek minden nemzetben nyerjék el az 
evangélium összes áldását, és lelki vezetőkként álljanak népük 
 körében.22

Fivéreim és nőtestvéreim, tartsuk be Isten parancsolatait, ahogyan 
azok kinyilatkoztatásra kerültek. Mutassunk példát a föld népeinek, 
hogy ők – látva jó cselekedeteinket – szükségét érezzék annak, 
hogy bűnbánatot tartsanak és elnyerjék az igazságot, valamint 
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elfogadják a szabadítás tervét, hogy maguk is szabadulást nyerhes-
senek Isten celesztiális királyságában.23

Azért imádkozom, hogy a szentek szilárdan álljanak a világ 
 nyomása és csábítása ellenében; hogy az életükben Isten király-
ságának dolgait helyezzék az első helyre; hogy hűek maradjanak 
minden bizalomhoz, és betartsanak minden szövetséget.

Imádkozom a fiatal és felnövekvő nemzedékért, hogy elméjüket 
és testüket tartsák tisztán – mentesen az erkölcstelenségtől, a kábí-
tószerektől, valamint az ellenkezés szellemétől és az erkölcsösséggel 
való szembeszegüléstől, amely végigsöpör most a földön.

Atyánk, töltsd ki Lelkedet ezen gyermekeidre, hogy oltalmat 
kapjanak a világ veszedelmei ellen, és tiszták és szeplőtelenek 
maradhassanak, megfelelően felkészülve arra, hogy visszatérjenek 
a jelenlétedbe és Veled élhessenek!

A Te oltalmazó gondoskodásod legyen mindazokkal, akik arco-
dat kutatják, és akik lelkük feddhetetlenségében járnak előtted, 
hogy világosság lehessenek a világnak, eszközök a Te kezedben 
céljaid megvalósítására itt a földön.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Amikor	a	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	című	szakaszt	olvasod,	

gondolkodj el azokon a kihívásokon, amelyekkel a mai fiatalok 
szembekerülnek, amikor a szüleik vagy a felnőtt vezetőik nincse-
nek velük. Mit tehetünk, hogy segítsünk a fiataloknak hithűnek 
maradni az ilyen helyzetekben?

•	 Milyen	áldásokat	kapunk,	ha	betartjuk	az	1.	szakaszban	említett	
parancsolatokat?

•	 Hogyan	használhatod	fel	a	2.	szakaszban	található	tanításokat,	
hogy segíts valakinek, akit elcsábítottak a világ dolgai? Hogyan 
találhatunk a „szívünkben béke[sséget] a világ forgatagai és gond-
jai ellenére is”?

•	 Hogyan	segíthet	a	példánk	másoknak	abban,	hogy	elforduljanak	
a világ útjaitól? (Lásd 3. szakasz.) Tapasztaltad-e már az igazlelkű 
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példa erejét? Mikor? Gondolkozz el azon, hogyan  állíthatsz 
 igazlelkű példát a családod és mások elé.

Kapcsolódó szentírások
Máté 6:24; Márk 8:34–36; János 14:27; Filippibeliek 2:14–15; 

Moróni 10:30, 32

Tanítási segédlet
„Azzal mutathatsz szeretetet azok iránt, akiket tanítasz, hogy 

figyelmesen meghallgatod őket, és őszinte érdeklődést tanúsítasz 
az életük iránt. A krisztusi szeretetnek megvan az ereje ahhoz, hogy 
szíveket lágyítson meg, és segítsen az embereknek fogékonynak 
lenni a Lélek sugalmazásaira” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 46.).
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Szeretet és törődés Atyánk 
minden gyermeke iránt

„Úgy vélem, ha minden ember tudná és megértené, 
ki is valójában, valamint tudatában lenne, 

hogy isteni eredettel rendelkezik, …akkor olyan 
kedvességgel és rokonszenvvel viseltetnének 
egymás iránt, mely megváltoztatná az egész 

életmódjukat és békét hozna a földre.”

Joseph Fielding Smith életéből

Ifj. Joseph	Fielding	Smith	és	John J.	Stewart	a	következőt	jegyezte	
meg: „Legtisztábban az élet apró, gondoskodó tetteiben lehetett ész-
revenni a valódi Joseph Fielding Smitht.” Majd pedig három példát 
említettek az „apró, gondoskodó tettek”-re:

„Egy nap a Templom téren álló Mormon Tabernákulumban ren-
dezett egyházi konferenciára egy 12 éves fiú – izgalmában, hogy 
először lehet ott – nagyon korán érkezett, hogy biztosan legelöl 
szerezzen helyet magának. […] Közvetlenül a gyűlés kezdete előtt, 
amikor már minden hely foglalt volt, egy rendező megkérte a fiút, 
hogy adja át a helyét, hogy az Egyesült Államok egyik későn érkező 
szenátora helyet foglalhasson. A fiú alázattal engedelmeskedett, és 
csalódottan, megalázottan, könnyek között kiállt a széksorok közti 
folyosóra.” Joseph Fielding Smith elnök „észrevette az ifjút, és intett 
neki, hogy menjen fel [az emelvényre]. Amikor a fiú elmesélte neki, 
mi történt, azt mondta: »A rendezőnek nem volt joga ezt tenni veled. 
De gyere, ülj csak ide, mellém!« – és megosztotta helyét vele, az 
egyház apostolai között.

Egy nap éppen fiatal férfiak egy csoportjával tartott interjút, akik 
kétéves egyházi misszióra indultak, és felfigyelt egy ifjú farmerre, 
akit kelet-Kanadába küldtek. »Fiam, hideg van ám arrafelé. Van 
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„péter pedig monda: ezüstöm és aranyam nincsen nékem; 
hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus 
Krisztus nevében, kelj fel és járj!” (Cselekedetek 3:6)
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neked jó, meleg kabátod?« »Nem, uram, nincsen.« Átvitte a fiút az út 
másik felén lévő áruházba, és megvette neki a legmelegebb kabátot, 
melyet árultak.

Azon a napon, amikor az egyház elnökeként támogatták, a gyűlés 
végén egy kislány nyomakodott előre a tömegen keresztül, hogy 
kezét nyújtsa neki. Annyira megérintette a gesztus, hogy lehajolt, 
és karjaiba vette a gyermeket. Megtudta, hogy Venus Hobbsnak 
hívják, …és nemsokára négy éves lesz. Születésnapján aztán Venus 
meglepetés telefonhívást kapott: Joseph Fielding Smith és felesége 
hívta távolsági hívással, hogy elénekeljék neki a »Boldog születés-
napot!« kezdetű dalt.” 1

A kedvesség e megnyilvánulásai nem csupán elszigetelt esetek 
voltak, hanem egy életen át tartó minta egy-egy darabjai. Smith 
elnök „nagyon gyengéd és könyörületes ember [volt]. Egész élete az 
egymás után ismétlődő példák sorozata volt, melyek során segítsé-
get adott a szükséget látónak, vigaszt a megtört szívűnek, tanácsot 
a tanácstalannak, és azt a jószívűséget példázta, mely »Krisztus tiszta 
szeretete« [lásd Moróni 7:47].” 2

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Azzal a tudással, hogy Isten minden ember Atyja, arra 
vágyunk, hogy szeressünk és megáldjunk mindenkit.

Úgy vélem, ha minden ember tudná és megértené, ki is valójá-
ban, valamint tudatában lenne, hogy isteni eredettel rendelkezik, 
illetve, hogy öröksége részeként végtelen lehetőségek birtokában 
van, akkor olyan kedvességgel és rokonszenvvel viseltetnének 
egymás iránt, mely megváltoztatná az egész életmódjukat és békét 
hozna a földre.

Hiszünk az ember méltóságában és isteni eredetében. Hitünk 
azon a tényen alapszik, hogy Isten a mi Atyánk, mi pedig az Ő gyer-
mekei vagyunk, valamint hogy minden ember testvér ugyanabban 
az örökkévaló családban.

Az Ő családja tagjaiként Vele éltünk, mielőtt e föld alapjait lefek-
tették volna. Ő rendelte el és alapította meg a szabadítás tervét, 
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mely által elnyerhettük a kiváltságot, hogy tovább léphetünk és 
fejlődhetünk, amennyiben megkíséreljük.

Az Isten, akinek hódolunk, megdicsőült Lény, akiben minden 
hatalom és tökéletesség lakozik, és aki saját képmására és hason-
latosságára teremtette az embert, olyan tulajdonságokkal és jellem-
vonásokkal, melyekkel Ő is rendelkezik.

Így aztán hitünk az ember isteni származásában és küldetésében 
mind vallási hitrendszerünk, mind pedig életmódunk alapját képezi. 
Urunk tanításának alapja az, hogy „az első és nagy parancsolat” így 
szól: „[s]zeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből”; a második nagy parancsolat pedig így: „[s]zeresd 
felebarátodat, mint magadat”. (Lásd Máté 22:37–39.)

Mivel Isten a mi Atyánk, természetes vágyunk, hogy szeres-
sük és szolgáljuk Őt, és érdemes tagjai legyünk a családjának. 
Kötelezettségét érezzük, hogy azt tegyük, amit Ő szeretne, hogy 
betartsuk a parancsolatokat és összhangban éljünk evangéliumának 
normáival – mindez pedig a valódi hódolat elengedhetetlen része.

És	mivel	minden	ember	a	testvérünk,	vágyunk	arra,	hogy	sze-
ressük és megáldjuk őket, valamint közösséget formáljunk velük – 
melyeket szintén az igaz hódolat elengedhetetlen részeként tartunk 
számon.

Így aztán minden, amit csak az egyházban teszünk, azon isteni 
törvény köré összpontosul, hogy szeretnünk kell Istent, hódolnunk 
kell Neki, és szolgálnunk kell felebarátainkat.

Nem csoda hát, ha egyházként és népként is komoly és megin-
gathatatlan törődés él bennünk Atyánk minden gyermekének jóléte 
iránt. Az ő fizikai és lelki jólétükre is törekszünk a sajátunk mellett. 
Ugyanúgy imádkozunk értük, ahogyan magunkért, és igyekszünk 
úgy élni, hogy ők, látva jó cselekedeteinket, dicsőítsék Atyánkat a 
mennyben. [Lásd Máté 5:16.] 3

2
Amikor szeretjük és támogatjuk egymást az egyházban, 

akkor hatalmas erővé válunk a világban a jóra.

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.” 
[ János 14:15.]
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E szavakat a Mester csupán néhány órával a halála előtt mondta 
tanítványainak, amikor a páska vacsorájára összegyűltek, és utolsó 
utasításait átadta nekik, mielőtt a világ bűneiért szenvedett volna. 
Ugyanezen alkalommal, valamint röviddel e megjegyzések előtt, 
ugyenerre a témára utalva a következőket mondta:

„Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd 
engem; de a miként a zsidóknak mondám, hogy: A hová én 
megyek, ti nem jöhettek; most néktek is mondom. Új parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek tite-
ket, úgy szeressétek ti is egymást.” [ János 13:33–34.]

[…] Nem pusztán barátok vagyunk; fivérek és nővérek vagyunk, 
Isten gyermekei, akik kijöttek a világból – ahogy mondtam –, 
hogy szövetségre lépjünk, hogy betartjuk az Ő törvényeit, és hogy 
mindenben engedelmeskedünk, amit sugalmazás által kapunk. 
Parancsot kaptunk, hogy szeressük egymást. „Új parancsolatot” 
kaptunk – ahogyan az Úr mondta –, és mégis, sok másik parancso-
lathoz hasonlóan, ez is oly régi, mint az örökkévalóság. Sohasem 
volt olyan időszak, amikor ez a parancs ne létezett volna, és ne lett 
volna elengedhetetlen a szabaduláshoz, mégis mindig új is egyben. 
Nem avul el, mert igaz.4

Úgy hiszem, ünnepélyes kötelességünk, hogy szeressük egy-
mást és higgyünk egymásban, az a kötelességünk, hogy eltekint-
sünk egymás hibáitól és gyengeségeitől, és ne nagyítsuk fel ezeket 
a saját szemünkben, és a világ szemében sem. Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában nem lehet gáncsoskodás, 
rágalmazás és gonosz beszéd egymás ellen. Igaznak kell lennünk 
egymás iránt, valamint vallásunk minden tantétele iránt, és nem 
szabad irigykednünk egymásra. Semmilyen irigység nem lehet ben-
nünk egymás iránt, sem harag, és nem szabad, hogy szívünkben 
olyan érzések verjenek gyökeret, hogy ne bocsássuk meg egymás 
vétkeit. Nem szabad Isten gyermekeinek szívében olyan érzésnek 
lennie, hogy nem tud valakinek megbocsátani, mindegy, hogy 
kicsoda az illető.

[…] Nem szabad rossz érzéseket táplálnunk magunkban egymás 
iránt, hanem a megbocsátás és az egymás iránti testvéri szeretet 
érzéseit kell ápolnunk. Emlékezzünk mindannyian saját, egyéni 
hibáinkra és gyengeségeinkre, és igyekezzünk ezeket kijavítani. 
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Még nem értük el a tökéletesség állapotát, sőt, nem is nagyon 
várhatjuk, hogy elérjük ezt ebben az életben, mégis a Szentlélek 
segítsége által lehetséges, hogy egységesen álljunk, egymás mel-
lett, legyőzve bűneinket és hiányosságainkat. Ha ezt megtesszük, 
tiszteletben tartva az Úr összes parancsolatát, akkor hatalmas erő 
leszünk a jóra a világban; felülkerekedünk a gonoszon, valamint 
az igazság minden ellenségén, és legyőzzük azokat, igazlelkűséget 
hozva ezzel a föld színére. Mert az evangélium elterjed, az emberek 
pedig az egész világon érezni fogják a hatást, amely Sion népéből 
árad, és nagyobb késztetést éreznek majd a bűnbánatra, valamint 
az igazság befogadására.5

3
Azzal fejezzük ki felebarátaink iránt érzett 

szeretetünket, hogy szolgáljuk őket.

Szabadítónk azért jött a világba, hogy egymás iránti szeretetet 
tanítson nekünk, ahogyan pedig ez a nagyszerű lecke kifejezésre 
jutott hatalmas szenvedésében és halálában, hogy mi élhessünk, 
nem kellene-e vajon nekünk is kifejezni felebarátaink iránti szere-
tetünket azzal, hogy szolgálatot nyújtunk számukra? […]

amikor segítő kezet nyújtunk másoknak, akkor 
a szeretetünket mutatjuk ki nekik
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Mások javára kell szolgálnunk. Segítő kezet kell nyújtanunk a sze-
rencsétleneknek, azoknak, akik még nem hallottak az igazságról és 
lelki sötétségben élnek, a szükséget látóknak és az elnyomottaknak. 
Kudarcot vallunk? Gondoljunk a költő, Will L. Thompson szavaira. 
[…] Így kezdődik a vers:

„Cselekedtem-e valami jót e nap?
Segítettem-e valakin én?
Felvidítottam-e
a szomorkodókat?
Ha nem, hát elbuktam én!” [Himnuszok, 143. sz.] 6

Küldetésünk az egész világnak szól – Atyánk minden gyerme-
kének békességéért, reményéért, boldogságáért, valamint fizikai 
és örökkévaló szabadításáért. […] Minden meggyőzőerőmmel arra 
buzdítom ezt a népet, hogy haladjon tovább, nyújtsa ki kezét, és 
hozzon áldást Atyánk minden gyermeke számára mindenütt.7

4
Saját magukért kell értékelnünk és 

szeretnünk az embereket.

Kisfiúkoromban volt egy Junie nevű lovunk. A legintelligensebb 
állat volt, melyet valaha is láttam. Képességei alapján akár ember is 
lehetett volna. Nem lehetett a pajtában bezárva tartani, mert folya-
matosan kibogozta a bokszajtó szíját. A félajtóhoz kapcsolódó szíjat 
általában csak átdobtam az oszlop tetején, ő meg egyszerűen levette 
a fogával és az orrával. Aztán persze kiment az udvarra.

Volt ott egy vízcsap az udvaron, ahonnan az állatok itatóját töl-
töttük fel. Junie ezt a fogával kinyitotta, és aztán csak hagyta folyni 
a	vizet.	Édesapám	mindig	rajtam	kérte	számon,	hogy	miért	nem	
tudom a pajtában tartani azt a lovat. Sohasem szaladt el; csak kinyi-
totta a vizet, majd sétálgatott az udvaron vagy a gyepen vagy esetleg 
keresztül a kerten. Az éjszaka közepén is arra ébredtem, hogy folyik 
a víz, és bizony fel kell kelnem, hogy elzárjam, és visszavigyem 
Junie-t a helyére.

Édesapám	felvetette,	hogy	talán	bizony	okosabb	ez	a	ló	nálam.	
Egyik nap aztán úgy döntött, majd ő bezárja, hogy ne tudjon kisza-
badulni. Fogta a szíjat, melyet általában az oszlop tetejére kötöttünk, 
és átkötötte az oszlopon, sőt, a keresztgerenda alatt is átvetette, 
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aztán azt mondta: „Nos, kiasszony, nézzük, innen kiszabadulsz-e!” 
Elindultunk édesapámmal a pajtától a ház felé, de még oda sem 
értünk, Junie már mellettünk lépdelt. Aztán odaporoszkált a csap-
hoz, és már ömlött is a víz.

Felvetettem, hogy talán bizony még kettőnknél is okosabb. 
Egyszerűen képtelenek voltunk megakadályozni Junie-t, hogy kisza-
baduljon a pajtából. Ez azonban nem jelentette, hogy rossz lett 
volna,	mert	nem	volt	az.	Édesapámnak	meg	sem	fordult	a	fejében,	
hogy eladja, mert oly sok egyéb kiváló tulajdonsága volt, melyek 
bőven ellensúlyozták ezt a kis hibát.

E ló ugyanis éppen olyan kiszámíthatóan és megbízhatóan 
elhúzta homokfutónkat, mint ahogyan képes volt minden helyzet-
ben kiszabadulni a pajtából. Ez pedig nagyon fontos volt, hiszen 
édesanyám hivatásos bába volt. Amikor szüléshez hívták valahol a 
völgyben, általában az éjszaka közepén, akkor nekem kellett felkel-
nem, kivinnem a lámpást a pajtába, és bekötnöm Junie-t a homok-
futóba.

Akkoriban csupán tíz–tizenegy éves lehettem; annak a lónak 
pedig egyszerre kellett gyengédnek, mégis erősnek lennie, hogy 
mindkettőnket elvihessen a völgy bármely pontjára, mindenféle 
időjárás közepette. Egy dolgot azonban sohasem értettem: hogy 
miért kell a kisbabák legtöbbjének épp éjjel és leginkább pont télvíz 
idején világra jönniük.

Gyakran a kocsiban vártam meg édesanyámat, és ilyenkor jól jött 
a gyengéd, öreg Junie társasága. Ez az élmény e lóval igen hasz-
nos volt számomra, mert idejekorán megtanította nekem, hogy saját 
maga miatt szeressek és becsüljek valakit. Csodálatos ló volt, csupán 
néhány rossz szokással. Sok szempontból az emberek is hasonlóak. 
Egyikőnk sem tökéletes; mégis mindannyian igyekszünk tökéletessé 
válni, mint ahogyan Mennyei Atyánk tökéletes. Saját magukért kell 
értékelnünk és szeretnünk az embereket.

Lehet, hogy emlékeznetek kell erre, amikor szüleiteket, tanárai-
tokat, egyházközségi és cöveki vezetőiteket vagy akár a barátai-
tokat vagy testvéreinket értékelitek. Ezt a leckét sohasem felejtem 
el – meg kell látnunk a jót az emberekben, még akkor is, ha éppen 
segítünk nekik egy-két rossz szokást legyőzni. […]
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Életem	korai	szakaszában	megtanultam	szeretni	és	nem	pedig	
megítélni másokat, valamint mindig törekedni saját hibáim 
 legyőzésére.8

5
Amikor teljes szívünkkel szeretjük az Urat, valamint 
a felebarátainkat éppúgy, mint önmagunkat, akkor 

összhangban állunk minden szent törvénnyel.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből.

Ez az első és nagy parancsolat.

A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Máté 
22:37–40.)

Más szavakkal, mindaz, ami kinyilatkoztatásra került az ember 
szabadításával kapcsolatosan a kezdetektől egészen napjainkig, az 
körülírható, belefoglalható és részét képezi e két nagy parancso-
latnak. Ha szeretjük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és 
teljes elménkből, valamint úgy szeretjük felebarátainkat, ahogyan 
önmagunkat, akkor semmi más nem marad, amit kívánhatnánk. 
Akkor a teljes szent törvénnyel összhangba kerülünk. Ha hajlan-
dóak lennénk arra, hogy e két nagy parancsolattal összhangban 
éljünk – idővel pedig muszáj így tennünk, ha érdemesek kívánunk 
lenni arra, hogy Isten jelenlétében éljünk –, akkor a gonoszság, az 
irigység, a törtetés, a sóvárgás, a vérontás és a bűn minden formája 
eltűnne a földről. Akkor elérkezne az örök békesség és boldogság 
napja. Mily dicsőséges nap is lenne az! Elegendő értelemmel lettünk 
felruházva ahhoz, hogy tudjuk, hogy az ilyen állapot a legkívána-
tosabb, mely megalapozná az emberek között Isten atyai mivoltát, 
valamint az emberek tökéletes testvériségét.

[…] Elmondhatjuk, hogy teljes lelkünkből szeretjük az Urat? 
Elmondhatjuk, hogy éppen annyira szívünkön viseljük felebarátunk 
jólétét, mint a sajátunkat? 9

Szeressük az Urat, mert ez minden dolog alapja. Ez az első paran-
csolat, a második parancsolat pedig, hogy szeressük felebarátainkat, 



2 0 .  f e J e z e T

274

mint önmagunkat, hasonló az elsőhöz, és amikor mindezt megtet-
tük, akkor betöltöttük a törvényt, mert semmi sincs, ami elvégezet-
lenül maradt volna.10

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Gondolkodjatok	el	az	„apró,	gondoskodó	tett[eken]”,	amelyeket	

Joseph Fielding Smith elnök tett másokért (lásd „Joseph Fielding 
Smith élete”). Mit tehetünk, hogy saját életünkben a kedvesség 
hasonló példáját mutassuk?

•	 Hogyan	segíthetnek	bennünket	az	1.	szakaszban	található	tanok	
abban, hogy kedvesek és szeretetteljesek legyünk a körülöttünk 
lévők iránt?

•	 Mi	volt	rád	hatással	Smith	elnök	2.	szakaszban	olvasható	tanácsá-
ból? Szerinted miért leszünk „erő… a jóra a világban”, ha követjük 
ezt a tanácsot?

•	 Mit	tett	Jézus	Krisztus,	hogy	megtanítsa	nekünk,	hogy	szeressük	
egymást? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan követhetjük a példáját?

•	 Tekintsd	át	Junie,	a	ló	történetét	(lásd	4.	szakasz).	Szerinted	miért	
fontos, hogy „[s]aját magukért …értékel[jük] és szere[ssük] az 
embereket”? Mit tehetünk, hogy meglássuk a jót másokban, még 
akkor is, ha éppen rossz szokások legyőzésében segédkezünk 
nekik?

•	 Mit	jelent	számodra,	hogy	betartod	a	Máté	22:37–40-ben	talál-
ható parancsolatokat? (Néhány példát találsz a 5. szakaszban.) 
Miért „[kerülünk] a teljes szent törvénnyel összhangba”, amikor 
e parancsolatokat betartjuk?

Kapcsolódó szentírások
Cselekedetek 17:28–29; Rómabeliek 8:16–17; 1 János 4:18–21; 

Móziás 2:17; 18:8–10; Moróni 7:45–48

Tanítási segédlet
Megkérheted a résztvevőket, hogy olvassák el a fejezet alcímeit, 

és válasszanak egy olyan szakaszt, amely megérintette őket vagy a 
családjukat. Buzdítsd őket, hogy tanulmányozzák Smith elnök taní-
tásait abban a részben, beleértve a hozzá kapcsolódó kérdéseket 
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a fejezet végén. Ezt követően kérd meg az osztály tagjait, hogy 
mondják el, mit tanultak.
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Joseph fielding smith elder 1910-ben, röviddel apostoli elrendelése után
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2 1 .  F E J E Z E T

Az evangélium hirdetése 
a világnak

„Megízleltük az evangélium gyümölcseit, és tudjuk, 
hogy azok jók, és azt kívánjuk, hogy minden ember 

elnyerhesse ugyanezen áldásokat és ugyanezt a 
lelket, melyek oly bőségesen árasztattak ki ránk.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith és felesége, Louie, nem lepődtek meg, ami-
kor	megkapták	a	Lorenzo	Snow	elnök	aláírásával	ellátott	levelet,	
amelyben Josephet teljes idejű misszionáriusi szolgálatra hívják. Az 
egyháznak ama korai napjaiban a házas férfiak gyakran szolgáltak 
távol az otthonuktól. Így aztán amikor a levél 1899. március 17-én 
megérkezett – alig egy hónappal az első házassági évfordulójuk 
előtt –, Joseph és Louie hittel és bátorsággal fogadták el a lehe-
tőséget, ám szomorúsággal vegyesen, amikor a két év távollétre 
gondoltak.

Smith elder Angliában szolgált, mintegy 7600 km-re az otthonától. 
Louie-val gyakran váltottak levelet, melyeket átitatott a szeretet és 
a bizonyság kifejezése. Smith elder Louie-nak küldött első levelei-
nek egyikében azt írta: „Tudom, hogy a munka, melyre elhívást 
kaptam, Isten munkája, máskülönben egy percet sem maradnék, 
nem, el sem hagytam volna az otthonunkat. Tudom azonban, hogy 
közös boldogságunk az ittlétem alatt tanúsított hithűségemen múlik. 
Ennyit hajlandónak kell lennem megtenni az emberiség szereteté-
ért, amikor a Szabadító oly sokat szenvedett értünk. […] Mennyei 
Atyánk kezében vagyok, aki vigyáz rám és megóv engem, ha meg-
teszem	az	Ő	akaratát.	És	veled	is	ott	lesz,	amíg	én	távol	vagyok,	
megóv téged, és megvédelmez minden dologban.” 1
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Smith elder és misszionárius társai az Úr elkötelezett szolgái vol-
tak. Louie-nak írott egyik levelében beszámolt arról, hogy  minden 
hónapban 10 000 traktátust – avagy brosúrát osztottak szét –, és 
mintegy 4000 otthonba látogattak el. Beszámolóját azonban egy 
kijózanító megfigyeléssel folytatta: „Nem hiszem, hogy 100 ilyen 
traktátusból akárcsak egyet is elolvasnának.” 2 Smith elder ang-
liai tartózkodásának idején nagyon kevesen fogadták csak el ott 
a visszaállított evangélium üzenetét. Kétéves szolgálata során 
„egyetlen embert sem térített meg, egyetlen keresztelésre sem nyílt 
lehetősége, bár egy megtértet konfirmált” 3. Mivel munkájának 
sok eredményét nem látta, abban talált vigaszt, hogy tudta: az Úr 
munkáját végzi, és segít előkészíteni olyan embereket, akik életük 
későbbi szakaszában talán elfogadják majd az evangéliumot.

Missziója során Smith elder négy misszionárius társával együtt két 
hetet kórházban kényszerült eltölteni. Az öt elder himlőt kapott, így 
karantén alá kerültek, hogy ne terjedjen tovább a fertőzés. Bár Smith 
elder „bebörtönzésként” utalt helyzetükre, társaival igyekezett a leg-
jobbat kihozni mindebből. Még az evangéliumot is megosztották a 
kórházi alkalmazottakkal. Az elzárás végén Smith elder a következő 
jelentést jegyezte fel a naplójában: „Összebarátkoztunk a nővérekkel 
és mindenki mással, aki csak meglátogatott minket bebörtönzésünk 
során. Számos alkalommal beszélgettünk velük az evangéliumról, 
és könyveket is hagytunk számukra olvasnivaló gyanánt. Amikor 
elhagytuk a kórházat, egy-két himnuszt énekeltünk, amelyek más 
dolgokkal együtt nagy hatással voltak a hallgatóságunkra, mert 
könnyes szemmel búcsúztunk el egymástól. Szerintem jó benyomást 
keltettünk a kórházban, különösen a nővérek között, akik beval-
lották, hogy egészen mások vagyunk, mint amilyennek gondoltak 
bennünket, és hogy most már mindig védelmünkre kelnek majd.” 4

Smith elder 1901 júniusában fejezte be misszióját. Hetven évvel 
később az egyház elnökeként tért vissza Angliába, hogy egy terü-
leti konferencián elnököljön. Akkorra már a magok, melyeket ő és 
társai elvetettek, kihajtottak és nagyra növekedtek. Nagy örömére 
szolgált, hogy oly sok brit szentet láthatott, akik a gyűlésekre jöttek.5 
Azt mondta: „Sion több cöveke, az Úrnak szentelt templom, tekin-
télyes számú egyházközségi és cöveki épület, valamint példák a 
kiemelkedően sikeres misszionáriusi munkára – mindez azt a tényt 
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tanúsítja, hogy az egyház érett korba lépett Nagy-Britanniában.” 
Elmondta, hogy a munka ilyen előrehaladása Nagy-Britanniában jó 
mintája annak, ami szerte a világon megtörténik majd. Kijelentette, 
hogy az evangélium minden nép javára szolgál, és hogy „az egy-
házat megalapítják mindenütt, minden nemzetben, egészen a föld 
széleiig, az Ember Fia második eljövetele előtt” 6.

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Csupán nekünk van birtokunkban a visszaállított 
evangélium teljessége, és az a vágyunk, hogy 

minden ember elnyerje ezt az áldást.

Végtelen bölcsességében, valamint hogy betöltse az ősi prófé-
tákkal kötött szövetséget és a nekik adott ígéreteket, az Úr vissza-
állította örökkévaló evangéliumának teljességét ezekben az utolsó 
napokban. Ez az evangélium a szabadítás terve. E világ alapjai-
nak lefektetése előtt elrendeltetett és megalapoztatott az örökké-
valóság tanácsaiban, és újra kinyilatkoztatásra került napjainkban 
Atyánk minden gyermekének szabadítására és megáldására min-
denütt. […]

Közel hatszáz évvel Krisztus előtt – vagyis az Ő eljövetele előtt – 
Nefi, a nagyszerű próféta ezt mondta népének: „…egy Isten és egy 
Pásztor van az egész föld felett.

És	eljön	az	idő,	amikor	kinyilvánítja	magát	minden	nemzetnek…”	
(1 Nefi 13:41–42).

Most virrad fel ez a megígért nap. Ez a kijelölt idő az evangé-
lium prédikálására az egész világon, valamint az Úr királyságának 
felépítésére minden nemzetben. Vannak jó és becsületes embe-
rek minden nemzetben, akik válaszolnak majd az igazságra; akik 
az egyházba jönnek; és akik világosság lesznek majd saját népük 
vezetésére.

[…] Az evangélium minden ember számára adatott, és az Úr 
elvárja azoktól, akik megkapták, hogy igazságai szerint éljenek, 
és felajánlják mindazoknak, akik saját nemzetükből és nyelvükből 
valók.
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Most pedig a szeretet és a testvériség szellemében felhívunk min-
denkit mindenütt, hogy szívlelje meg az örök élet szavait, melyek 
e napokban Joseph Smith próféta és társai által kerültek kinyilat-
koztatásra.

Felhívjuk Atyánk többi gyermekét, hogy jöjjenek Krisztushoz, és 
legyenek benne tökéletessé, és tartóztassák meg magukat minden 
istentelenségtől (lásd Moróni 10:32).

Mindenkit felhívunk, hogy higgyen Krisztusban és az Ő evangé-
liumában, hogy jöjjön az Ő egyházába, és legyen egy az Ő szent-
jeivel.

Megízleltük az evangélium gyümölcseit, és tudjuk, hogy azok jók, 
és azt kívánjuk, hogy minden ember elnyerhesse ugyanezen áldáso-
kat és ugyanezt a lelket, melyek oly bőségesen árasztattak ki ránk.7

Tisztában vagyok azzal, hogy vannak jó és elkötelezett emberek 
minden vallásban, csoportban és felekezetben, akik áldásokat és 
jutalmakat kapnak majd minden jó cselekedetükért. Mégis tény, 
hogy kizárólag mi rendelkezünk azon törvények és szertartások 
teljességével, melyek felkészítik az embert a jutalom teljességére a 
fenti hajlékokban. Így azt mondjuk minden jó és nemes, becsüle-
tes és elkötelezett emberenek mindenütt: Tartsátok meg mindazt a 
jót, amivel rendelkeztek; ragaszkodjatok minden igaz tantételhez, 
mely most a tiétek; aztán gyertek és vegyetek a további fényből és 
tudásból, amelyet Isten – aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké – 
ismét kiáraszt népére.8

Azért imádkozom, hogy Isten földi céljai – az egyházon belül 
és kívül egyaránt – gyorsan beteljesedjenek; hogy megáldja hithű 
szentjeit; és hogy mindazon tömegek szíve, akik az igazságot kere-
sik, és akiknek szíve igaz az Úr előtt, velünk együtt örököseivé 
válhassanak a visszaállított evangélium áldásai teljességének.9

2
Az egyház minden tagjának felelőssége, hogy 

erejét, energiáját, eszközeit és befolyását 
latba vesse az evangélium hirdetésére.

Hallottuk, hogy mindannyian misszionáriusok vagyunk. […] 
Mindannyian el vagyunk választva; nem kézrátétellel; nincs 
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különleges elhívásunk; nem választottak ki a misszionáriusi mun-
kára, mégis az egyház tagjaiként, akik Jézus Krisztus evangéliumá-
nak előremozdítására esküdtünk fel, misszionáriusok is lettünk. Ez 
része az egyház minden tagjára háruló felelősségnek.10

Minden ember iránti teljes szeretettel megtelt szívvel arra kérem 
az egyház tagjait, hogy ismerjék meg az evangéliumot és éljenek 
aszerint, valamint használják erejüket, energiájukat és eszközeiket az 
evangélium hirdetésére a világ számára. Az Úrtól kaptunk parancsot 
erre. Isteni utasítást adott. Azt parancsolta nekünk, hogy fáradhatat-
lan szorgalommal menjünk, és ajánljuk fel többi gyermeke számára 
is azokat a szabadító igazságokat, melyeket Joseph Smith prófétának 
nyilatkoztatott ki.11

Azt mondom, hogy küldetésünk – amennyire erőnkből telik – 
az, hogy új életre hívjuk és bűnbánatra indítsuk Mennyei Atyánk 
annyi	gyermekét,	amennyire	csak	képesek	vagyunk.	[…]	Olyan	

„minden ember, aki elnyerte az evangélium fényét, maga is fény 
és útmutató lesz mindazok számára, akiket tanítani tud.”



2 1 .  f e J e z e T

282

kötelezettség ez, melyet az Úr az egyházra helyezett, különösen 
pedig az egyház papsági kvórumaira, mégis ez a kötelezettség 
 minden léleknek megadatott.12

Nagy számban élnek közöttünk olyan őszinte lelkek, akik soha-
sem fogadták még el a lehetőséget, vagy sohasem vették a fárad-
ságot a keresésre, hogy megleljék ezeket a dicsőséges igazságokat, 
amelyek az Úr kinyilatkoztatásaiban kerültek napvilágra. Nem gon-
dolnak ezekre a dolgokra, pedig köztünk élnek, együttműködünk 
velük, és mindennap kapcsolatba kerülünk velük. Azt gondolják, 
hogy egészen kedves emberek vagyunk, viszont különösek a val-
lási nézeteink terén, ezért nem fordítanak figyelmet a hitünkre, így 
aztán e nagyszerű misszionáriusi munka, melyet most Sion cöve-
keiben végzünk, becsületes és hithű lelkeket képes begyűjteni az 
aratás során éppen azok közül, akik korábban sohasem fogadták 
el a lehetőséget – mely meglátásom szerint már előttük állt –, hogy 
meghallgassák az evangéliumot.13

Mi, akik megkaptuk az örökkévaló evangélium igazságát, nem 
érhetjük be kevesebbel a legjobbnál, ami pedig Atyánk királyságá-
nak teljessége. Ezért remélem, és imádkozom, hogy úgy élünk, és 
olyan példát mutatunk mindenkinek az igazlelkűség terén, hogy 
senki se botoljon meg, hogy senki se tántorodjon meg, és senki se 
forduljon el az igazlelkűség ösvényéről amiatt, amit mi mondunk 
vagy teszünk.14

Létezik egy hatás, amely nemcsak az egyénből sugárzik ki, 
hanem az egyházból is. Úgy hiszem, hogy sikerünk a világban 
javarészt a szentek hozzáállásán múlik. Ha teljesen egységesek 
lennénk, gondolatban, szándékban és tettben is, ha szeretnénk az 
igazság szavát, és ha abban járnánk életünk útján, ahogyan azt az 
Úr elvárja tőlünk, akkor ebből a közösségből, az utolsó napi szen-
tek [gyülekezeteiből] mindezen közösségekben, olyan hatás áradna 
szét a világba, amely feltartóztathatatlan lenne. Több becsületes 
férfi és nő térne meg, mert az Úr Lelke előttünk járna, és előkészí-
tené az utat. […] Ha ők – e nép – betartanák az Úr parancsolatait, 
akkor olyan erőt, hatalmat és befolyást jelentenének, amely letörné 
az ellenkezést, és felkészítené az embereket az örökkévaló evan-
gélium fényének befogadására; ha pedig kudarcot vallunk ebben 
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az ügyben, akkor rémisztő következményekkel járó felelősséget 
veszünk magunkra.

Hogyan érezném magam vagy ti magatokat, ha az ítélőszék elé 
szólíttatván valaki rám vagy rátok mutatva így szólna: „ha ez az 
ember vagy csoport nem tette volna, amit tett, akkor befogadtam 
volna az igazságot, de elvakultam, mert ők, bár azt állították, hogy 
birtokukban van a világosság, nem aszerint éltek”.15

Az Úr azt mondja, hogy ha életünk minden napján munkálko-
dunk, és csak egyetlen lelket szabadítunk meg, mily nagy lesz az 
örömünk ővele [lásd T&Sz 18:15]; másrészt viszont mily nagy lesz a 
bánatunk és a kárhoztatásunk, ha tetteink által akár csak egyetlen 
lelket is eltérítünk ettől az igazságtól! 16

Az utolsó napi szentek – bárhol legyenek is – világosságként 
szolgálnak, és akként is kell szolgálniuk, a világ számára. Az evan-
gélium olyan fény, amely a sötétségből ragyog elő, így minden 
ember, aki elnyerte az evangélium fényét, maga is fény és útmutató 
lesz mindazok számára, akiket tanítani tud.

A ti felelősségetek…, hogy élő tanúi legyetek az igazságnak és 
a munka isteni eredetének. Reméljük, hogy az evangéliumot az 
életetek részévé teszitek, és kimunkáljátok saját szabadításotokat, 
valamint hogy mások, látván jó cselekedeteiteket, dicsőítik majd 
Mennyei Atyánkat [lásd Máté 5:16].17

3
Az egyháznak több misszionáriusra van 

szüksége, akik az Úr küldetésében járnak.

Szükségünk van misszionáriusokra. […] A mező széles, az aratni 
való sok, de a munkás kevés [lásd Lukács 10:2]. Hasonlóképpen a 
mező fehér, és készen áll az aratásra [lásd T&Sz 4:4].

[…] Misszionáriusaink előre haladnak. Semmilyen hatalom sem 
tudta útjukat állni. Pedig megpróbálta. Komoly erőfeszítéseket tet-
tek a legelején, amikor még csupán egy maroknyi misszionárius 
szolgált, e munka továbbhaladását azonban nem sikerült megállí-
tani.	És	most	sem	lehet.	Előre	kell	haladnia,	és	előre	is	fog,	hogy	a	
föld lakosai lehetőséget kapjanak bűneik megbánására és a bűn-
bocsánatra, valamint arra, hogy Krisztushoz és Isten egyházához 



2 1 .  f e J e z e T

284

jöhessenek, mielőtt e végső pusztulás az ígéret szerint utoléri a 
gonoszokat. […]

E misszionáriusok – akik javarészt a világ dolgaiban járatlan fia-
tal férfiak – előlépnek a szabadítás üzenetével, és összezavarják a 
nagyokat és a hatalmasakat, mert az igazság van náluk. Ezt az evan-
géliumot hirdetik; a becsületesek és a tisztességesek pedig meghall-
ják, megbánják bűneiket, és az egyházba jönnek.18

Reméljük, hogy meglátjuk még a napot, amikor minden érdemes 
és alkalmas fiatal utolsó napi szent férfinak kiváltságában áll majd, 
hogy elinduljon az Úr azon küldetésében, hogy az igazság tanúja-
ként álljon a föld összes nemzetében.

Bár már most is sokan vannak, még több szilárd és érett házas-
párt tudnánk használni ebben a nagyszerű misszionáriusi ügyben. 
Reméljük, hogy azok, akik érdemesek és alkalmasak, rendbe teszik 
dolgaikat, és válaszolnak az evangélium hirdetésére szólító hívásra, 
valamint hogy kötelességeiket kielégítően látják majd el.

„megdicsérjük mindazokat, akik oly bátran szolgálnak 
ebben a nagyszerű misszionáriusi ügyben.”
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Számos fiatal nő is részt vesz ebben a munkában, akiknek szintén 
nagy hasznát látjuk, bár rajtuk nem nyugszik olyan felelősség, mint 
a fivéreken, hiszen a fiatal nőkkel kapcsolatos fő reményünk, hogy 
megfelelő házassági egységre lépnek az Úr templomában.

Arra kérjük az egyház tagjait, hogy pénzügyileg is segítsék a 
misszionáriusi ügy fenntartását, és bőkezűen adakozzanak javaikból 
az evangélium terjesztésére.

Megdicsérjük mindazokat, akik oly bátran szolgálnak ebben 
a nagyszerű misszionáriusi ügyben. Joseph Smith azt mondta: 
„Mindazok után, ami elhangzott, a legnagyszerűbb és legfontosabb 
munka az evangélium prédikálása.” 19

4
Úgy kell prédikálnunk a szabadítás tanait, ahogyan 

azokat a szentírásokban feljegyezték, tisztán 
és egyszerűen, a Lélek irányítása szerint.

Ezen adományozási korszak kezdeti időszakában az Úr azt 
mondta az Ő szolgálatára elhívottaknak, hogy „minden ember az 
Úristennek, méghozzá a világ Szabadítójának a nevében szólhasson; 
[…] Hogy evangéliumom teljességét az erőtlenek és egyszerűek által 
lehessen hirdetni a föld széleinek, és királyok és uralkodók előtt” 
(T&Sz 1:20, 23).

Azoknak, akiket arra hívtak el, „hogy elmenjen prédikálni” az 
Úr evangéliumát, valamint „ezen egyház elderei, papjai és tanítói” 
számára azt mondta: „tanítsák evangéliumom tantételeit, amelyek 
benne vannak a Bibliában és a Mormon könyvében” és a többi 
szentírásban, „amint vezeti őket a Lélek”. (Lásd T&Sz 42:11–13.)

Az Úr képviselőiként nem arra hívtak el, és nem arra kaptunk 
felhatalmazást, hogy a világ filozófiáit vagy tudományos korunk 
bizonytalan elméleteit tanítsuk. Az a küldetésünk, hogy a szabadítás 
tanait hirdessük tisztán és egyszerűen, ahogyan azokat a szentírá-
sokban kinyilatkoztatták és feljegyezték.

Miután az Úr arra utasított bennünket, hogy az evangélium azon 
tantételeit tanítsuk a Lélek útmutatása szerint, melyek az alapmű-
vekben találhatóak, megtette azt a nagyszerű kijelentést, mely az 
egyházban mindenki evangéliumi tanítását szabályozza: „…a Lélek 



2 1 .  f e J e z e T

286

a hit imája által adatik meg nektek; és ha nem kapjátok meg a 
Lelket, akkor nem taníthattok” (T&Sz 42:14).20

5
Az evangélium a világ egyedüli reménysége, az 
egyetlen eszköz, amely békét hozhat a földre.

Tudjátok, mi a leghatalmasabb erő, a legkomolyabb tényező az 
egész világon a tartós földi béke megteremtésében? Miután feltet-
tem a kérdést, meg is válaszolom, vagy legalábbis elmondom a 
nézetemet ezzel kapcsolatban – nem minősítve más mozgalmakat. 
Az egész világon a leghatalmasabb tényező a szent papság hatalma, 
ez pedig az utolsó napi szentek birtokában van. Az Úr a kezdetek-
től fogva szétkülte az eldereket a világba, megparancsolván nekik, 
hogy hívják az embereket, mondván: Tartsatok bűnbánatot! Gyertek 
Sionba! Higgyetek evangéliumomban, és békességetek lesz!

A béke, természetesen, az igazlelkűségből, az igazságosságból, 
Isten kegyelméből, és abból a hatalomból származik, melyet Ő ad 
nekünk, és mely megérinti szívünket, és amely által egymás iránti 
szeretetre ébredünk. Nos, a mi kötelességünk, hogy ezeket minden-
kinek kijelentsük, felhívva őket, hogy jöjjenek Sionba, ahol a zászló 
áll – a béke zászlaja –, és nyerjék el az Úr házának áldásait, valamint 
Szent Lelkének hatását, mely itt megnyilvánul. Azt is szeretném még 
elmondani nektek, hogy nekünk magunknak is – amennyiben haj-
landóak vagyunk szolgálni az Urat – csodás hatalmunk lesz a béke 
megalapozására a világban.

Nos, örömmel látjuk, ha más mozgalmak is ebben az irányban 
haladnak. Mindent üdvözlünk, ami békét hoz a világra; ne veszít-
sük azonban szem elől azt a tényt, hogy mi, utolsó napi szentek, 
amennyiben összefogunk, egy emberként az Úr szolgálatába állunk, 
és eljuttatjuk az örök élet szavait a nemzetek közé, megítélésem 
szerint nagyobb hatalommal bírunk majd a világ békéjének megte-
remtése terén, mint bármely más erő. Teljesen egyet értek azzal a 
korábban kifejtett elképzeléssel, hogy az Úr számos eszközt hasz-
nál; az Ő munkája nem korlátozódik csupán az utolsó napi szen-
tekre, hiszen sokakat elhívott az egyházon kívül is a szolgálatára, és 
őket is felruházta hatalommal, és sugalmazást adott nekik munkája 
elvégzésére. […] Mindazonáltal, kedves fivéreim és nőtestvéreim, ne 
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veszítsük szem elől a tényt, hogy komoly erőt képviselünk a világ-
ban a jóra, az igazság terjesztésére, és a nemzetek, nemzetségek, 
nyelvek és népek közötti béke megteremtésére. […] Küldetésünk 
régen és ma is ugyanaz: „Tartsatok bűnbánatot, mert Isten király-
sága közel van!” [lásd T&Sz 33:10].

Tovább kell haladnunk, amíg minden igazlelkűt össze nem gyűj-
töttünk; amíg mindenkit figyelmeztettünk; amíg azok, akik készek 
a hallásra, hallanak, és azok, akik nem készek a hallásra, szintén 
hallani fognak, mert az Úr kijelentette, hogy egyetlen lélek sem 
lesz, aki ne hallana, egyetlen szív sem lesz, amelyet ne járna át [lásd 
T&Sz 1:2], mert igéje tovább halad, akár elderei szava által, akár más 
módon, nem számít, de a megfelelő időben lerövidíti majd mun-
káját igazlelkűségben; megalapítja igazságát, és eljön ismét, hogy a 
földön uralkodjék.21

Tiszteljük Atyánk többi gyermekét, minden vallásban, csoportban 
és felekezetben, és nincs más vágyunk, mint látni őket, ahogyan 
elnyerik a további fényt és tudást, melyet kinyilatkoztatás által kap-
tunk, valamint hogy velünk együtt örököseivé válnak az evangélium 
visszaállítása nagyszerű áldásainak.

Nekünk azonban birtokunkban van a szabadítás terve; elérhe-
tővé tesszük az evangéliumot; az evangélium pedig a világ egyedüli 
reménysége, az egyetlen út, mely békét hoz a világon és helyreállítja 
a rosszat, mely minden nemzetben jelen van.22

Tudjuk, hogy ha az embernek van hite Krisztusban, megbánja 
a bűneit, a keresztelővízben szövetséget köt, hogy betartja Isten 
parancsolatait, majd pedig elnyeri a Szentlelket azok kézrátétele 
által, akiket e hatalomra elhívtak és elrendeltek – majd ezt követően 
betartja a parancsolatokat –, akkor békességre lel ebben az életben 
és örök élete lesz az eljövendő világban [lásd T&Sz 59:23].23

Nincs más gyógyír a világ bajaira, mint az Úr Jézus Krisztus evan-
géliuma. Reményünket a békére, a fizikai és a lelki gazdagságra, 
valamint a végső örökségre Isten királyságában kizárólag a vissza-
állított evangéliumban és azon keresztül találjuk meg. Egyikünk sem 
vehet részt fontosabb munkában, mint az evangélium hirdetése, 
valamint Isten egyházának és királyságának felépítése a földön.24
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Gondolkodj	el	azon,	hogyan	reagált	Joseph	Fielding	Smith	a	

teljes idejű misszionáriusként megélt kihívásokra (lásd „Joseph 
Fielding Smith életéből”). Milyen hatással lehet a példája az egy-
házi  szolgálatodra?

•	 Gondolkodj	el	az	áldásokon,	melyek	abból	származnak,	
hogy megízleljük „az evangélium gyümölcseit” (1. szakasz). 
Gondolj azokra az emberekre, akikkel megoszthatod ezeket a 
 „gyümölcsöket”.

•	 Smith	elnöknek	a	2.	szakaszban	olvasható	szavai	hogyan	segíthet-
nek bennünket abban, hogy megosszuk az evangéliumot mások-
kal?

•	 Smith	elnök	azt	mondta,	hogy	az	egyháznak	több	teljes	idejű	
misszionáriusra van szüksége, köztük „érett házaspárokra”  
(3.	szakasz).	Mit	tehetünk	azért,	hogy	segítsünk	a	fiataloknak	fel-
készülni a szolgálatra? Mit tehetsz te, hogy felkészülj a szolgálatra?

•	 Hogyan	közvetíthetik	szavaink	és	tetteink	az	evangélium	tisz-
taságát	és	egyszerűségét?	(Lásd	4.	szakasz.)	Érezted-e	már	a	
Szentlélek irányítását ezen erőfeszítéseidben? Mikor?

•	 Az	5.	szakaszban	szereplő	tanítások	közül	melyek	különösen	
ösztönzőek számodra? Milyen érzéseid vannak, amikor arra gon-
dolsz, hogy megosztod „a világ egyedüli reménység[ét], az egyet-
len eszköz[t], amely békét hozhat a földre”?

Kapcsolódó szentírások
Máté 24:14; Márk 16:15; 1 Nefi 13:37; 2 Nefi 2:6–8; 3 Nefi  

12:13–16; T&Sz 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Tanítási segédlet
Miközben egy résztvevő hangosan felolvas Smith elnök tanítá-

saiból, kérd meg a többieket, hogy „keressenek vagy figyeljenek 
meg bizonyos tantételeket vagy elképzeléseket. Ha a rész szokatlan 
vagy nehéz szavakat vagy kifejezéseket tartalmaz, magyarázd meg 
azokat a felolvasás előtt! Ha a csoportban valakinek olvasási nehéz-
sége van, kérj meg önként jelentkezőket, ahelyett, hogy [egymást 
felváltva olvasnának]” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 56.).
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„a szülők kötelessége, hogy megtanítsák gyermekeiket 
imádkozni, amint értelmük kezd megnyílni.”
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Az ima – parancsolat és áldás

„Kevés olyan dolog van az életben, amely 
annyira fontos lenne, mint az, hogy 

imában beszélgessünk az Istenséggel.”

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította, hogy az ima lelkiségét 
„lényünk szerves részévé” kell tennünk.1 Példát mutatott erről a 
tantételről azzal, ahogyan élt és ahogyan imádkozott – egyedül, 
családtagjaival és nyilvánosan is.

Első felesége, Louie, halála után naplójába a következő gyengéd 
fohászt jegyezte le, amely bepillantást enged személyes imáiba: „Ó, 
Mennyei Atyám, azért imádkozom, hogy segíts nekem úgy élni, 
hogy érdemes legyek arra, hogy örök dicsőségben találkozzak vele, 
hogy újra együtt lehessek vele, és már soha többé ne váljunk el az 
örökkévalóság megszámlálhatatlan korszakain át! Segíts, hogy alá-
zatos legyek, és hogy bízzak Benned. Adj nekem bölcsességet és 
tudást a mennyei dolgokról, hogy legyen erőm ellenállni minden 
gonosznak, és hogy állhatatos maradjak igazságodhoz. Ó, Uram, 
segíts nekem, add meg nekem az örök életet a Te királyságodban! 
Vezesd lépteimet igazlelkűségben, add meg nekem teljes Lelkedet! 
Segíts nekem, hogy felnevelhessem drága kisdedeimet, hogy tiszták 
és szeplőtelenek maradjanak egész életükben, és amikor befejeztük 
utunkat, vigyél minket celesztiális királyságodba, ezért imádkozunk. 
A Megváltó nevében, úgy legyen, ámen.” 2

Smith elnök fia, Joseph, beszámolt egy emlékezetes imáról, ame-
lyet Smith elnök mondott, amikor ők ketten hazafelé tartottak Salt 
Lake Citybe egy kelet-utahi utazást követően. „Hatalmas zivatarba 
keveredt[ek], és rosszfelé kanyarodt[ak]”, ezzel pedig egy Indián 
Kanyonnak nevezett helyen lyukadtak ki. „A vihar egyre heve-
sebb lett, az út pedig igen sárossá és csúszóssá vált, olyannyira, 
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hogy nem csak veszélyes, hanem egyenesen lehetetlen volt tovább 
haladni rajta. Sűrű köd burkolta be a keskeny földút szélén tátongó 
mély szakadékot, a fiatal Joseph és dr. David E. Smith, akik az uta-
sok voltak, igyekeztek megtámasztani és helyre taszítani a kocsit, 
mert attól féltek, hogy az alant elterülő, mély kanyonba csúszik. A 
kerekek kipörögtek a mély sárban, és végül az autó teljesen bera-
gadt. […] Joseph beszámolója szerint apja azt mondta: »Megtettünk 
mindent, amit csak tudtunk. Most az Úrhoz fordulunk.« Imában 
lehajtotta a fejét, megkérve az Urat, hogy készítse elő neki az utat, 
hogy helyrehozhassa tévedését, és kikerülhessenek a veszélyes 
kanyonból, folytatva útjukat hazafelé. Elmondta az Úrnak, hogy 
másnap fontos kötelezettségei vannak, amelyekre figyelmet kell 
szentelnie, és elengedhetetlen, hogy időben visszaérjen Salt Lake 
Citybe. Csodálatos módon a vihar alábbhagyott, szél kerekedett, 
amely eléggé felszárította az utat, hogy tovább induljanak, …és idő-
vel kiérjenek az országútra. Amint elérték a lejjebb fekvő területet, 
a vihar ismét felélénkült, ezzel órákra megbénítva a közlekedést a 
környéken. Ahogyan a Provo Kanyonban haladtak Salt Lake City 
felé, jó pár órás kerülőút után, egy rendőrjárőr megállította őket, 
és megkérdezte, honnan jöttek. Amikor elmondták neki, hogy az 
Indián Kanyonból jöttek, a rendőr azt mondta: »Lehetetlen! A hírek 
szerint a területen az összes hidat elmosta az ár.« Meglepetésükre 
a másnapi szalagcímek szerint 200 autó rekedt a sárban azon a 
 területen, ahonnan kimenekültek.” 3

Smith elnök 62 éves apostoli szolgálata során számos felszólalása 
tartalmazott nyilvános imát, amelyekben a menny áldásait kérte az 
egyház tagjaira és az emberekre szerte a világon. Például az egy-
ház elnökeként megélt első általános konferenciáján így fohászko-
dott: „Imádkozom, hogy Isten, a mi Mennyei Atyánk, nyissa meg a 
mennyek ablakait, és árassza ki gyermekeire szerte a világon azokat 
a nagyszerű és örök áldásokat, amelyek javíthatnak helyzetükön 
fizikailag és lelkileg is.” 4

Smith elnök imái jól mutatták bizonysága mélységét, valamint 
Mennyei Atyja és Szabadítója iránt érzett szeretetét. Boyd K. Packer 
elnök, akit akkor hívtak el a Tizenkét Apostol Kvórumában való 
szolgálatra, amikor Joseph Fielding Smith volt az egyház elnöke, a 
következőket mondta: „Sajátos élmény volt Joseph Fielding Smith 
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elnököt imádkozni hallani. Még kilencvenéves kora után is azért 
imádkozott, hogy »betartsa a szövetségeket és kötelezettségeket, és 
mindvégig kitartson«”.5

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Azt a parancsolatot kaptuk, hogy imában 
közeledjünk Mennyei Atyánkhoz.

Az Úrtól származó parancsolat, hogy folyamatosan keressük Őt 
az alázatos imában. Amikor a Szabadító a tanítványaival volt, meg-
tanította nekik, hogyan imádkozzanak, és példát mutatott nekik 
azzal, hogy gyakran imádkozott Atyjához. Mivel ez egy parancso-
lat az Úrtól, biztosak lehetünk abban, hogy az ima erény, amikor 
pedig az Urat keressük, akkor azt alázatos és áhítatos lélekkel kell 
tennünk.

[…] A szülők kötelessége, hogy megtanítsák gyermekeiket imád-
kozni, amint értelmük kezd megnyílni. Alakítsák ki a szokást, hogy 
Mennyei Atyjukhoz fordulnak, és segítsenek megérteni nekik, mi 
okból kell imádkozni. Ha ezt a szokást gyermekkorban kialakítjuk, 
akkor az az érett évek alatt is megmaradhat, az a férfi és nő pedig, 
aki őszintén keresi az Urat és köszönetet mond Neki az áldásaiért, 
számíthat arra, hogy az Úr nem hagyja magára majd a szükség 
óráján.6

Azon tűnődöm, vajon megállunk-e és elgondolkodunk-e azon, 
miért kér minket az Úr arra, hogy imádkozzunk. Azért kér vajon 
bennünket erre, mert azt szeretné, ha fejet hajtanánk és hódolnánk 
Neki? Ez vajon a fő oka ennek? Szerintem nem. Ő a mi Mennyei 
Atyánk, mi pedig azt a parancsolatot kaptuk, hogy hódoljunk Neki 
és imádkozzunk Hozzá Egyszülött Fia, Jézus Krisztus nevében. Az 
Úr azonban elboldogul a mi imáink nélkül is. Munkája éppúgy 
előre halad, akár imádkozunk, akár nem. […] Az ima olyasvalami, 
amire nekünk van szükségünk, nem pedig az Úrnak. Ő pontosan 
tudja, hogyan vigye az ügyeit, és hogyan gondoskodjon ezekről 
a mi segítségünk nélkül is. Nem arra valók az imáink, hogy meg-
mondjuk Neki, hogyan kell kezelni az ügyeit. Ha ilyesmi megfordul 
a fejünkben, biztosan tudhatjuk, hogy rossz úton járunk. Imáinkat 
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sokkal inkább a saját érdekünkben mondjuk, hogy építsenek ben-
nünket, hogy erőt és bátorságot adjanak nekünk, és növeljék hitün-
ket Benne.

Az ima olyasvalami, ami alázatossá teszi a lelket. Kitágítja értel-
münket; megeleveníti elménket. Közelebb visz minket Mennyei 
Atyánkhoz. Szükségünk van a segítségére – ez nem is kérdés. 
Szükségünk van Szent Lelkének irányítására. Tudnunk kell, milyen 
tantételeket kaptunk, amelyek által visszatérhetünk az Ő jelenlétébe. 
Szükségünk van arra, hogy elménket megelevenítse a Tőle érkező 
sugalmazás; éppen ezen okok miatt imádkozunk Hozzá, hogy 
segítsen nekünk úgy élni, hogy megismerjük igazságát, és képesek 
legyünk annak fényében járni, hogy aztán engedelmességünk és 
hithűségünk által ismét visszatérhessünk jelenlétébe.7

Kevés olyan dolog van az életben, amely annyira fontos lenne, 
mint az, hogy imában beszélgessünk az Istenséggel. Az Úr a felej-
tés fátylát borította elménkre, így nem emlékszünk Rá és a Vele 
való korábbi kapcsolatunkra, amikor családja tagjaiként Vele éltünk 
a halandóság előtti létben. Az ima az a kommunikációs csatorna, 
amelyet Ő biztosított számunkra, hogy ismét kapcsolatot tarthas-
sunk Vele. Így hát halandó próbatételünk egyik fő célja annak meg-
vizsgálása, hogy vajon folyamatosan az ima lelkével a szívünkben 
tanulunk-e, hogy amikor az Úr úgy dönt, hogy szól hozzánk, akkor 
meghalljuk a hangját a lelkünkben.8

2
Mindig ideje van az imádkozásnak.

„És	parancsolatot	adok	nekik	(vagyis	a	szülőknek	Sionban),	–	
hogy aki nem ügyel imáira az Úr előtt annak idejében, az tartasson 
emlékezetben népem bírái előtt.” [T&Sz 68:33.]

Nem hinném, hogy túl sokat olvastuk volna ezt a verset ebben a 
szakaszban, és azon tűnődöm olykor, vajon felfogjuk-e, mennyire 
fontos valójában ez a parancs. Senki sem tarthatja meg az Úr Lelkét, 
csak ha imádkozik. Senki sem élvezheti a Szentlélek sugalmazását, 
csak ha szíve az ima ezen lelkületében találtatik. […]

Most pedig szeretnék erről a szakaszról beszélni pár percig. […] 
Mi az imádkozás ideje?
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Néhányan közülünk talán azt gondolják, hogy az imának akkor 
van az ideje, amikor reggel felkelünk és amikor este munkánk 
végeztével lefekvéshez készülődünk, és hogy nincs más ideje az 
imának.	Én	azonban	azt	mondom	nektek	–	és	erre	jó	okom	van	–,	
hogy mindig ideje van az imádkozásnak. Fel is olvasom nektek. 
Tudjátok, hogy szeretem igazolni azt, amit mondok; szeretek tanú-
kat hívni, akik megerősítik az általam elmondottakat, és nem várom 
az emberektől, hogy elfogadják, amit mondok, csak ha az teljesen 
összhangban áll mindazzal, amit az Úr mondott, akár közvetle-
nül, akár a prófétáin keresztül. A Mormon könyvében olvashatjuk 
[Amulek] szavait, melyeket a szegénységben élő zorámitákhoz inté-
zett, akik eltávolodtak az igazságtól, és nem tudták, mitévők legye-
nek, mivel szegénységük miatt kiűzték őket a zsinagógákból, és úgy 
érezték, csak egyenként tudnak imádkozni úgy, hogy felmennek a 

amulek – akit ezen a képen almával ábrázolnak – arra buzdította 
az embereket, hogy „fohászkodj[anak az Úrhoz] irgalomért; 
mert neki hatalmában áll megszabadítani” (alma 34:18)
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rameumpton tetejére, ahogyan ők nevezték [lásd Alma 31:12–23]. 
[Amulek] a következőképpen tanította őket:

„Igen, fohászkodjatok hozzá irgalomért; mert neki hatalmában 
áll megszabadítani. Igen, alázkodjatok meg, és ne szűnjetek meg 
imádkozni hozzá. Fohászkodjatok hozzá, amikor a mezőiteken 
vagytok, igen, mind a nyájaitokért. Fohászkodjatok hozzá a házai-
tokban, igen, egész háza népetekért, reggel, délben és este is. Igen, 
fohászkodjatok hozzá ellenségeitek hatalma ellen. Igen, fohászkod-
jatok hozzá az ördög ellen, aki ellensége minden igazlelkűségnek. 
Fohászkodjatok hozzá mezeitek terméséért, hogy bővelkedjetek 
azokban. Fohászkodjatok mezeitek nyájaiért, hogy gyarapodjanak. 
De ez még nem minden; ki kell öntenetek lelketeket a szobáitok-
ban, és a titkos helyeiteken, és a vadonban. Igen, és amikor nem 
fohászkodtok az Úrhoz, szívetek akkor is legyen tele, folyamato-
san imában fordulva hozzá a jólétetekért, és azok jólétéért is, akik 
körülöttetek	vannak.	És	most	íme,	szeretett	testvéreim,	azt	mondom	
nektek, ne gondoljátok, hogy ez minden; mert ha mindezen dolgok 
megtétele után elutasítjátok a szűkölködőket és a mezíteleneket, 
és nem látogatjátok meg a betegeket és a nyomorultakat, és nem 
adtok a javaitokból, ha van, azoknak, akiknek szükségük van arra 
– azt mondom nektek, hogy ha ezen dolgok közül valamelyiket is 
elhanyagoljátok, akkor íme, imátok hiábavaló, és semmit nem ér 
nektek, és olyanok vagytok, mint a képmutatók, akik megtagadják 
a hitet.” [Alma 34:18–28.]

Szerintem ez nagyon kiváló tan, és azért olvastam fel nektek, 
hogy elmétekbe véssem az ima idejét. Az ima ideje reggel van, mi-
előtt a család különválik. Jó alkalom az imára az, amikor reggeli előtt 
az asztalhoz gyűlik a család, a család tagjai pedig felváltva mondják 
az imát. Ez az imádkozás ideje. Az imádkozás ideje a kereskedő 
számára reggel van, amikor bemegy az üzletébe, mielőtt elkezdi a 
napját, imádkozik a boltjáért. A pásztor számára az ima ideje akkor 
van, amikor kint vigyázza a nyájait. A földműves számára akkor jön 
el az ima ideje, amikor kimegy az ekével szántani, amikor elindul, 
hogy elvesse a gabonát, és amikor megkezdi a termés begyűjtését. 
Ha valaki aszerint imádkozik, amint arra parancsolatot kapott ebben 
a szentírásbeli szakaszban, amelyet az imént felolvastam nektek, 
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akkor minden valószínűség szerint úgy találtatik majd, mint aki 
minden dologban igazlelkűen betartja az Úr parancsolatait.9

3
Minden cselekedetünknek összhangban 

kell lennie imáink kifejezéseivel.

Nem csupán az ajkunkkal kell imádkoznunk, hanem minden cse-
lekedetünkben, minden beszédünkben és minden vállalkozásunk-
ban igyekeznünk kell véghezvinni az imáinkban megnyilvánuló 
szándékot, és törekednünk kell, hogy ezek összhangban legyenek 
azokkal a gondolatokkal, amelyeket kijelentünk az Úrnak a napi 
fohászainkban.10

Birtokunkban van az ima lelke? Lényünk szerves részéve tettük? 
Kapcsolatban vagyunk Mennyei Atyánkkal a Szentlelken keresztül 
vagy sem? 11

4
Imáinkban hálaadással kell kiöntenünk a lelkünket.

Mily gondosan kell ápolnunk a hálás hozzáállást az imádságos 
életvitel segítségével! Úgy hiszem, az egyik legnagyobb bűn, mely-
ben a föld lakosai vétkeznek napjainkban, az a hálátlanság bűne, 
hogy híján vannak [vagyis hiányzik belőlük], hogy elismerjék az 
Urat és az Ő jogát a kormányzásra és az irányításra.12

Imáinkban hálaadással kell kiöntenünk a lelkünket az életünkért, 
a létünkért, Isten Fiának megváltó áldozatáért, a szabadítás evan-
géliumáért, Joseph Smithért, valamint a visszaállítás rajta keresztül 
véghezvitt hatalmas munkájáért. Minden dologban el kell ismernünk 
az Úr kezét, és köszönetet kell mondanunk neki minden fizikai és 
lelki áldásért.13

5
Minden igazlelkű vágyunkért imádkoznunk 

kell Mennyei Atyánkhoz.

Könyörögnünk kell [Mennyei Atyánkhoz] hitért és feddhetetlen-
ségért, valamint minden isteni tulajdonságért, munkája győzelméért 
és sikeréért, Szent Lelke útmutatásáért, valamint szabadulásért az 
Ő királyságában. Imádkoznunk kell családunkért, feleségünkért és 
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gyermekeinkért, ételért, fedélért és ruháért, üzleti ügyeinkért, vala-
mint minden igazlelkű vágyunkért.14

Imádkozom, hogy a menny áldásai kísérjenek minket és marad-
janak velünk és minden emberrel.

Ó, bárcsak a mennyek igazlelkűséget és igazságot árasztanának 
az egész világra!

Ó, bárcsak minden ember mindenütt nyitott fülekkel figyelne 
és hallgatna az igazság és a világosság szavaira, amelyek az Úr 
 szolgáitól érkeznek!

Ó, bárcsak gyorsan beteljesednének az Úr céljai minden nép és 
minden nemzet között!

Imádkozom az egyház tagjaiért, akik a Magasságos szentjei, hogy 
megerősödjenek hitükben, és hogy növekedjék szívükben a vágy 
az igazlelkűségre, valamint hogy az Úr előtti félelemmel és ret-
tegéssel munkálkodják ki szabadulásukat [lásd Filippibeliek 2:12;  
Mormon 9:27].

Imádkozom a jó és becsületes emberekért minden nép között, 
hogy eljussanak az igazság kutatására, és hogy minden igaz tantételt 
megtartsanak, valamint tovább vigyék a szabadság és az igazságos-
ság ügyét.

Ezekben a vészterhes és nehéz időkben azért imádkozom, hogy 
minden embert az a világosság irányítson, amely minden embert 
megvilágosít, aki erre a világra érkezik [lásd János 1:9; T&Sz 93:2], 
és hogy ezáltal megszerezzék a bölcsességet, mellyel megoldást 
találhatnak az emberiséget szorongató problémákra.

Azért könyörgök kegyes Atyánkhoz, hogy árassza ki áldásait min-
den emberre, fiatalra és idősre, azokra, akiknek okuk van a gyászra, 
az éhezőkre és a szükséget látókra, mindazokra, akik a szerencsét-
len körülmények és az elégtelen környezet csapdájában vergőd-
nek, és mindazokra, akiknek támogatásra, segítségre, támaszra és 
bölcsességre van szükségük, valamint mindazon jó és nagyszerű 
dolgokra, melyeket csak Ő adhat meg nekik.

Veletek együtt bennem is szeretet, aggodalom és könyörület 
él Atyánk minden gyermeke iránt a földön, és azért imádkozom, 
hogy körülményeik mind fizikailag, mind lelkileg javuljanak; azért 
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imádkozom, hogy Krisztushoz jöjjenek, tanuljanak Róla, és vegyék 
magukra az Ő igáját, hogy nyugalmat találjanak lelküknek, mert az 
Ő igája gyönyörűséges és az Ő terhe könnyű [lásd Máté 11:29–30].

Azért imádkozom, hogy az utolsó napi szentek és mindazok, 
akik velünk együtt betartják mindannyiunk Atyjának parancsola-
tait, úgy éljenek, hogy békét nyerjenek ebben az életben és örök 
életet az eljövendő világban [lásd T&Sz 59:23] – mindezeket kérem 
 alázatosan és hálaadással, az Úr Jézus Krisztus nevében, ámen.15

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 A	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	szakasz	négy	példát	tartalmaz	

olyan imákra, melyeket Smith elnök mondott. Mit tanulhatunk 
ezekből a példákból?

•	 Gondolkozz	el	az	imához	kapcsolódó	személyes	hozzáállásodon.	
Mit tehetünk, hogy imáink segítsenek nekünk közelebb kerülni 
Mennyei Atyánkhoz? (Lásd 1. szakasz.)

•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	„mindig	ideje	van	az	imádko-
zásnak” (lásd 2. szakasz). Hogyan követhetjük a tanácsot, hogy 
mindig imádkozzunk?

•	 Mit	jelent	számodra	ez	a	kifejezés:	„véghezvinni	az	imáinkban	
megnyilvánuló szándékot”? (Lásd 3. szakasz.) Gondolkodj el 
azon, mit tehetsz, hogy fejlődj ezen a területen.

•	 Hogyan	befolyásolja	a	hozzáállásunk	azt,	hogy	mikor	öntjük	ki	
lelkünket hálaadással Mennyei Atyánknak? (Lásd 4. szakasz.)

•	 Amikor	tanulmányozod	Smith	elnöknek	az	5.	szakaszban	talál-
ható imáját, gondolkodj el a saját imáidon. Magadban gondold 
át a következő kérdést: Milyen személyeket és ügyeket kellene 
gyakrabban belefoglalnom az imáimba?

Kapcsolódó szentírások
Máté 7:7–8; Filippibeliek 4:6; 1 Thessalonikabeliek 5:17–18; Jakab 

1:5–6; 2 Nefi 32:8–9; Alma 34:38–39; 3 Nefi 18:18–21; T&Sz 10:5
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Tanítási segédlet
„A beszélgetés ösztönzésére használd a fejezet végén található 

kérdéseket. Készülhetsz saját kérdésekkel is, melyeket különösen 
az általad tanítottakra igazítasz.” (E könyv IX. oldaláról.)
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 2. In Joseph Fielding Smith Jr. and John J. 
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Egyéni felelősség

„Minden tagunktól elvárjuk mindenütt, hogy ismerjék 
meg a helyes tantételeket, és kormányozzák magukat.”

Joseph Fielding Smith életéből

D. Arthur Haycock testvér egy napon éppen az Egyházi Admi-
nisztrációs	Épület	felé	tartott,	amikor	meglátta,	hogy	Joseph	Fielding	
Smith elnök az oldalajtót nyitja. Mivel be kellett jutnia az épületbe, 
ahol a Tizenkét Apostol Kvóruma titkáraként dolgozott, Haycock 
testvér „kettesével, hármasával szedve a lépcsőket felsietett, hogy be 
tudjon	lépni	az	ajtón,	mielőtt	becsukódna.	Épp	sikerült	neki.	Amikor	
beért az épületbe, lépteit szaporázva utolérte Smith elnököt, hogy a 
liftig együtt mehessenek. Tréfásan megjegyezte: »Remélem, ugyan-
ilyen szerencsésen becsusszanok majd a mennybe is azon az ajtón, 
amit te nyitottál.«” Smith elnök először nem válaszolt, mire Haycock 
testvér aggódni kezdett, hogy talán valami rosszat mondott, pedig 
csak tréfálni szeretett volna. Aztán „ahogyan a lifthez értek, Smith 
elnök odakacsintva mindössze annyit mondott: »Hát, testvér, arra 
azért ne nagyon számíts!«” 1

Smith elnök szavaival és tetteivel is újra és újra tanította azt a tan-
tételt, amelyet akkor Haycock testvérrel is megosztott. Hangsúlyozta, 
hogy bár az utolsó napi szenteknek szorgalmasan kell azon mun-
kálkodniuk, hogy segítsenek másoknak elnyerni az evangélium 
áldásait, azért a szabadulás alapvetően egyéni felelősség. Arra is 
bátorította a szenteket, hogy legyenek önellátóak, és szorgosan 
munkálkodjanak világi céljaikon is. „Erről szól az élet – mondta –, 
hogy kifejlesszük a lehetőségeinket és különösképpen, hogy ön-
uralomra tegyünk szert.” 2

Joseph	Fielding	Smith	fiatal	fiúként	tanult	meg	dolgozni.	Édesapja	
gyakran volt távol otthonról, így „gyermekkora nagy részét fel-
nőttmunkával töltötte”. Sőt, olyan szorgalmasan dolgozott, hogy 
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„az Úr… elvárja tőlünk, hogy ismerjük a világi dolgokat.”
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„akaratlanul is idő előtt örökölt meg egy feladatot, amikor kisfiús 
büszkeségében titokban megfejte a család egyik tehenét, hogy bebi-
zonyítsa, képes rá, így végül övé is lett a feladat végérvényesen”.3

Hajlandósága a munkára tovább erősödött, amikor teljes idejű 
misszionáriusként szolgált Angliában. Felesége, Louie, a következő-
ket írta neki, amíg távol volt: „Pontosan tudom, hogy sokkal jobban 
szereted a kötelességet, mint a szórakozást, és annyira szeretlek és 
bízom benned, hogy úgy érzem, már-már annyira tökéletes fiatal 
férfi vagy, amennyire ez csak lehetséges.” 4 Amellett, hogy eleget tett 
kötelességének, hogy tanítsa az evangéliumot másoknak, keményen 
munkálkodott azon is, hogy saját maga tanulmányozza az evangéli-
umot. Az egyik hazaküldött levelében azon erőfeszítéseiről beszélt, 
melyeket egy bizonyos szentírásbeli szakasz memorizálására tett: 
„Egész nap igyekeztem, hogy megtanuljam ezt a szentírást, mégsem 
sikerült még. Eltökélt vagyok azonban, hogy megtanuljam, mielőtt 
végzek.” 5

Smith elnök gyermekeinek is átadta munkamorálját. Azt mondo-
gatta	nekik:	„Az	emberek	az	ágyban	halnak	meg.	És	a	törekvés	is.”	
E tantétellel a szemük előtt, feleségével gondoskodtak arról, hogy 
a gyermekek kora reggel felkelnek minden nap és elvégzik részü-
ket	a	ház	tisztán-	és	rendben	tartásából.	„Édesapánk	valahogyan	
erkölcstelennek érezte, hogy gyermekei hat óra után még ágyban 
legyenek	–	mesélte	egyik	fia.	–	Én	természetesen	csak	egyetlen	egy-
szer próbálkoztam. Apa gondoskodott róla.” 6 Smith elnök is segített 
a ház körül. Amikor Louie-val összeházasodtak, olyan sok munkát 
végzett el az első otthonuk felépítésén, amennyit csak tudott. Az 
évek során a legtöbb javítást saját maga végezte, segített a kony-
hában és a gyümölcsszedésben, amikor eljött a befőzési szezon.7

Haycock testvér, aki egykor Smith elnök után szaladt az Egyházi 
Adminisztrációs	Épület	ajtajában,	később	az	egyház	öt	elnökének	
is személyi titkára volt, köztük Smith elnöké is. Szoros kapcsolatuk 
révén látta Smith elnök folyamatos erőfeszítését, hogy lelkileg fej-
lessze magát. Azt mondta, gyakran lépett úgy Smith elnök irodá-
jába, hogy a próféta éppen a szentírásait tanulmányozta vagy más 
könyvet olvasott.8
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

Az Úr elvárja tőlünk, hogy szorgalmasan igyekezzünk 
elnyerni a fizikai és a lelki áldásokat is.

Az	Úr	azt	mondta	[Ádámnak]:	„Orczád	verítékével	egyed	a	te	
kenyeredet” [1 Mózes 3:19; lásd még Mózes 4:25], és minden kor-
szakban felszólította népét, hogy legyenek szorgalmasak, hithűen 
szolgálják Őt, és dolgozzanak. […]

Az egyház korai napjaiban e völgyekben [Utahban] Brigham 
Young elnök és a többi fivér komoly hangsúlyt fektettek az iparko-
dásra, és erre bizony nagy szükség is volt, mert elődeink szinte üres 
kézzel érkeztek meg. Dolgozniuk kellett. Szorgoskodniuk kellett. 
Elengedhetetlen volt, hogy előteremtsék mindazt, amire szükségük 
volt, éppen ezért folyamatosan kaptak tanácsot és útmutatásokat 
arra vonatkozóan, hogy keményen kell dolgozniuk. Azt tanítot-
ták nekik, hogy ne legyenek felfuvalkodott szívűek. Azért jöttek 
ide, hogy hódolhassanak az Úrnak, Istenüknek, és betarthassák a 
parancsolatait. Arra kérték őket, hogy ne csak szorgalmasak, hanem 
alázatosak is legyenek. […] Ó, bárcsak emlékeznénk még erre! 
Sajnálom, hogy elfelejtettük.

[…] Az Úr azt mondta: „Ne legyél tétlen; mert aki tétlen, az ne 
egye a munkás kenyerét, se ne viselje a ruháit” [T&Sz 42:42]. Ez 
teljesen logikus, nem? Miért is részesülne a tétlen a szorgos mun-
kájának gyümölcséből – feltéve, hogy a tétlen ember olyan fizikai 
állapotban van, amely lehetővé tenné számára, hogy dolgozzon? 
Egyáltalán nem értek egyet azokkal a mozgalmakkal, amelyek az 
emberiség pusztulására törnek azzal, hogy tétlenségre bátorítják 
az embereket, és nem érdekel, milyen korról van szó. Teljesen 
mindegy, milyen idős valaki, ha fizikailag erős és képes arra, hogy 
 szolgáljon, akkor gondoskodnia kell önmagáról; ez az, amit az Úr 
elvár tőle.

Egy másik kinyilatkoztatásban azt mondta az Úr:

„Továbbá, bizony mondom nektek, hogy minden ember, aki 
kötelezve van, hogy gondoskodjon a családjáról, gondoskodjon 
róluk, és semmiképpen nem veszíti el koronáját; és dolgozzon az 
egyházban.	Minden	ember	legyen	szorgalmas,	minden	dologban.	És	



2 3 .  f e J e z e T

305

a tétlenkedőnek ne legyen helye az egyházban, csak ha bűnbánatot 
tart és útjait kijavítja.” [T&Sz 75:28–29.]

Az Úr tehát ezt a tanácsot adta ma az egyháznak. Ez pedig nem 
csak a mező felszántására vagy az aratásra és a betakarításra és 
az egyéb gazdasági munkákra vonatkozik, hanem egyben azt is 
jelenti, hogy az embernek szorgalmasnak kell lennie a lelki dolgok-
ban is éppúgy, mint a fizikai dolgokban, amelyek a megélhetését 
 biztosítják.9

Nagyszerű célból vagyunk itt. E cél pedig nem az, hogy itt éljünk 
100 évig vagy még addig se, és bevessük a földjeinket, learassuk 
a gabonát, leszüreteljük a gyümölcsöt, házakban éljünk, és körül-
vegyük magunkat a halandó élet szükségességeivel. Nem ez az 
élet célja. Mindezek szükségesek életben maradásunkhoz itt, és ez 
az egyetlen oka annak, hogy iparkodnunk kell ezekben. Azonban 
hányan élik úgy az életüket, hogy úgy vélik, az élet teljes értelme 
az, hogy felhalmozzák a világ dolgait, hogy kényelemben éljenek, 
és mindenféle luxussal vegyék körül magukat, minden olyan kivált-
sággal és élvezettel, melyet e halandó élet csak nyújtani képes, 
miközben nem is gondolnak ennél tovább?

Hiszen mindez nem más, mint fizikai és időleges áldás! Azért 
eszünk, hogy éljünk. Azért ruházkodunk, hogy melegen tartsuk és 
elfedjük magunkat. Azért vannak házaink, hogy biztosítsák kényel-
münket, azonban mindezen áldásokra úgy kell tekintenünk, mint 
ideiglenes áldásokra, amelyek szükségesek addig, amíg átutazunk 
ezen az életen. Ez minden hasznuk számunkra. Egyetlen egyet sem 
vihetünk magunkkal közülük, amikor eltávozunk. Az arany, az ezüst 
és a drágakövek, melyeket vagyonnak is neveznek, semmi többet 
nem érnek számunkra, mint csupán annyit, hogy képessé tesznek 
bennünket saját magunk ellátására és szükségleteink fedezésére itt.10

Az Úr… elvárja tőlünk, hogy ismerjük a világi dolgokat azért, 
hogy gondoskodni tudjunk magunkról fizikailag, szolgálatára lehes-
sünk felebarátainknak, és eljuttathassuk az evangélium üzenetét a 
gyermekeihez szerte a világon.11

Ittlétünk célja az, hogy megtegyük az Atya akaratát, ahogyan azt 
megteszik a mennyben, hogy az igazlelkűség munkáját végezzük 
a földön, hogy legyőzzük a gonoszságot és uralmunk alá hajtsuk, 
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hogy diadalmaskodjunk a bűn és lelkünk ellensége felett, hogy 
szegényes és elbukott emberi lényünk hiányosságai és gyenge-
ségei fölé emelkedjünk az Úr sugalmazása és az Ő kinyilvánított 
hatalma által, és így szentekké, valamint az Úr szolgáivá váljunk itt, 
a  földön.12

2
Végső soron az Úrnak tartozunk elszámolással 

kötelességeink teljesítéséről.

Saját hitünknek és lelkiismeretünknek tartozunk elszámolással; 
nem nekem vagy az egyház elnökségének, hanem az Úrnak. Nem 
embereknek számolok el a tizedemmel – az Úrnak számolok el 
mindennel; vagyis a saját viselkedésemmel az egyházban, az egyház 
más törvényeinek és szabályainak betartásával kapcsolatosan is. Ha 
nem tartom be az egyház törvényeit, akkor az Úrnak tartozok fele-
lősséggel, és idővel Neki kell majd felelnem, tagságommal kapcso-
latosan pedig esetleg az egyháznak kell felelnem. Ha eleget teszek 
kötelességeimnek, amennyire megértettem az Úr velem szemben 
támasztott követelményeit, akkor tiszta lelkiismerettel kell rendel-
keznem. Elégedett lehet a lelkem, mert egyszerűen elvégeztem a 
kötelességemet, ahogyan megértettem, és elfogadom a következ-
ményeket. Az én esetemben ez az Úr és közöttem zajló ügy; és 
mindannyiunk esetében így van.

Ő, aki elküldte Egyszülött Fiát a világba, hogy véghezvigye a kül-
detést, melyet megtett, Ő küldött minden egyes lelket is a világba, 
akihez most elér a hangom, sőt, minden férfit és nőt az egész vilá-
gon, hogy betöltsék küldetésüket, mely küldetést nem tölthetnek be 
hanyagsággal, nemtörődömséggel vagy akár tudatlansággal.

Meg kell ismernünk a kötelezettséget, amely alatt állunk az Úrral 
és egymással szemben; ezek elengedhetetlen dolgok, és nem gya-
rapodhatunk lelkiekben, nem növekedhetünk az Úr ismeretében 
vagy a bölcsességben, ha nem szenteljük gondolatainkat és erőfe-
szítéseinket saját jobbá válásukra, saját bölcsességünk és tudásunk 
gyarapítására az Úr dolgait illetően.13

Olyan	könnyű	az	emberek	számára,	hogy	valaki	mást	okoljanak	
saját hibáikért, viszont mivel emberi természettel rendelkezünk, 
könnyű elfogadni az elismerést, amikor valami olyasmit érünk el, 
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ami kellemes és hasznos. Soha nem szeretnénk azonban felvállalni 
a felelősséget a hibáinkért, hiszen ez nem kellemes, így aztán igyek-
szünk az ilyen felelősséget valahová máshová, valaki másra tes-
tálni. […] Vállaljuk fel a felelősségeinket, és ne igyekezzünk  azokat 
 máshová áthelyezni! 14

3
Isten önrendelkezést adott nekünk, és elvárja tőlünk, 

hogy mindent megtegyünk magunkért, amit csak tudunk.

Az önrendelkezés az a hatalmas ajándék, amelyet az Úr ruházott 
rá minden lélekre, hogy saját magáért cselekedjen, saját döntéseket 
hozzon, hogy hatalmában álljon függetlenül hinni és elfogadni az 
igazságot, ezzel elnyerve az örök életet, vagy pedig visszautasítani 
az igazságot, és elnyerve a lelkiismeret-furdalást. Ez Isten egyik leg-
nagyszerűbb ajándéka. Mihez kezdenénk nélküle, ha arra lennénk 
kényszerítve, ahogyan néhány ember szeretné, hogy társaik az ő 

„egyetlen személy sincs, akit az atya bármely rendelkezése arra 
kényszerítene, hogy jót tegyen;… mindenki saját maga cselekszik.”
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akaratukat legyenek kénytelenek véghezvinni? Nem lehetne szaba-
dítás; nem léteznének az igazlelkűség jutalmai; senki sem kaphatna 
büntetést a hitszegésért, mert az ember nem lenne felelősségre von-
ható Teremtője előtt.15

Joseph Smith prófétától megkérdezték, hogyan kormányoz egy 
ilyen sok és különböző emberekből álló népet, mint az utolsó napi 
szentek. Azt válaszolta: „Helyes tantételeket tanítok nekik, és ők 
magukat kormányozzák.”

Ez az a tantétel, amely alapján az egyház működik. Minden 
tagunktól elvárjuk mindenütt, hogy ismerjék meg a helyes tantéte-
leket és magukat kormányozzák.16

Az önrendelkezés e nagyszerű ajándéka – vagyis a kiváltság, 
hogy az ember saját maga válasszon – sohasem került visszavo-
násra, és nem is kerül a jövőben sem. Ez örökkévaló tantétel, amely 
gondolati és tettbéli szabadságot biztosít minden léleknek. Egyetlen 
személy sincs, akit az Atya bármely rendelkezése arra kényszerí-
tene, hogy jót tegyen; senkit sem kényszerítettek soha arra, hogy 
gonoszul cselekedjen. Mindenki saját maga cselekszik. Sátán terve 
volt, hogy elpusztítsa ezt az önrendelkezést, és arra kényszerítse 
az embert, hogy az ő akaratát cselekedje. Nem lehetne kielégítő 
létezés e nagyszerű ajándék nélkül. Az embernek rendelkeznie kell 
a döntés kiváltságával, akár még abban a tekintetben is, hogy fel-
lázadjon az isteni rendelések ellen. Természetesen a szabadításnak 
és a felmagasztosulásnak is a szabad akaraton keresztül kell elér-
keznie, nem pedig kényszer által, valamint egyéni érdem alapján, 
hogy az igazlelkű jutalmak megadathassanak, valamint a vétkesek 
elnyerhessék méltó büntetésüket.17

Hisszük, hogy kegyelem által leszünk megmentve, miután min-
den tőlünk telhetőt megtettünk, és hogy Krisztus engesztelésének 
alapjára építve minden embernek ki kell munkálnia saját szaba-
dulását félelemmel és reszketéssel az Úr előtt [lásd 2 Nefi 25:23; 
Mormon 9:27].18

Fontos tény az – melyet közvetlen cselekedetek, valamint a szent-
írásokban található összes vonatkozás is jelez –, hogy Isten min-
dent megtett az emberért, amit ő nem képes megtenni magáért 
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a szabadulás biztosítása érdekében, elvárja azonban az embertől, 
hogy mindent megtegyen saját maga, ami csak hatalmában áll.

E tantétel alapján ellentétes a menny rendjével – melyet a föld 
alapítása előtt vezettek be – az, hogy szent hírnökök, akik már 
áthaladtak a feltámadáson, vagy olyan hírnökök, akik a mennyei 
körökhöz tartoznak, a földre jöjjenek, és olyan munkát végezzenek 
el az emberért, amelyet ő maga is elvégezhet saját magáért. […]

Igen komoly tévedés azt képzelni, hogy Jézus mindent megtett 
az emberekért, nekik már csak annyi dolguk van, hogy elismerjék 
Őt a szájukkal, aztán már semmit sem kell tenniük. Az embereknek 
munkájuk van, ha el kívánják nyerni a szabadítást. Ezen örökkévaló 
törvénnyel összhangban állt az, hogy az angyal Kornéliust Péterhez 
irányította [lásd Cselekedetek 10], és hogy Ananiást Pálhoz küldték 
[lásd Cselekedetek 9:1–22]. Hasonlóképp e törvénynek engedelmes-
kedve történt, hogy Moróni – aki pedig értette a nefita lemezekre 
vésett írásokat – nem maga végezte el a fordítást, hanem az Úr 
irányítása alatt átadta Joseph Smithnek az Urimot és Tummimot, 
melyekkel aztán a próféta Isten ajándéka és hatalma által képes volt 
véghezvinni e fontos munkát.19

4
Két nagy felelősségünk az, hogy törekedjünk 

saját szabadulásunkra, és szorgalmasan 
dolgozzunk mások szabadulásáért is.

Ez a két nagy felelősségünk van. […] Először, hogy saját sza-
badulásunkra törekedjünk; majd másodszor, hogy teljesítsük fele-
barátaink iránti kötelességünket. Nos, én úgy értelmezem, hogy 
elsődleges kötelességem egyénileg az, hogy a saját szabadulásomon 
munkálkodjak. Ez a ti elsődleges, egyéni kötelességetek, valamint 
ezen egyház minden más tagjáé is.20

Elsődleges gondunknak saját szabadulásunknak kell lennie. 
Igyekeznünk kell elnyerni minden evangéliumi áldást saját magunk 
számára. Meg kell keresztelkednünk, és be kell lépnünk a celesz-
tiális házasság rendjébe, hogy Atyánk királysága teljességének 
örökösei lehessünk. Aztán foglalkoznunk kell a családunkkal, a 
gyermekeinkkel és az őseinkkel.21



2 3 .  f e J e z e T

310

Az a… kötelességünk, hogy megmentsük a világot, a halottakat 
és az élőket egyaránt. Azáltal mentjük meg a bűnbánókat, hogy az 
evangéliumot hirdetjük a nemzetek között, és összegyűjtjük Izráel 
gyermekeit, a becsületes szívűeket. A halottakat azáltal mentjük 
meg, hogy elmegyünk az Úr házába, és elvégezzük ezeket a szer-
tartásokat – a keresztelést, a kézrátételt, a konfirmálást, és mindazon 
dolgokat, melyeket az Úr megkíván tőlünk – az ő javukra.22

Az én kötelességem – ahogy a tiétek is, fivéreim és nőtestvéreim, 
mert a felelősség rajtatok is nyugszik –, hogy a lehető legjobbat 
tegyük, ami erőnkből telik, hogy ne hátráljunk meg, hanem tel-
jes lelkünkkel induljunk neki az Úrtól kapott elhívásaink felma-
gasztalásának, hogy mindannyian szorgalmasan munkálkodjunk 
saját házunk szabadulásán, valamint a környezetünkben és a távoli 
 földeken élők szabadulásán egyaránt.23

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Mi	érintett	meg	Smith	elnök	arra	irányuló	erőfeszítéseiből,	hogy	

gyermekeit megtanítsa dolgozni? (Lásd „Joseph Fielding Smith 
életéből”.) Mit tehetünk, hogy segítsük a gyermekeket felelős-
ségteljesebbé válni?

•	 Milyen	szempontból	segítenek	jobban	megértened	az	önellá-
tást az 1. szakaszban olvasható tanítások? Gondolkodj el azon, 
hogyan lehetsz még jobban önellátó.

•	 Tekintsd	át	a	2.	szakaszban	található	tanácsot.	Mit	jelent	számodra	
felelősséggel tartozni az Úrnak?

•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	„[m]inden	tagunktól	elvárjuk	min-
denütt, hogy ismerjék meg a helyes tantételeket, és kormányoz-
zák magukat” (3. szakasz). Hogyan válhat ez a tanítás a családok 
javára? Hogyan nyújthat útmutatást a papsági kvórumok és a 
Segítőegylet számára?

•	 Mások	szolgálatára	irányuló	erőfeszítéseink	során	szerinted	miért	
igaz az, hogy „[e]lsődleges gondunknak saját szabadulásunknak 
kell lennie”? (Lásd 4. szakasz.)
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Kapcsolódó szentírások
Filippibeliek 2:12; 2 Nefi 2:14–16, 25–30; T&Sz 58:26–28

Tanítási segédlet
„Miközben ebből a könyvből tanítasz, kérj fel másokat is, hogy 

osszák meg a gondolataikat, tegyenek fel kérdéseket, és tanítsák egy-
mást. Amikor tevékenyen részt vesznek a tanításban, felkészülteb-
bek lesznek a tanulásra és a személyes kinyilatkoztatás elnyerésére”  
(e könyv IX. oldaláról).
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az egyház története során a nők mindvégig elengedhetetlen 
szerepet játszottak az Úr utolsó napi munkájában
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Az utolsó napi szent 
asszonyok munkája: 

„Önzetlen elkötelezettség… 
e dicső ügy iránt”

„Nincs határa annak a jónak, melyet 
nőtestvéreink képesek véghezvinni.”

Joseph Fielding Smith életéből

Az 1963. október 2-i általános segítőegyleti gyűlésen Joseph 
Fielding Smith elnök azt mondta: „Mi, az egyház fivérei, becsüljük 
és tiszteljük jó nőtestvéreinket önzetlen elkötelezettségükért e dicső 
ügy iránt.” 1

Smith elnök e kijelentést többéves tapasztalattal a háta mögött 
tette. Egész életében hithű utolsó napi szent asszonyok oldalán 
szolgált. E szolgálata az 1880-as évek végén kezdődött, amikor 
10 év körüli lehetett. Abban az időben arra buzdították az utolsó 
napi szent nőket, hogy a gyógyászat és az egészséggondozás terén 
folytassanak	tanulmányokat.	Édesanyja,	Julina L.	Smith,	követte	e	
tanácsot, és szülésznői képzést kapott. Gyakran keltette fel fiát az 
éjszaka közepén, hogy hajtsa lovaskocsijukat az újszülött érkezésére 
készülő otthonba. Anyjával végzett e szolgálata során a fiatal Joseph 
Fielding Smith saját szemével látta az egyház asszonyainak erejét és 
könyörületességét.2 Smith nőtestvér később a Segítőegylet általános 
elnökségében szolgált tanácsosként.

Smith elnök nagy megbecsüléssel viseltetett a Segítőegylet 
iránt, amelyről azt mondta, hogy „Isten földi királyságának elen-
gedhetetlen része” 3. Második felesége, Ethel, 21 éven át szolgált 
a	Segítőegylet	általános	testületében.	Amy	Brown	Lyman	nőtest-
vér, aki Ethellel együtt szolgált a testületben, később pedig a 
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Segítőegylet általános elnöke lett, azt mondta: „Smith nőtestvér az 
egyik legragyogóbb elméjű asszony volt, akit valaha is ismertem. A 
legkiválóbb írónak és előadónak tartottam a testületben.” 4 Ebben a 
minőségében Ethel cövekkonferenciákra járt, hogy képzést nyújtson 
a helyi segítőegyleti nőtestvéreknek. Néhány egyházi megbízatásra 
együtt utaztak Smith elnökkel, és gyakran együtt tanították az egy-
háztagokat a pulpitusról.5

Ethel halála után Smith elnök Jessie Evanst vette feleségül. Jessie 
szinte minden utazására elkísérte, amikor a szenteket tanította. 
Gyönyörű énekhangja volt, és Smith elnök mindig megkérte, hogy 
énekeljen a gyűléseken, ahol megjelentek. Francis M. Gibbons 
elder, aki az Első Elnökség titkáraként szolgált, így emlékszik vissza: 
„Amikor Joseph Fielding elnökölt, mindig megkérte, hogy énekel-
jen, ha másért nem, hát azért, mert annyira imádta hallgatni őt. Ezen 
túlmenően azonban képzett, mély alt hangja, ahogyan a szent him-
nuszokat énekelte, különleges lelki színt vitt a gyűlésekbe, amely 
inspirálta a hallgatóságot, és egyúttal erősítette Smith elnöknek a 
megszólaltatott ige közvetítésére irányuló képességeit is. Később 
aztán felesége kitartó és játékos unszolására időnként Joseph is csat-
lakozott hozzá egy-egy duettben, saját finom baritonjával egészítve 
ki Jessie hangját. Ilyen alkalmakkor általában a zongoraszéken ülve 
énekeltek együtt, míg Jessie játszotta a kíséretet, visszafogva saját, 
erőteljes hangját, hogy ne nyomja el férje énekét.” 6

Az egyház elnökeként Smith elnök rendszeresen együttműködött 
Belle S. Spafford nőtestvérrel, a Segítőegylet általános elnökével. 
Spafford nőtestvér később így beszélt a közös munka élményéről: 
„Joseph Fielding Smith elnök – aki mindig gyengédséggel és hatal-
mas szeretettel volt minden ember iránt – folyamatosan tanújelét 
adta, milyen jól érti az egyház asszonyainak munkáját, és ezt szám-
talan alkalommal és módon tovább is adta a Segítőegylet elnöksé-
gének, kitágítva jövőképünket, valamint irányítva lépteinket.” 7
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Joseph Fielding Smith tanításai
1

A szentírásokban olvashatunk hithű asszonyokról, 
akik feladatokat kaptak az Úr egyházában.

A Nagyértékű gyöngyben arról olvasunk, hogy a bukás által 
Ádámot	és	Évát	sújtó	következményeket	követően	Éva	beszédet	
tartott. Rövid volt, mégis csodásan jelentőségteljes, a következőket 
mondta ugyanis:

„Ha nem lett volna vétkünk, soha nem lett volna magunk, és soha 
nem ismertük volna a jót és a gonoszt, valamint megváltásunk örö-
mét, és az örök életet, amelyet Isten ad mind az engedelmeseknek” 
[Mózes 5:11].

„És	Ádám	és	Éva	áldották	Isten	nevét,	és	minden	dolgot	tudattak 
fiaikkal és leányaikkal” [Mózes 5:12; dőlt betűs kiemelés hozzáadva].

Ebből	azt	tudjuk	meg,	hogy	Éva	éppúgy,	mint	Ádám,	kinyilatkoz-
tatást és parancsolatot kapott, hogy tanítsa gyermekeiket az örök 
élet útjairól.8

Azt olvassuk, hogy Izráel [korai] napjaiban a nők igen tevékenyek 
voltak, és sok teendőjük volt [lásd 2 Mózes 15:20; Bírák 4–5].9

Az Újszövetségben rengeteg hithű asszonyról olvasunk, akik 
tanácsot kértek vagy adtak. Sokan közülük követték az Urat és szol-
gáltak Neki [lásd Lukács 8:1–3; 10:38–42].10

2
Az utolsó napokban a segítőegyleti nőtestvérek 

létfontosságú szerepet játszanak Jézus 
Krisztus visszaállított egyházában.

1842 márciusának 17. napján Joseph Smith próféta találkozott jó 
pár nőtestvérrel az egyházból Nauvooban, és megszervezte az egy-
letet, amely a „Nauvooi Női Segítőegylet” nevet kapta. […] Semmi 
kétség sem lehet afelől, hogy ezt a szervezetet kinyilatkoztatás által 
szervezték meg. Az évek során bőséges tanúbizonyságát láttuk 
ennek, ma pedig értékét és szükségességét is bőségesen igazolják.11

Jézus Krisztus Egyházának szervezete biztosan nem lett volna 
teljes e csodás szervezet létrejötte nélkül. […] E visszaállítás nem 
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lett volna teljes a Segítőegylet nélkül, ahol a nőtestvérek megvaló-
síthatják Isten által kijelölt szolgálatukat, amely oly elengedhetetlen 
az egyház jólétéhez.12

A „Nauvooi Női Segítőegyletet” Joseph Smith próféta szervezte 
meg John Taylor elder segítségével. Az Úr kinyilatkoztatta, hogy az 
egyház nőtestvéreit egy egyletbe kell szervezni, mert fontos munka 
várt rájuk, hogy segítsenek „Sion ügyét napvilágra hozni és megala-
pozni” [T&Sz 6:6]. A nőtestvérek e munkálkodása elsősorban az egy-
ház asszonyainak javát, bátorítását és előrehaladását szolgálta, hogy 
készek lehessenek minden dologban arra, hogy helyet kapjanak a 
celesztiális királyságban. Azt is feladatul kapták, hogy segédkezze-
nek a könyörület és a segítségnyújtás munkájában, és nyújtsanak 
enyhülést egyházszerte a szegényeknek, a betegeknek és az egyéb 
csapásoktól sújtottaknak az ínségben és a szenvedésben. A meg-
szervezés óta eltelt évek alatt ezen egylet asszonyai igazak voltak 
elhívásukhoz, és felmagasztalták magukat az e munkában tanúsított 
hithűségükben. Nem volt olyan feladat, amely túl nehéz lett volna; 
nem volt elhanyagolt felelősség, szolgálatuk pedig ezrekre hozott 
áldást.13

A Segítőegylet… komoly erővé lett az egyházban. Teljes mérték-
ben elengedhetetlen – úgy beszélünk róla mint segédszervezetről, 
amely mellékes, kiegészítő szerepre utal, azonban a Segítőegylet 
ennél sokkal több. Elengedhetetlen.14

Szeretném kifejezni dicséretemet e nagyszerű szervezet asszonyai-
nak feddhetetlenségükért és hithűségükért, amely Nauvoo napjai 
óta folyamatosan megnyilvánul munkájukban.15

Az Úr elégedett a munkátokkal. Szolgálatotokon keresztül segí-
tettetek Isten királyságát felépíteni és megerősíteni. A Segítőegylet 
munkája éppoly szükséges az egyházban – mondanom sem kell –, 
mint a papság kvórumainak munkája. Nos, néhányan talán úgy 
érzik, hogy túl erősen fejezem ki magam, saját megítélésem szerint 
azonban a munkának, melyet ti, jó nőtestvéreim, végeztek, igenis 
van helye, és bizony éppoly fontos e királyság felépítésében, meg-
erősítésében és kiterjesztésében, valamint olyan alapok lefekte-
tésében, amelyekre mindnyájan építhetünk majd, mint a fivérek 
munkája, akik Isten papságát viselik. Nélkületek nem haladnánk.16
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[A segítőegyleti nőtestvérek] a világ legnagyszerűbb női szerve-
zetének tagjai, egy olyan szervezeté, amely elengedhetetlen részét 
képezi Isten földi királyságának, és amelyet azért hoztak létre és 
azért működtetnek, hogy segítsen hithű tagjainak örök életet nyerni 
Atyánk királyságában. […]

A Segítőegyletet a sugalmazás lelke által alapították meg, és 
[azóta is] ama lélek által irányítják, és számtalan nagyszerű nőtest-
vérünk szívébe ültette el azt a vágyat az igazlelkűségre, mely kedves 
az Úr szemében.17

3
A segítőegyleti nőtestvérek segítenek gondoskodni 

Isten gyermekeinek fizikai és lelki jólétéről.

Az Úr az Ő bölcsességében felszólította a nőtestvéreket, hogy 
legyenek a papság segítségére. A bennük lévő együttérzés, szívük 
gyengédsége és kedvességük miatt az Úr [a nőkre] tekint, és azt 

a segítőegylet „a világ legnagyszerűbb női szervezet[e]… egy olyan 
szervezet…, amely elengedhetetlen részét képezi isten földi királyságának”
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a feladatot és felelősséget adja nekik, hogy legyenek a szükséget 
látók és bajba jutottak szolgálói. Kijelölte számukra az utat, melyet 
követniük kell, és megadta nekik ezt a nagyszerű szervezetet, ahol 
felhatalmazásuk van az egyházközségek püspökeinek irányítása 
alatt, és az egyházközségek püspökeivel összhangban szolgálni, 
gondoskodva népünk lelki és fizikai szükségleteiről egyaránt.

Az Úr pedig felkérheti a nőtestvéreket, hogy menjenek el az ott-
honokba, nyújtsanak vigaszt a szükséget látóknak, segítsék és támo-
gassák az elesetteket, térdeljenek velük és imádkozzanak közösen, 
az Úr pedig éppúgy meghallgatja a nőtestvérek imáit, ha azokat 
őszintén ajánlják fel a betegekért, mint ahogyan meghallgatja az 
egyház eldereinek imáit.18

Számos	célja	és	feladata	van	a	Segítőegyletnek.	[…]	Édesapám,	
Joseph F.	Smith	elnök	azt	mondta:	„Olyan	szervezet	ez,	amelyet	
Joseph Smith próféta alapított meg. Ezért ez az egyház legrégebbi 
segédszervezete, és egyúttal a legfontosabb is. Nem csupán a sze-
gények, a betegek és a szűkölködők szükségleteivel kell törődnie, 
hanem kötelességének része – mégpedig a nagyobbik része – az, 
hogy őrködjön a Sionban lévő anyák és leányok lelki jóléte és 
szabadulása felett; ügyeljen arra, hogy senkit se hanyagoljanak el, 
hanem mindenkit óvjanak a csapásoktól, a balsorstól, a sötét erőktől 
és azoktól a gonoszságoktól, amelyek a világban fenyegetik őket. A 
segítőegyletek feladata az, hogy őrködjenek saját lelki jólétük felett, 
valamint az egyház minden nőtagjának jóléte felett.” 19

A Segítőegylet kötelessége nem csupán az, hogy saját segítő-
egyleti tagjairól gondoskodjon, hanem munkájuknak túl kell 
nyúlnia e határokon. Bármikor, amikor valaki bajban van, segít-
ségre szorul, nehézségekkel küszködik, beteg vagy le van sújtva, 
a Segítőegylethez fordulunk. […] Nagyszerű és csodálatos mun-
kát végezhetnek azzal, hogy bátorítják a tévelygőt, segítenek neki, 
újra tevékennyé teszik, segítenek nekik legyőzni gyengeségeiket, 
bűneiket és hiányosságaikat, valamint eljuttatják őket az igazság 
megértéséhez. Azt mondom, nincs határa annak a jónak, melyet 
nőtestvéreink képesek véghezvinni.

[…] Fogalmam sincs, mihez kezdenének cövekelnökeink és püs-
pökeink az egyházközségekben, ha nem lennének a Segítőegylet 
eme jóravaló nőtestvérei, akikre támaszkodhatnak; akiket szolgálatra 
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hívhatnak, sokszor olyan helyzetek kezelésére, melyek nagyon érzé-
kenyek lennének, legalábbis a fivérek számára, amelyeket azon-
ban a nőtestvérek igen kiválóan látnak el. Csodálatos lenne, ha az 
egyház minden tagja tökéletes lenne. Ha ez lenne a helyzet, akkor 
mindannyiunknak kevesebb dolga lenne, a férfiaknak és a nőknek 
egyaránt, azonban ez az idő még nem érkezett el. Vannak egyházta-
gok a nőtestvéreink között, akiknek bátorításra van szükségük, egy 
kis segítségre mind fizikailag, mind pedig lelkileg, ezt pedig senki 
sem tudja jobban megadni, mint azok a nőtestvérek, akik ehhez a 
nagyszerű és csodás szervezethez tartoznak.

E munkában a nőtestvérek segítséget nyújthatnak a tévelygők, 
a közömbösek, a gondatlanok bátorításában és megsegítésében, 
éppúgy, ahogyan a papságban a fivérek felkérést kapnak, hogy 
segítsenek a tévelygőkön, a gondatlanokon és a közömböseken 
a fivérek között. Mindannyiunknak azon kell munkálkodnunk, 
hogy igazlelkűséget teremtsünk, és hogy igyekezzünk visszahozni 
a tevékenységbe azokat, akik elsodródtak és elhanyagolták egyházi 
kötelességeiket.20

Láttuk ezen egyletet, ahogyan kinő szerény kezdeteiből, a leg-
nehezebb körülményekből, amikor az egyház tagsága csekély volt. 
[…] Sohasem tudjuk meg pontosan, milyen hatalmas jót sikerült 
véghezvinnünk a szegényekről, a betegekről és a szenvedőkről, 
valamint mindazokról való gondoskodás során, akik fizikai, szellemi 
vagy lelki szükségletekkel rendelkeznek. […] Mindezt pedig a sze-
retet szellemében, Jézus Krisztus evangéliumának igaz szellemével 
összhangban sikerült véghezvinni.21

4
Az Úr elvárja a nőktől, hogy keressék a 

világosságot és az igazságot, hogy jogosultak 
legyenek a celesztiális dicsőségre.

Az evangélium éppen olyan sokat jelent a nőtestvéreinknek, 
mint a fivéreknek. Ők is éppen annyira érintettek benne, mint a 
fivérek. Amikor pedig az Úr azt mondta Joseph Smith prófétának, 
hogy „[k]utassátok ezeket a parancsolatokat, mert igazak és hűek, 
és a bennük lévő próféciák és ígéretek mind beteljesülnek” [T&Sz 
1:37], akkor nem korlátozta ezt a parancsolatot csupán az egyház 
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férfi tagjaira. […] Nőtestvéreink számára épp olyan fontos megér-
teni a szabadítás tervét, mint a férfiak számára. Számukra is épp 
olyan életbevágó, hogy betartsák a parancsolatokat. Egyetlen nő 
sem szabadul meg Isten királyságában a bűnök bocsánatára történő 
keresztelés, valamint a Szentlélek ajándékáért való kézrátétel nélkül.

[…] Amikor az Úr azt mondta, hogy senki sem szabadulhat meg 
tudatlanságban [lásd T&Sz 131:6], akkor szerintem ezt éppen úgy 
értette a nőkre, mint a férfiakra, és úgy vélem, az egyházban a nők 
is a szentírások tanulmányozásának kötelezettsége alatt állnak.22

Az Úr a nőktől éppúgy elvárja, mint a férfiaktól az egyházban, 
hogy ismerjék isteni akaratát, és maradandó tanúbizonysággal ren-
delkezzenek szívükben az Isten királyságában történő szabadításra 
vonatkozó kinyilatkoztatott igazságról. Az Úr nem csupán azok 
javára nyilatkoztatta ki a Mormon könyvét, akik a papságot vise-
lik, hanem minden igazságkereső lélek számára, férfinak és nőnek 
egyaránt.23

Az Úr a nőtestvérektől éppúgy elvárja, hogy az igazságról való 
bizonysággal szerezzenek jogot arra, hogy megértsék az egyház 
tanait, ahogyan azoktól elvárja, akik a papságot viselik. Ha elnyer-
jük felmagasztosulásunkat – amelyet remélünk, hogy elnyerhe-
tünk –, akkor szükséges, hogy tudással, hittel és imával készítsük 
fel erre magunkat. Amikor pedig az Úr azt mondta, hogy „keressé-
tek  először Istennek országát, és az ő igazságát” [Máté 6:33; 3 Nefi 
13:33], akkor nem csak férfiak egy csoportjához szólt, hanem vegyes 
 gyülekezethez.24

Minden nő fejére, aki megkeresztelkedik az egyházban, az elde-
rek ráhelyezik a kezüket a Szentlélek ajándékáért, hogy minden 
igazságban rendelkezzen e Lélek útmutatásával. Az Úr akarata az, 
hogy senki se maradjon isteni útmutatás nélkül, amely kinyilat-
koztatja számára az igazságot, és képessé teszi a világosság és a 
sötétség megkülönböztetésére, így erősítve meg őt és adva neki 
hatalmat, hogy ellenálljon minden hamis tannak, elgondolásnak és 
vélekedésnek, amelyek oly mindennaposak a mai világban.25

Nőtestvéreink épp oly mértékben jogosultak a Szent Lélek 
sugalmazására szükségleteikkel kapcsolatosan, mint a férfiak, min-
den tekintetben. Jogosultak a prófétálás ajándékára azon ügyeket 
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illetően, amelyeket fontos tudniuk. […] Amikor imádkoznak, imád-
kozzanak buzgón, elvárva, hogy imáik válaszra találnak. Az Úr hallja 
őket, ha buzgón, igaz módon imádkoznak, épp úgy, ahogyan a 
férfitestvéreket hallja.26

Az Úr mindenkinek, férfinak és nőnek egyaránt, megígérte a 
Szentlélek ajándékát, amennyiben hithűek, alázatosak, és igaz bűn-
bánatot tartanak. Tőlük is elvárja, hogy tanulmányozzák és megis-
merjék az evangélium igazságait, hogy felkészítsék magukat tanulás, 
hit és az összes parancsolat iránti engedelmesség által arra, hogy 
világosságot és igazságot kapjanak, hogy jogosultak lehessenek a 
celesztiális dicsőségre.27

5
A papságon keresztül Isten minden leányának 

felkínálja mindazon lelki ajándékokat és 
áldásokat, amelyek fiai számára elérhetőek.

Úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy a papság áldásai 
nem csak a férfiakra korlátozódnak. Ezek az áldások… az egyház 
minden hithű asszonyára is kiáradnak. E nagyszerű nőtestvérek a 

„az Úr a nőktől… elvárja… az egyházban, hogy ismerjék isteni akaratát, 
és maradandó tanúbizonysággal rendelkezzenek szívükben….”
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parancsolatok betartásával és az egyházi szolgálattal felkészíthetik 
magukat az Úr házának áldásaira. Leányainak az Úr felajánl min-
den lelki ajándékot és áldást, amely fiai számára elérhető, mivel 
nincsen férfi nő nélkül, és nincs nő férfi nélkül az Úrban [lásd 
1 Korinthusbeliek 11:11].28

Mindannyian tudatában vagyunk, hogy az Úr azt mondta 
Ábrahámnak, hogy sok nemzet atyja lesz, és hogy magja oly szá-
mos lesz, akár az ég csillagai vagy mint a homok a tengerparton, 
ami felett azonban nem szabad elsiklanunk, az az, hogy ugyanezen 
ígéreteket kapta Sára is.

„És	monda	Isten	Ábrahámnak:	Szárainak,	a	te	felségednek	nevét	
ne	nevezd	Szárainak,	mert	Sára	az	ő	neve.	És	megáldom	őt,	és	fiat	is	
adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek 
királyai származzanak ő tőle.” [1 Mózes 17:15–16.] 29

Az Úr a következőket mondta a papságról, a papság hatalmáról, 
valamint az egyház szertartásairól, amelyeket a papság által nye-
rünk	el:	„És	ez	a	magasabb	papság	irányítja	az	evangélium	dolgait,	
és rendelkezik a királyság rejtelmeinek kulcsával, méghozzá Isten 
ismeretének kulcsával.”

[…]	Hadd	olvassam	fel	ismét:	„És	ez	a	magasabb	papság	irányítja	
az evangélium dolgait, és rendelkezik a királyság rejtelmeinek kul-
csával, méghozzá Isten ismeretének kulcsával. Ezért annak szertar-
tásaiban	megnyilvánul	az	isteniség	hatalma.	És	annak	szertartásai,	
valamint a papság felhatalmazása nélkül nem mutatkozik meg az 
istenség hatalma a testben lévő embereknek; Mert e nélkül egyetlen 
ember sem láthatja Isten, méghozzá az Atya arcát, és élhet.” [T&Sz 
84:19–22.]

Amikor ilyen természetű dolgokat olvasunk, akkor ez mindenkit 
örvendezésre kellene, hogy késztessen közöttünk, akik viseljük a 
papságot, ha belegondolunk, hogy ilyen hatalmas felhatalmazást 
kaptunk, mely által megismerhetjük Istent! Nem csak a papságot 
viselő férfiak ismerhetik meg e nagyszerű igazságot, hanem éppen 
e papságnak, valamint e papság szertartásainak köszönhetően, az 
egyház minden tagja, férfiak és nők egyaránt megismerhetik Istent.30
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Mit	tanulhatunk	a	„Joseph	Fielding	Smith	életéből”	szakasz-

ban leírt élményekből? Milyen ezekhez hasonló élményeid  
voltak már?

•	 Smith	elnök	beszélt	a	különböző	korszakokban	élő	nőkről,	akik	
fontos feladatokat töltöttek be Isten királyságában (lásd 1. sza-
kasz). Hogyan láttad a nőket hozzájárulni családjaik és az egyház 
erejéhez?

•	 Miben	tapasztaltad,	hogy	a	Segítőegylet	szolgálata	„elengedhetet-
len az egyház jólétéhez”? (Lásd 2. szakasz.) Hogyan munkálkod-
nak együtt a segítőegyleti nőtestvérek és a papságviselők Isten 
királyságának felépítésében?

•	 Hogyan	gondoskodik	a	Segítőegylet	az	utolsó	napi	szent	nők	
lelki jólétéről? Hogyan ível át a segítőegyleti nőtestvérek hatása 
saját szervezetükön kívülre is? (Néhány példát találsz a 3. 
 szakaszban.)

•	 Smith	elnök	kihangsúlyozta,	hogy	minden	nőnek	és	férfinak	meg	
kell értenie az evangélium tanait, meg kell erősítenie bizonyságát, 
valamint kinyilatkoztatást kell kapnia (lásd 4. szakasz). Szerinted 
miért fontos, hogy törekedjünk ezen ajándékokra?

•	 Smith	elnök	azt	tanította,	hogy	a	papság	áldásai	„az	egyház	
minden hithű asszonyára is kiáradnak” (5. szakasz). Miért van 
a nőknek szükségük a papság áldásaira ahhoz, hogy betöltsék 
feladataikat otthonukban és az egyházban? Milyen példákat láttál 
olyan nőkre, akik lelki ajándékokat kaptak?

Kapcsolódó szentírások
Cselekedetek 5:12–14; Alma 32:22–23; T&Sz 46:8–9

Tanítási segédlet
„Gyakran hasznos egyből [a] legutóbb tanított lecke után elkez-

deni gondolkodni a következő leckéről. Valószínűleg sokkal inkább 
tekintettel vagy a tanulóidra és szükségleteikre egyből azután, hogy 
együtt voltál velük” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 97.).
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Jézus Krisztus születése: „ímé 
hirdetek néktek nagy örömet”

„Mi a helyzet ezzel a csodálatos történettel? Engedjük-e, 
hogy átjárja az életünket és hatással legyen rá? 

Fenntartások nélkül elfogadjuk-e teljes igazságát?”

Joseph Fielding Smith életéből

Az 1971-es karácsonyi ünnepek során egy újságírónak lehetősége 
nyílt, hogy Joseph Fielding Smith elnökkel és családtagjaival tölt-
hessen némi időt. A riporter bepillantást engedett a próféta életébe:

„A karácsony különleges időszak Joseph Fielding Smith elnök 
számára. A családnak és az emlékezésnek szentelt nap ez. Smith 
elnök számára a karácsony mégis leginkább a gyermekeknek 
 szentelt nap.

»A gyermekeket szeretem a legjobban a karácsonyban« – mondta 
Smith elnök, miközben magához szorította dédunokáját.

Egy hatalmas képes Bibliával az ölében Smith elnök és két déd-
unokája, a négyéves Shanna McConkie és a kétéves Sherri a gyermek 
Krisztus születéséről szóló oldalakat lapozgatták. Sokáig elidőztek 
a jászol-jelenetet ábrázoló képnél. Egyfajta közelség volt kézzelfog-
ható Smith elnök és a lányok között. […]

Smith elnök számos családi látogatót köszönthetett a karácsonyi 
időszakban. »A karácsony a családi együttlét ünnepe« – mondta.” 1

Smith elnök számára a karácsonyi hagyományok a Szabadító szü-
letése, szolgálata és engesztelése körül összpontosultak. Válaszként 
az egyház tagjaitól érkező karácsonyi üdvözletekre azt mondta: 
„Értékelem	mindazok	figyelmességét,	akik	karácsonyi	lapokat	kül-
denek. E lapokat a szeretet kifejezésének tartom, valamint emlékez-
tetőnek a Szabadító születésére, akit tisztelünk, és akinek az egyház 
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a szabadító születésének története „soha nem 
avul el, akárhányszor is mesélik el”
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fejeként hódolunk. Üzenete a béke és a jóakarat üzenete. Ez az én 
kívánságom is minden felebarátom számára mindenütt.” 2

1970 decemberében Smith elnök karácsonyi üzenetet adott ki 
az egyház tagjai számára szerte a világon. Többek között a követ-
kezőket mondta:

„Szeretettel és barátsággal, valamint azzal a fohásszal üdvözöl-
lek benneteket e karácsony alkalmából, hogy Örökkévaló Atyánk 
tekintsen rátok könyörülettel, és töltse ki rátok bőséges áldásait.

Ezekben az időkben, amikor oly hatalmas a gonoszság, ami-
kor hatalmas gyötrelmek vannak a földön, amikor háborúkról és 
háborúk híreiről hallani, minden korábbinál nagyobb szüksége van 
mindannyiunknak az Úr megtartó gondoskodására.

Tudnunk kell, hogy a bennünket sújtó gondok és vészek ellenére 
az Úr még mindig irányítja ügyeit a földön, és amennyiben betartjuk 
parancsolatait, és igazak és hűek vagyunk törvényeihez, megáld 
bennünket itt és most, valamint a megfelelő időben örök élettel az 
Ő királyságában. […]

Azért imádkozom most, e karácsonyi időszakban és mindig, 
hogy hitünk Isten Fia köré összpontosuljon, és megszerezhessük 
magunknak azt a békét, mely minden értelmet felülmúl.” 3

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Megváltónk születésének története alázatos 
egyszerűségében is fennkölt.

Nincs még egy olyan gyönyörű történet, amely ilyen mélysé-
gekben kavarná fel az alázatos lelket, mint e dicsőséges történet 
Megváltónk születéséről. Nincs emberi szó, mely megszépíthetné, 
jobbá tehetné vagy hozzá tehetne ékesszólásához a maga szerény 
egyszerűségében. Soha nem avul el, akárhányszor is mesélik el, és 
bizony messze nem elég gyakran hangzik el az emberek otthonai-
ban. Képzeljük csak magunkat el, amint kint vagyunk a pászto-
rokkal, akik a nyájat őrzik azon az emlékezetes éjszakán. Szerény 
emberek voltak ők, akik nem veszítették el atyáik hitét, akiknek a 
szíve nem kövesedett meg, mint a zsidó vezetők szíve Urunk szol-
gálatának idején, hiszen ha ez bekövetkezett volna, akkor az angyal 
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nem jelent volna meg dicsőséges üzenetével. Idézzük fel ismét e 
csodás történetet.

„Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn 
tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.

És	ímé	az	Úrnak	angyala	hozzájok	jöve,	és	az	Úrnak	dicsősége	
körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.

És	monda	az	angyal	nékik:	Ne	féljetek,	mert	ímé	hirdetek	néktek	
nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen.

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.

Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva 
feküdni a jászolban.

És	hirtelenséggel	jelenék	az	angyallal	mennyei	seregek	sokasága,	
a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön 
békesség, és az emberekhez jó akarat!

És	lőn,	hogy	mikor	elmentek	az	angyalok	ő	tőlök	a	mennybe,	
mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind 
Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentetett 
nékünk.

Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a 
kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.” [Lukács 2:8–16.]

Olvashatja-e	bárki	ezt	anélkül,	hogy	meg	ne	érintené	az	alázat	
lelke és hatással ne lenne rá a történet egyszerű igazsága? 4

2
Bár Jézus Krisztus Isten Fia volt, mégis kisdedként 

érkezett a világba, és kegyelemről kegyelemre 
fejlődött, míg el nem nyerte a teljességet.

Feltételezem, hogy mindannyian tudatában vagyunk a tény-
nek, hogy Jézus Krisztus volt Jehova, aki Izráelt vezette Ábrahám 
és Mózes idejében, sőt, Ádám napjaitól fogva. Szintén ugyanez a 
Jehova, vagyis Jézus Krisztus volt az, aki lélekszemélyként megje-
lent Járed fivérének, és aki kisdedként erre a világra született, ahol 
férfivá növekedett.5
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Szabadítónk Isten volt, mielőtt e világra született volna, és ugyan-
ezt	a	helyzetét	magával	hozta,	amikor	ide	jött.	Éppen	annyira	Isten	
volt, amikor megszületett e világra, mint azt megelőzően. Ami 
azonban ezt az életet illeti, úgy tűnik, Neki is éppen úgy kellett 
indulnia, ahogyan az összes többi gyermeknek, és sort sorra kellett 
megszereznie tudását. Lukács azt mondja, hogy „gyarapodék böl-
csességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt 
való kedvességben” [Lukács 2:52]. János feljegyzi, hogy „először 
nem kapott a teljességből, hanem kegyelemről kegyelemre haladt 
tovább, míg teljességet nem kapott” [T&Sz 93:13]. […]

Nyilvánvaló, hogy 12 éves korára – hiszen akkor már megdöb-
bentette a tudósokat és a bölcseket is a templomban – komoly 
tudásra tett szert Atyja dolgaival kapcsolatosan [lásd Lukács  
2:46–49]. E tudást kinyilatkoztatás, angyalok látogatása által vagy 
más egyéb módon is megszerezhette. E tudásnak azonban, már 
ami ezt az életet illeti, sorról sorra és előírásról előírásra kellett jön-
nie. Nem is kérdéses, hogy időről időre kapcsolatban állt Mennyei 
Atyjával.

„…Jézus felnőtt a testvéreivel, és erőssé vált, és várt az Úrra, 
elrendelt	szolgálata	idejének	eljövetelére.	És	apja	alatt	szolgált,	és	

fiatal korában Jézus „sorról sorra és előírásról előírásra” szerezte tudását
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nem úgy beszélt, mint a többi ember, és tanítani sem lehetett; mert 
nem	volt	szüksége	arra,	hogy	bárki	is	tanítsa	őt.	És	sok	év	után	
elközelgett elrendelt szolgálatának órája.” [ Joseph Smith fordítása, 
Máté 3:24–26.]

Urunk kijelentése, hogy semmit sem tehet, csak azt, amit látott, 
hogy az Atya tesz, egyszerűen azt jelenti, hogy kinyilatkoztatást 
kapott arról, hogy mit tett Atyja [lásd János 5:19–20]. Kétség sem 
férhet ahhoz, hogy Jézus úgy jött a világba, hogy ki volt téve mind-
azon körülményeknek, amelyek mindannyiunktól megköveteltetnek 
– elfelejtett mindent, és kegyelemről kegyelemre kellett növekednie. 
Felejtése, vagyis, hogy korábbi tudása elvétetett Tőle, éppen úgy fel-
tétele volt e halandó lét teljesítésének, mint mindannyiunk esetében.

A Szabadító nem rendelkezett azonnal a teljességgel, hanem 
csak miután testet öltött, majd pedig elnyerte a feltámadást, akkor 
kapott meg minden hatalmat a mennyben és a földön egyaránt. 
Annak ellenére, hogy Isten volt, sőt, Isten Fia volt, aki hatalommal 
és felhatalmazással bírt e föld és más földek megteremtésére, mégis 
voltak olyan dolgok, melyeknek híján volt, és nem nyerte el, csak a 
feltámadását követően. Más szavakkal, nem nyerte el a teljességet, 
amíg nem kapta meg feltámadott testét.6

3
Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy 

megváltson bennünket a fizikai és a lelki haláltól.

Jézus azért jött ide, hogy egy konkrét küldetést teljesítsen, 
amelyre még azt megelőzően kapott megbízást, hogy e föld alap-
jait lefektették volna. A szentírásokban úgy beszélnek Róla, mint a 
Bárányról, „a ki megöletett, e világ alapítása óta” [ Jelenések 13:8]. 
Önként jött az idők delén, hogy megváltsa az embert a bukástól, 
mely Ádám vétke által sújtott volna le rá.

[…] Jézus az egyetlen olyan személy, aki földi apa nélkül szüle-
tett erre a világra. Testének Atyja egyben lelkének Atyja is, és min-
den ember lelkének Atyja. Atyjától örök életet nyert; anyjától pedig 
hatalmat arra, hogy meghaljon, hiszen édesanyja halandó asszony 
volt. Tőle kapta vérét, Atyjától pedig a halhatatlanságát. Így aztán 
mivel hatalmában állt letenni az életét, majd ismét felvenni azt, 
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képes volt megfizetni Ádám vétkének árát, és minden teremtményt 
megváltani a sírtól.7

Jézus Krisztus erre a világra való eljövetelének igazi oka… elő-
ször is az, hogy megváltsa az összes embert a fizikai, vagyis földi 
haláltól, melyet Ádám hozott a világba, másodszor pedig az, hogy 
megváltsa az összes embert a lelki haláltól, vagyis az Úr jelenlété-
ből való kizárástól, azzal a feltétellel, hogy bűnbánatot tartanak, 
és elnyerik bűneik bocsánatát, és kitartanak halandó próbatételük 
végéig.8

Örvendezünk amiatt, hogy Isten Fia megszületett az emberek 
közé!

Hálásak vagyunk engesztelő áldozatáért, melyet saját vére 
 ontásával munkált ki.

Hálásak vagyunk azért, hogy megmentett bennünket a haláltól, 
és ajtót nyitott, hogy örök életet nyerhessünk.

Imádkozunk békéért a földön, az evangélium terjedéséért, vala-
mint az igazság végső győzelméért.

Felszólítjuk Atyánk minden gyermekét mindenütt, hogy csatla-
kozzanak hozzánk, és tegyük meg együtt mindazt, ami békét ad 
nekünk ebben a világban és örök dicsőséget az eljövendő világban 
[lásd T&Sz 59:23].9

4
Engednünk kell, hogy a Szabadító születésének 
története átjárja életünket és hatással legyen rá.

Amikor elérkezik [a karácsony reggele], néhányan alázatos 
fohászban fejet hajtanak, megköszönve a Fények Atyjának az áldá-
sokat, melyeket szeretett Fia szenvedései által nyertek el, és hálás 
dicsőítéssel olvassák a csodás történetet. Mások – akik sajnos csak 
keveset tudnak, ha egyáltalán tudnak bármit is, adósságukról Isten 
Fia felé – nem dicsőítéssel és alázatos imával ünnepelnek, hanem 
káromló, részeg tivornyával, anélkül, hogy akár megfordulna a 
fejükben a galileai Férfi születésének jelentősége. […]

Hogyan is olvashatná bárki is Jézus Krisztus születésének meg-
indító történetét anélkül, hogy ne kívánná elhagyni bűneit? Az év 
e szakaszában jól teszi mindenki – a király a palotában, ha vannak 
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egyáltalán királyok ma palotákban, a szántóvető a szerény hajléká-
ban, gazdag és szegény egyaránt –, ha meghajtja térdét, és lerója 
tiszteletét Neki, aki bűntelen volt, aki életét áldozattal töltötte és 
bánkódással embertársai javára; akinek vére ontatott áldozatul a 
bűnért.

[…] Mi a helyzet ezzel a csodálatos történettel? Engedjük-e, hogy 
átjárja az életünket és hatással legyen rá? Fenntartások nélkül elfo-
gadjuk-e teljes igazságát? Hisszük-e, hogy ez a kisded valóban Isten 
Egyszülött Fia volt a testben? Tartós hittel rendelkezünk-e küldeté-
sében, és hajlandóak vagyunk-e engedelmesen követni Őt? Ha a 
világ így hitt volna, és őszintén megszívlelte volna tanításait, akkor 
nem tépte volna ízekre a viszály és a gonoszság hosszú korszakok 
mindegyike során. […] Túl sok volt a pusztán szavakra korlátozódó 
imádat azok között, akik Isten Fia követőinek vallják magukat, és 
túl kevés volt a valódi hódolat, mely az Ő tanításainak feddhetet-
lenségén alapult volna.

Azon a dicsőséges éjjelen az angyal kijelentette, hogy nagy örö-
möt hirdet, mely minden embernek szól [lásd Lukács 2:8–10], mégis 
nagy általánosságban az emberek szerte a föld színén megtagad-
ták ezen örömhír áldásainak befogadását. Nem voltak hajladóak 
elhagyni bűneiket, alázatossá válni, és életüket összhangba hozni a 
Mester tanításaival. […]

Ismét kérek mindenkit mindenütt: Forduljatok el gonosz útjai-
toktól Isten Fiának igaz szolgálata felé, hogy lelketek szabadítást 
nyerhessen az Ő királyságában! 10

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Mit	teszel	otthon	karácsonykor,	hogy	emlékezz	az	Szabadítóra?	

Mit tanulhatunk Smith elnök karácsonyi hagyományaiból? (Lásd 
„Joseph Fielding Smith életéből”.)

•	 Szerinted	miért	van	az,	hogy	Jézus	Krisztus	születésének	története	
„[s]oha nem avul el”? (Lásd 1. szakasz.)

•	 Tekintsd	át	Smith	elnök	szavait	arról,	hogy	Jézus	Krisztus	kisded-
ként eljött a világba és kiállta a halandóság nehézségeit (lásd 2. 
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szakasz). Milyen gondolataid és érzéseid vannak, amikor átgon-
dolod, hogy a Szabadító hajlandó volt mindezt megtenni?

•	 Gondolkozz	el	a	Szabadító	születése	és	a	Szabadító	engesztelése	
közötti kapcsolatról (lásd 3. szakasz). Hogyan segíthetnek a szü-
lők gyermekeiknek, hogy megértsék ezt? Hogyan befolyásolhatja 
ennek megértése a karácsonyi hagyományainkat?

•	 Mit	tehetünk,	hogy	engedjük,	hogy	a	Szabadító	születésének	
története „átjárja az életünket és hatással legyen rá”? (Lásd 4. 
szakasz.)

Kapcsolódó szentírások
Ésaiás	53;	Lukács	1:26–35;	2;	1 Nefi	11:8–23

Tanítási segédlet
A kis csoportokban történő beszélgetések „sok embernek 

megad[ják] a részvétel lehetőségét az órán. Az olyan egyének, akik 
általában vonakodnak részt venni, kis csoportokban megosztják 
azon elképzeléseiket, melyeket nem fejeznének ki az egész csoport 
előtt” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 177.).
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„…várjuk már a napot, amikor a Béke hercege eljő…”
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Felkészülés Urunk eljövetelére

„Készítsétek az Úrnak útját, és tegyétek 
egyenessé az ösvényeit, mert közel van 

eljövetelének órája” (T&Sz 133:17).

Joseph Fielding Smith életéből

Joseph Fielding Smith elnök egy alkalommal azt mondta az utolsó 
napi szentek egy csoportjának, hogy imádkozik „a világvégéért”. Azt 
mondta: „Örülnék, ha már holnap eljönne.” E kijelentésre reagálva 
egy asszony közbeszólt, elég hangosan ahhoz, hogy a többiek is 
hallják. „Ó, remélem, nem” – mondta.

Valamivel később erre az élményére utalva Smith elnök a követ-
kezőket tanította:

„Nem akarjátok, hogy eljöjjön a világvége?

A legtöbb embernek téves elképzelése van arról, mit értünk a 
világvégén. […]

Amikor Krisztus eljön, akkor a világ véget ér. […] Nem lesz 
többé háború, viszálykodás, irigység, hazugság; nem lesz gonosz-
ság. Akkor az emberek megtanulják szeretni az Urat és betartani a 
parancsolatait, mert ha nem, akkor nem maradnak itt. Ez a világ-
vége, és pont ezért imádkozott a Szabadító is, amikor tanítványai 
odamentek Hozzá, és azt kérték: »Taníts minket imádkozni«. Mit tett? 
Megtanította őket: »Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék 
meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, 
miképen a mennyben, azonképen e földön is.« [Lásd Lukács 11:1–2.]

Ezért imádkozom én is. Az Úr a világvégéért imádkozott, hát én 
is azt teszem.” 1

Beszédeiben és írásaiban Smith elnök gyakran idézett szentí-
rásbeli próféciákat az utolsó napokról, Joseph Smith szerepéről az 
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Úr útjának előkészítésében, valamint a Szabadító dicsőségben való 
eljöveteléről a földre. Mély érzéseit e próféciákkal kapcsolatban a 
Utahi	Ogden	templom	felszentelési	imájában	is	kifejezésre	juttatta:

„Amint tudod, Ó, Istenünk, az utolsó napokban élünk, amikor 
az idők jelei megmutatkoznak; amikor meggyorsítod munkádat 
annak idejében; és amikor már hallottuk a pusztában kiáltó szavát: 
Készítsétek elő az Úrnak útjait és tegyétek egyenessé az ösvényeit 
[lásd Máté 3:3]. […]

Ó, Atyánk, várjuk már a napot, amikor a Béke Hercege eljő, ami-
kor a föld megpihen, és igazlelkűség találtatik ismét a színén; és 
alázatos és töredelmes szívünkből szóló imánk az, hogy megéljük 
azt a napot és érdemesnek találtassunk arra, hogy Ővele élhes-
sünk, akit te kijelöltél, hogy királyok Királyaként és urak Uraként 
álljon, akinek dicsőség és tisztelet és hatalom és erő legyen most 
és  mindörökké.” 2

Joseph Fielding Smith tanításai
1

Az Úr eljövetele közel van.

Sebesen közeledünk az Úr ama hatalmas napjához, a „felfrissülés” 
ama idejéhez, amikor Ő eljön a menny felhőiben, hogy bosszút 
álljon az istenteleneken, és előkészítse a földet a béke uralmára 
mindazok számára, akik hajlandóak megmaradni törvényében [lásd 
Cselekedetek 3:19–20].3

Sok olyan dolog történt…, ami érezteti az egyház hithű tagjaival 
annak tényét, hogy az Úr eljövetele már közel van. Az evangé-
lium visszaállíttatott. Az egyházat teljes egészében megszervezték. 
A papságot az emberekre ruházták. A különféle adományozási 
korszakokat a kezdetekig visszamenőleg kinyilatkoztatták, kulcsai-
kat és felhatalmazásaikat pedig az egyháznak adták. Izráel Sion 
földjére való összegyűjtése folyamatban van. A zsidók visszatér-
nek Jeruzsálembe. Az evangéliumot az egész világon prédikálják, 
tanúbizonyságul minden nemzet számára. Templomok épülnek, 
melyekben a halottakért és élőkért végzett szertartások folynak. A 
gyermekek szíve atyáik felé fordult, és a gyermekek halottaik után 
tudakozódnak. A szövetségeket, melyekről az Úr megígérte, hogy 
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megköti majd Izráellel az utolsó napokban, kinyilatkoztatták, és 
az összegyűjtött Izráelből ezrével kötötték már meg ezeket. Az Úr 
munkája így halad előre, és ezek mind az Urunk közeledtére utaló 
jelek. […]

A próféták szavai sebesen teljesednek be, azonban mindez olyan 
természetes tantételek alapján megy végbe, hogy legtöbbünk észre 
sem veszi.

Jóel azt ígérte, hogy az Úr kiárasztja majd lelkét minden testre: 
a fiak és a leányok prófétálnak, az öregek álmokat álmodnak, a 
fiatalok pedig látomásokat látnak [lásd Jóel 2:28–29]. […]

Az utolsó napok jelei között szerepel a gyarapodó tanulás. 
Dániel azt a parancsot kapta, hogy „…zár[ja] be e beszédeket, és 
pecsétel[je] be a könyvet [a próféciáiról] a végső időig: [és azon a 
napon] tudakozzák majd sokan – mondta –, és nagyobbá lesz a 
tudás” (Dániel 12:4). Hát nem „tudakozzák” ma sokan fejvesztetteb-
ben, mint bármikor ezelőtt a világtörténelem során?

[…] Hát nem gyarapodott-e a tudás? Volt-e bármikor is valaha a 
világ történelmében, hogy ennyire sok tudás áradt volna az embe-
rek fejére? Mégis sajnálattal mondom, hogy Pál szavai igazak – az 
emberek „mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha 
el nem juthatnak” (2 Timótheus 3:7). […]

Hát nem hallunk-e tán háborús híreket? [Lásd T&Sz 45:26.] Hát 
nem voltak-e háborúink, olyan háborúk, amilyeneket még nem 
látott a világ? Hát nincsen-e ma háborgás a nemzetek között, hát 
uralkodóik nem gondterheltek? Hát nem igáztak-e le királyságokat, 
és nem voltak-e hatalmas változások a nemzetek között? Az egész 
világ felbolydult. Naponta kapunk híreket különböző helyeket sújtó 
földrengésekről [lásd T&Sz 45:33]. […]

A régi világ mégis megy a saját dolga után, és nagyon kevés 
figyelmet szentel mindannak, amit az Úr mondott, vagy mindazon 
jeleknek és jelzéseknek, amelyek adattak. Az emberek megkemé-
nyítik a szívüket, „és azt mondják, hogy Krisztus késlelteti eljövete-
lét a föld végezetéig” (T&Sz 45:26).4

Nemrégiben megkérdezték tőlem, tudom-e, mikor jön el az Úr. 
Azt válaszoltam, hogy „igen”, és most is azt mondom, hogy „igen”. 
Tudom, mikor jön el. Holnap jön el. Ő maga mondta. Felolvasom:
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„Íme, a most mának neveztetik az Ember Fiának eljöveteléig, és 
bizony, ez az áldozathozatal napja, valamint népem tizedfizetésének 
napja; mert aki tizedet fizet, az nem égettetik meg az ő eljövetelekor.”

Most pedig a megfelelő tanítás a tizedről.

„Mert a ma után következik az égetés – az Úr módján szólva  
ezt –, mert bizony mondom, holnap minden kevély és aki gonoszt 
cselekszik, olyan lesz, mint a tarló; és én felégetem őket, mert én 
vagyok a Seregek Ura; és én senkit nem kímélek, aki Babilonban 
marad.” [T&Sz 64:23–24.]

Úgyhogy azt mondom, az Úr holnap jön el. Legyünk hát felké-
szültek! 5

2
Amikor Krisztus eljön, ítéletre fog sor kerülni.

Az Úr által tanított példázat a búzáról és a konkolyról az utolsó 
napokra vonatkozik. A történet szerint a magvető jó magot vetett a 
földjébe, azonban amíg ő aludt, eljött az ellenség, és konkolyt vetett 
a földbe. Amikor a magok szárba szöktek, a szolgák ki szerették 
volna gyomlálni a konkolyt, de az Úr azt parancsolta nekik, hogy 
hagyják a búzát és a konkolyt együtt növekedni egészen az aratá-
sig, különben a konkoly kigyomlálása közben még tán fel találják 
szedni a zsenge gyökérzetű búzát is. Aztán az aratás végén el kellett 
menniük, és be kellett gyűjteniük a búzát, a konkolyt pedig össze 
kellett kötni, hogy elégessék. E példabeszéd magyarázataként az Úr 
azt mondta a tanítványainak, hogy „az aratás pedig a világ vége; az 
aratók pedig az angyalok” [lásd Máté 13:24–30, 36–43; T&Sz 86].6

A konkoly és a búza együtt növekedik, mindezen évek során 
ugyanazon a földön nőttek, a nap azonban már a küszöbön van, 
amikor a búzát begyűjtik, a konkolyt is hasonlóképpen begyűjtik, 
hogy elégessék, és akkor érkezik el a szétválasztás, az igazlelkűeké 
a gonoszoktól, így aztán mindannyiunk javára válik, ha betartjuk 
az Úr parancsolatait, megbánjuk a bűneinket, és az igazlelkűség 
felé fordulunk, amennyiben szívünkben szükség van a bűnbánatra.7

Építsétek	és	erősítsétek	az	egyház	tagjait	az	Istenbe	vetett	hitben;	
csak	az	Úr	tudja,	mekkora	szükségünk	van	erre!	Oly	sok	befolyás	
munkálkodik azon, hogy ízekre szedjen bennünket, pont az egyház 
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„sebesen közeledünk az Úr ama hatalmas napjához, a »felfrissülés« 
ama idejéhez, amikor Ő eljön a menny felhőiben…”
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tagjai között, és bizony eljön majd a nap, hamarosan, a közeljövő-
ben, amikor megtörténik a búza és a konkoly szétválasztása, akkor 
pedig vagy búza leszünk, vagy konkoly. Vagy az egyik oldalon 
leszünk, vagy a másikon.8

Eljön a nap, amikor ez a világ nem lesz többé. Megváltozik. Egy 
jobb	világot	kapunk.	Olyan	világot,	amely	igazlelkű,	mert	Krisztus	
eljön, és megtisztítja a földet.

Olvassátok	el,	mit	írnak	a	szentírásainkban.	Olvassátok	el,	mit	
mondott Ő maga. Amikor eljön, megtisztítja a földet annak minden 
gonoszságától, és – az egyházról szólva – azt mondta, hogy elküldi 
angyalait, ők pedig kirostálnak mindent az Ő királyságából – ami 
az egyház –, ami megbotránkoztat [lásd Máté 13:41].9

[A] hatalmas és félelmetes nap nem lehet más, csak Jézus Krisztus 
eljövetele, amikor eljő, hogy hatalommal megalapítsa királyságát az 
igazlelkűek között a földön, és megtisztítsa a földet minden romlott-
ságtól. Nem a félelem napja lesz ez, vagy a szívbéli rettegés napja 
az igazlelkűek számára, viszont a félelem és a rettegés napja lesz 
az istentelenek számára. Ezt magának a Szabadítóinak a szavaiból 
tudjuk, amikor tanítványait tanította [lásd Máté 24; Joseph Smith – 
Matthew	1].10

Amikor Krisztus eljön, ítéletre fog sor kerülni. Tájékoztatást kap-
tunk arról, hogy könyveket nyitnak majd fel, a halottak pedig azok 
alapján lesznek megítélve, amik a könyvekben állnak, e könyvek 
között pedig szerepelni fog az élet könyve [lásd Jelenések 20:12]. 
Látjuk majd a lapjait. Úgy látjuk majd magunkat, ahogyan vagyunk, 
és igazlelkű értelemmel értjük majd meg, hogy a reánk mért ítéle-
tek igazságosak és igazak, akár Isten királyságába lépünk, …hogy 
elnyerjük e dicsőséges áldásokat, akár kitaszíttatunk.11

Azért könyörgök az utolsó napi szenteknek, hogy álljanak szilár-
dan és hithűen minden kötelesség teljesítése terén, betartva az Úr 
parancsolatait, tisztelve a papságot, hogy megállhassunk, amikor az 
Úr eljön – akár élők leszünk, akár halottak, nem számít –, hogy e 
dicsőség részesei lehessünk.12
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3
Ahhoz, hogy felkészüljünk az Úr eljövetelére, 

ügyelnünk kell és imádkoznunk, valamint 
rendbe kell szednünk a házunkat.

Számos olyan esemény történik a világban, amely azt jelzi, hogy 
az Úr nagy napja egyre közeledik, a nap, amikor a Megváltó ismét 
megjelenik, hogy felállítsa királyságát igazlelkűségben, millenniumi 
uralkodása előkészítéseként. Addig is az egyház tagjainak köteles-
sége, hogy törekedjenek a tudásra, és hogy felkészítsék magukat 
tanulás és hit által is ama nagy és dicsőséges nap felvirradására.13

Nem szükséges aggódnunk az idők és az évszakok felől, amikor 
Krisztus eljön, viszont ügyelnünk kell és imádkoznunk, hogy készen 
álljunk.14

Olykor	bosszant,	amikor	néhány	elderünket	arról	hallom	
beszélni, hogy az Úr akkor jön majd el, amikor mindannyian elég 
igazlelkűek leszünk, hogy fogadjuk Őt. Az Úr nem fog arra várni, 
hogy igazlelkűvé váljunk. Amikor készen áll, hogy eljöjjön, akkor 
eljön – amikor a romlottság pohara megtelik –, és ha akkor nem 
vagyunk igazlelkűek, akkor így jártunk, mivel az istentelenek közé 
számláltatunk majd, és éppen úgy kivágatunk majd a föld színéről, 
mert az Úr megmondta, hogy a gonoszság nem áll meg.15

Tán tovább fogunk-e szunnyadozni teljes feledéssel vagy 
közönnyel mindaz iránt, amit az Úr figyelmeztetésként megadott 
nekünk? Azt mondom nektek: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjá-
tok, mely órában jő el a ti Uratok.

Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy 
az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem 
engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, 
abban jő el az embernek Fia” (Máté 24:42–44).

Fogadjuk meg ezt a figyelmeztetést, melyet az Úr adott, és 
 szedjük rendbe házunkat, és készüljünk fel az Úr eljövetelére! 16



2 6 .  f e J e z e T

342

4
Az utolsó napi szentek eszközök lehetnek Isten 

kezében egy nép felkészítésében az Úr eljövetelére.

Hát nem lenne rendkívül szokatlan, ha az Úr eljönne, hogy meg-
kezdje a béke uralmát, bosszút álljon a gonoszokon, megtisztítsa 
a földet a bűntől, és nem küldene hírnököket, hogy előkészítsék 
az utat előtte? Arra számítunk talán, hogy az Úr úgy jön el, hogy 
megítélje a világot, hogy nem ad előzetes figyelmeztetést, és nem 
készíti el a menekülés útját mindazoknak, akik hajlandóak bűnbá-
natot tartani?

Noé azért küldetett a világba, hogy figyelmeztesse a világot a 
vízözönre. Ha az emberek hallgattak volna rá, megmenekültek 
volna. Mózes azért küldetett, hogy elvezesse Izráelt az ígéret föld-
jére, hogy betöltse az Ábrahámnak tett ígéreteket. Keresztelő János 
azért küldetett, hogy előkészítse az utat Krisztus eljöveteléhez. 
Mindegyik esetben a hívás a mennyek megnyílása által érkezett. 
Ésaiás,	Jeremiás	és	a	többi	próféta	is	azért	küldetett,	hogy	figyelmez-
tesse Izráelt és Júdát, mielőtt utolérte volna őket a szétszóratás és a 
fogság. Ha hallgattak volna rájuk, más lap íródott volna a történelem 
könyvébe. Lehetőségük volt, hogy meghallják; kaptak figyelmezte-
tést, és kezükben volt a menekülés módja, melyet elvetettek.

Az Úr azt ígérte, hogy hasonló figyelemmel lesz az emberiség 
iránt második eljövetelét megelőzően is.17

Joseph Smith azért küldetett, hogy előkészítse e második eljöve-
tel útját azzal, hogy az evangélium teljességét hirdeti, és megadja 
minden embernek a menekülés eszközét bűneikből és vétkeikből.18

János Pathmos szigetén egy látomásban az utolsó napon látott 
egy „…angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló 
evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, 
és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” 
[ Jelenések 14:6].

Ezen ígéret beteljesítéseként Joseph Smith kijelentette, hogy 
Moróni – egy e földrészen élt ősi próféta, aki már feltámadt – taní-
totta neki az evangéliumot, utasításokat adva minden dolog vissza-
állítására vonatkozóan, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. 
Az Úr pedig azt mondta: „Mert íme, az Úristen elküldte az angyalt, 
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kiáltó szóval az ég közepén át, mondván: Készítsétek az Úrnak útját, 
és tegyétek egyenessé az ösvényeit, mert közel van eljövetelének 
órája” [T&Sz 133:17].

Elfogadván ezt igaznak, az utolsó napi szentek úgy gondolják, 
hogy ezzel elindult a kommunikáció a mennyekkel a modern kor-
ban, most pedig elküldetett „Isten országának …evangyélioma”, 
tanúságként a világnak, mielőtt Krisztus eljön [lásd Máté 24:14].19

amikor moróni angyal meglátogatta az ifjú Joseph smitht, prófétált a 
szabadító második eljöveteléről (lásd Joseph smith története 1:36–41)
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Lehetséges, hogy az utolsó napi szenteket furcsának és különc-
nek gondolják azért, mert úgy hiszik, hogy ők lettek felkérve e 
szentírás beteljesítésére [Máté 24:14], mégis azzal a tökéletes bizo-
nyossággal küldik szorgalmasan misszionáriusaikat a föld minden 
sarkába, hogy az Úr szólt. Sőt, mi több, amikor minden nemzet 
hallotta ezt az üzenetet, ahogy az kinyilatkoztatásra került ezekben 
az utolsó napokban, akkor várhatjuk Urunk és Szabadítónk, Jézus 
Krisztus eljövetelét, mert azon a napon minden nemzetet figyelmez-
tettek a hírnökök, akik az Úr ígérete szerint elküldettek hozzájuk.20

Az evangélium minden ember javára szolgál, és az egyházat meg-
alapozzák mindenütt, minden nemzetben, egészen a föld széleiig, 
az Ember Fia második eljövetele előtt.

[…] Második alkalommal is kinyújtotta karját, hogy az egyházba 
gyűjtse Izráelt, és ez alkalommal minden nemzetben felállítja majd 
szentjei gyülekezeteit.21

A Utahi Ogden templom felszentelési imájából:

Ó, Atyánk, sürgesd meg a napot, amikor az igazlelkűség győze-
delmeskedik; amikor a nemzetek uralkodói megnyitják határaikat az 
evangélium hirdetése előtt; amikor a szabadítás ajtaja szélesre tárul 
a becsületesek, tisztességesek és jók számára minden nép körében.

Imádkozunk az igazság terjedéséért; imádkozunk a misszionáriusi 
ügyért; erőt, számokat és eszközöket keresünk, hogy örökkévaló 
igazságaidat még több gyermekednek hirdethessük minden nem-
zetben, minden nép között és minden nyelven szólva.

[…] Az a vágyunk, hogy eszközök lehessünk kezedben, hogy 
felkészíthessünk egy népet Fiad eljövetelére.22

5
A millennium a béke és az Úr munkájában 

való tevékenykedés időszaka lesz.

Az igazlelkűek örvendeznek majd, amikor Ő eljön, mert elérke-
zik a béke a földre, az igazlelkűség az emberek közé, és ugyanaz 
a béke, öröm és boldogság kerül megalapításra majd az embe-
rek között, amely kétszáz éven át uralta ezt a földrészt [lásd 4 
Nefi 1:1–22], és amely idővel egyetemessé válik, Krisztus pedig az 
urak Uraként és a királyok Királyaként uralkodik majd ezer éven át. 
Nagyon várjuk már ezt az időt.23
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Ezer éven át uralkodik majd ez a boldog békeidő, aztán a megfe-
lelő időben a föld minden lakója az egyház nyájába vitetik.24

Az evangéliumot sokkal intenzívebben tanítják majd és nagyobb 
hatalommal is a millennium alatt, míg a föld lakói mind be nem 
fogadják.25

Ahelyett, hogy a millennium a pihenés ideje lenne, az bizony a 
munka ideje lesz mindenki számára. Nem lesz restség, jobb mód-
szerek lesznek használatban, nem kell majd annyi időt szánni a 
napi ügyek intézésére, ezzel pedig sokkal több idő adatik majd 
a királyság dolgaira. A szentek igen elfoglaltak lesznek a templo-
mokban, melyek a föld minden részében felépülnek. Sőt, annyira 
elfoglaltak lesznek, hogy a templomok az idő túlnyomó részében 
nyitva állnak majd.26

Lesz halandóság a földön az ezer év alatt is, mivel hatalmas mun-
kát kell elvégezni a halottak szabadításáért. A béke ezen ezer éves 
időszaka alatt az Úr nagyszerű munkája a templomokban folyik 
majd, mely templomokba az emberek azért mennek, hogy elvégez-
zék a munkát azokért, akik már továbbléptek, és akik arra várnak, 
hogy a szabadításukhoz tartozó szertartásokat elvégezzék értük 
azok, akik még mindig halandóként élnek a földön.27

A mi kötelességünk, hogy megmentsük a halottakat, e munka 
pedig a millennium idején is folytatódik majd, míg mindenki nem 
részesül felruházásában és pecsételésében, aki jogosult erre az 
áldásra.28

Mindazok, akik Krisztusban haltak meg, előjönnek majd a halot-
taikból az Ő eljövetelekor, és a földön lakoznak majd, ahogyan 
Krisztus is a földön lesz majd a millennium alatt. Nem lesznek 
folyamatosan itt az ezer év során, de egybevegyülnek azokkal, akik 
még mindig halandó életüket élik. E feltámadott szentek és maga a 
Szabadító is eljön, hogy utasításokat és iránymutatást adjon; hogy 
kinyilatkoztassa nekünk mindazt, amit tudnunk kell; hogy informá-
ciókat adjon az Úr templomaiban végzett munkával kapcsolatosan, 
hogy elvégezhessük mindazt a munkát, amire az érdemesek szaba-
dításához elengedhetetlenül szükség van.29

Az Úr azt mondta a szolgáin keresztül, hogy a millennium 
idején azok, akik már tovább léptek és elnyerték a feltámadást, 
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személyesen nyilatkoztatják ki a még mindig halandóságban élők-
nek mindazokat az információkat, amelyek szükségesek az ebből 
az életből már eltávozottak munkájának befejezéséhez. Akkor a 
halottaknak kiváltságukban áll majd, hogy elmondják, mit kívánnak, 
és minek az elnyerésére jogosultak. Így aztán egyetlen lélek sem 
marad figyelmen kívül, és az Úr munkája tökéletessé válik.30

Életem	minden	napján	imádkozom	azért,	hogy	az	Úr	felgyorsítsa	
munkáját. […] Imádkozom a világvégéért, mert jobb világot szeret-
nék. Szeretném, ha Krisztus eljönne. Szeretném, ha béke uralkodna. 
Szeretném, ha eljönne az idő, amikor minden ember békében, vala-
mint a hit, az alázat és az ima lelkében élhet.31

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
•	 Hogyan	befolyásolja	a	világvégével	kapcsolatos	érzéseidet	a	

„Joseph Fielding Smith életéből” című szakaszban olvasható 
 történet?

•	 Hogyan	segíthetnek	az	1.	szakaszban	említett	próféciák,	hogy	
felkészüljünk az Úr eljövetelére?

•	 A	2.	szakaszban	nézd	át	Smith	elnök	tanításait	a	búza	és	a	kon-
koly példázatával kapcsolatosan. Mit tehetünk, hogy a „búza” 
közé tartozzunk? Mit tehetünk, hogy segítsünk családunknak és 
másoknak?

•	 Amikor	az	Úr	eljövetelére	készülünk,	akkor	szerinted	mit	jelent	
az, hogy „ügyelnünk kell és imádkoznunk”? Szerinted mit jelent, 
hogy „szedjük rendbe házunkat”? (Lásd 3. szakasz.)

•	 Smith	elnök	így	imádkozott:	„Az	a	vágyunk,	hogy	eszközök	
lehessünk kezedben, hogy felkészíthessünk egy népet Fiad eljö-
vetelére” (4. szakasz). Hogyan készíthetünk fel másokat az Úr 
eljövetelére?

•	 Nézd	át	az	5.	szakaszt.	Hogyan	lehet	hasznunkra	most	az,	ha	
ismerjük, mi fog történni a millennium idején?

Kapcsolódó szentírások
Zsoltárok	102:17;	Ésaiás	40:3–5;	Jakab	5:7–8;	T&Sz	1:12;	39:20–21;	

45:39, 56–59
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Tanítási segédlet
„Az evangélium tanításának legfelsőbb, meggyőző, térítő ereje 

akkor nyilvánul meg, amikor egy inspirált tanító ezt mondja: »A 
Szentlélek ereje, a Szent [Lélek] lelkemnek tett kinyilatkoztatása 
által tudom, hogy a tanok, melyeket tanítottam, igazak«” (Bruce R. 
McConkie, Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 43.).
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Tárgymutató

A

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza

a szeretet ~ban példát mutat a 
világnak, 255–257

a tagság kiváltsága ~ban, 120
azért szervezték meg, hogy segít-

sen az egyéneknek és a csalá-
doknak boldogságot és örök 
életet találni, 121

elterjed az egész világon, 123–
125

Isten királysága a földön, 119–
120

Jézus Krisztus irányítja, 119–120
segédszervezetek ~ban, 121
segít a szülőknek gyermekeik 

tanításában, 207–208
szolgálat ~ban, kifejezi megbe-

csülésünket az Úr számunkra 
végzett szolgálata iránt, 122–
123

visszaállítása a hitehagyás évszá-
zadai után, 118–119

Á

Ádám	és	Éva	bukása
elengedhetetlen része a szabadu-

lás tervének, 61
hasonló a mély verembe esett 

emberhez, 64
Jézus Krisztus engesztelése 

legyőzi, 44, 62–64

B

Benson, Ezra Taft, 28
Bölcsesség szava, 230, 244–246

bűnbánat
az evangélium második tantétele, 

87
és a szabadulás terve, 65, 87
felelősség, hogy segítsünk 

másoknak ~ot tartani, 90–92
hittel együtt bűnbocsánathoz 

vezet, 83
Joseph Fielding Smith küldetése, 

hogy ~ra szólítsa az embereket, 
83–84

magában foglalja az őszinte bána-
tot bűneink miatt, valamint az 
elfordulást a bűntől, 89

megnyilvánul benne Mennyei 
Atyánk és Jézus Krisztus 
könyörülete, 87–89

most van itt az ideje, 89–90

Cs

család
a legfontosabb szervezet az idő-

ben és az örökkévalóságban, 
29, 75–76

az Úr úgy vezette be, hogy 
örökké fennmaradjon, 77–79

és a felmagasztosulás, 68–69
hogyan erősítsük meg, 75–76, 

79–80
lásd még családi est; családtörté-

net; házasság; pecsételő hata-
lom; szülők

családi est, 211
lásd még család; szülők

családtörténet
a szeretet munkája, 223–224
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a szívet az ősök felé fordítja, 215, 
217–218

segít a családi szervezet összeál-
lításában nemzedékről nemze-
dékre, 224–226

lásd még Illés; pecsételő hatalom

E

az egyház elnöke
nem vezeti tévútra az egyházat, 

159
viseli az egész egyházra vonat-

kozó papsági kulcsokat, 157
egyéni felelősség, 287–294
Első Elnökség, tanácsuk, 159
első látomás

az ~ vezetett oda, hogy Joseph 
Smith lett az utolsó adományo-
zási korszak feje, 108–110

visszaállította Isten igaz ismeretét, 
37–38

lásd még Smith, Joseph
engedelmesség lásd parancsolatok
erkölcsi tisztaság törvénye, 211–212, 

246–247
evangélium

a világ egyedüli reménysége, 59, 
271–273

családközpontú, 76
egyszerűségében kell prédikálni, 

271
Joseph Smith állította vissza, 

110–111, 265
minden ember számára adatott, 

125, 265
teljessége csak a visszaállított 

egyházban található meg, 
265–266

É

élet, célja, 66–67

F

feltámadás, 67–68
figyelmeztetés

az utolsó napi szentek felelős-
sége, hogy a ~ hangján szólja-
nak, 90–91

Joseph Fielding Smith küldetése, 
hogy a ~ hangján szóljon, 18, 
83–84, 229

G

Grant, Heber J., 141, 151

H

halál, fizikai és lelki, 62
házasság

~i hűség boldogságot és örök-
kévaló áldásokat eredményez, 
196–197

celesztiális ~ az evangélium meg-
koronázó szertartása, 194

celesztiális ~ minden hithű ember 
számára elérthető lesz, 197–198

édesebbé válik, amikor a férj és a 
feleség együtt élnek az evangé-
lium szerint, 199–201

gyermekek és fiatalok felkészí-
tése a ~ra, 198–199

örökké tart az evangélium terve 
szerint, 194–196

szent természete, 195
lásd még család; pecsételő hata-

lom; szülők
Hinckley, Gordon B., 1
hit

~tel járni, 86–87
az evangélium első tantétele, 

84–85
bűnbánattal együtt bűnbocsánat-

hoz vezet, 83
cselekedetet jelent, 85–87
és a szabadulás terve, 65
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Mennyei Atyánkban és Jézus 
Krisztusban, 38–39, 84–85

szükséges hozzá Isten jellemvo-
násainak ismerete, 38–39

hitehagyás, 118–119
hódolat

~ a sabbat napján, 243–244
~ legfelsőbb cselekedete a paran-

csolatok betartása, 231, 235
~ lelke az úrvacsora alatt, 97, 102
Isten iránti ~ békét eredményez, 

91
Isten iránti ~hoz szükséges az 

Ő jellemvonásainak ismerete, 
38–39

kövessük Jézus Krisztus példáját 
a ~ra, 55

I

Illés
lelke, 215, 217
visszaállította a pecsételő hatal-

mat, 217–219
lásd még családtörténet; pecsé-

telő hatalom; templomi munka
ima

~ az evangélium tanainak megér-
téséért, 148

igazlelkű vágyakért fohászkodni 
az ~ban, 282–283

Joseph Fielding Smith példája az 
~ terén, 275, 277, 282–283

köszönet kifejezése az ~ban, 282
közelebb viszi az egyéneket 

Istenhez, 278–279
mindig ideje van, 279–281
összhangban élni az ~val, 281–

282
iparkodás lásd munka
Isten, az Atya lásd Mennyei Atyánk

J

Jézus Krisztus
~ra emlékezünk az úrvacsora 

által, 97–102
~ra emlékezünk karácsonykor, 

311–312, 316–317
a papsági szolgálat nagyszerű 

mintája, 168
az utolsó napi szentek hite 

Őbenne, 50–52
bevezeti az úrvacsorát, 95–96
bizonyságot szerezni Róla, 54
ebben az adományozási korszak-

ban, 53–54
engesztelése, 44, 52, 62–68, 97–

100, 107, 315–316
és Joseph Smith, 107–108
fiaivá és leányaivá válni, 52–53
gyermekkora és fiatalsága, 313–

315
hit gyakorlása ~ban, 84–85
hűnek maradni a ~ról való 

bizonysághoz, 53–55
irányítja az egyházat, 119–120
Isten Egyszülött Fia, 50–51
Joseph Fielding Smith szeretete 

Iránta, 49–50
kegyelemről kegyelemre növeke-

dett, míg elnyerte a teljességet, 
313–315

második eljövetele, 319, 321–323, 
325–329

minden dolog Benne és 
Körülötte összpontosul, 51

példájának követése, 55–56, 168, 
237

szabadulást hoz a bukástól, 
62–65

szabadulást hoz a bűntől, 62–65
szenvedése a Gecsemánéban és a 

kereszten, 62–64, 97–100
szerepe a szabadulás tervében, 

44–45, 52, 62–68, 107
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születése, 52, 312–317
lásd még Jézus Krisztus engesz-

telése; Jézus Krisztus második 
eljövetele

Jézus Krisztus engesztelése
~ a Gecsemánéban és a keresz-

ten, 62–64, 97–100
~re emlékezünk az úrvacsora 

által, 97–100
~re emlékezünk karácsonykor, 

311–312, 316–317
feltámadás ~én keresztül, 67–68, 

107
hála érte, 64
hasonló egy mély verembe esett 

ember kimentéséhez, 64
szabadulás ~én keresztül, 62–65, 

315–316
lásd még Jézus Krisztus

Jézus Krisztus második eljövetele
a földet megtisztítják ~kor, 248, 

325
felkészülés ~re, 325–329
ítélet ~kor, 323, 325
közel van, 321–323

Joseph Fielding Smith lásd Smith, 
Joseph Fielding

Joseph Smith lásd Smith, Joseph

K

karácsony, 311–312, 316–317
lásd még Jézus Krisztus

keresztelés
alámerítéssel, ~ jelképrendszere, 

171, 173–174
és a szabadulás terve, 65
hithűség a ~ elnyerése után, 

178–179
Joseph Fielding Smith ~e, 171
kettős természete, 179
olyan, mint a bűnös életből a lelki 

életre történő feltámadás, 174

szövetsége, 176–178
szükségtelen nyolc éves kor alatt, 

174–176
kötelesség, személyes felelősség 

ezért, 291
kulcsok, papsági

az egyház elnöke viseli őket az 
egész egyházra vonatkozóan, 
157

meghatározása, 153–154
mennyei hírnökök állították 

vissza Joseph Smithen keresz-
tül, 154–157

tisztelni azokat, akik viselik, 151, 
153, 157–159

különbséget tenni igaz és hamis 
között, 142–143, 146–148

L

Lee, Harold B., 31

M

más hitek, tisztelet irántuk, 272–273
Mennyei Atyánk

azt szeretné, ha visszatérnénk 
Hozzá, 44–45

elküldte az Ő Egyszülött Fiát, 44, 
315

hit gyakorlása ~ban, 38–39, 
84–85

irántunk érzett szeretete, 40–44
ismerete hiányzik a világból, 35, 

39
jellemvonásai, 38–44
könnyekre fakad engedetlen 

gyermekei miatt, 42–44
minden ember lelkének Atyja, 40, 

254–255
minden ember tagja ~ családjá-

nak, 40, 60, 254–255
minden embert arra hív, hogy jöj-

jön Szeretett Fiához, 45
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munkája, hogy véghezvigye az 
ember halhatatlanságát és örök 
életét, 42

terve, 44–45, 52, 59–69
millennium, 329–330
mindvégig kitartani, 1, 65, 69, 277
misszionáriusi munka

egyszerűségben és a Lélek által 
kell végezni, 271

és az evangéliumi áldások teljes-
ségének megosztása, 265–266

Joseph Fielding Smith teljes 
idejű misszionáriusként, 7–12, 
263–265

reményt és békét hoz a világnak, 
271–273

több misszionáriusra van szükség 
az egyházban, 269–270

utolsó napi szentek felelőssége, 
hogy részt vegyenek a ~ban, 
266–269

Monson, Thomas S., 1
Mormon könyve

az evangéliumot tartalmazza, 
129–130

bizonyságot szerezni róla, 134–
136

bizonyságot tesz Jézus 
Krisztusról, 129–130

három tanúja és nyolc tanúja, 
127–135

Joseph Fielding Smith fiatal fiú-
ként a ~ét olvassa, 4–5, 139

Joseph Fielding Smith személyes 
bizonysága a ~ről, 127, 129, 
136

személyes tanulmányozása, 
135–136

munka
értéke, 287–290
szabaduláshoz, 292–294

N, Ny

nehézség, javunkra válik, 248
nők

a papság áldásai a ~ számára is 
elérhetőek, 305–307

elengedhetetlen munkájuk az Úr 
királyságában, 299–301

elvárják tőlük, hogy a világos-
ságra és az igazságra törekedje-
nek, 304–305

példák a ~ szolgálatára a szentí-
rásokban, 299–300

lásd még Segítőegylet
nyelvezet, áhítat ebben, 246

O

otthon lásd család; családi est; 
házasság; szülők

Ö

önrendelkezés, 292–294

P

Packer, Boyd K., 18–19, 28
papság

~i elhívások felmagasztalása, 
164–167, 169

áldásai mindenki számára elérhe-
tőek, 163, 169, 305–307

esküje és szövetsége, 164–165
ígéretek az érdemes ~viselőknek, 

168
Jézus Krisztus a ~ nagyszerű min-

tája, 168
papság kulcsai lásd kulcsok, pap-

sági
parancsolatok

betartásuk az Úr iránti szeretet 
kifejezése, 231–232

betartásuk hatalmas áldásokhoz 
vezet, 65–67, 69, 234–237

elfordulás a ~tól az áldások elve-
szítésével jár, 232–233
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pecsételő hatalom
és a halottak szabadítása, 221–

223
felkészíti a szenteket a szabadítás 

teljességére, 220–221
Illés állította vissza, 217–219
megmenti a földet a pusztulástól, 

219
lásd még családtörténet; Illés; 

templomi munka
példa, 209, 241–242, 249
próbatételek javunkra válnak, 248

S

sabbat napja, 243–244
Segítőegylet

alapítása, 300
elengedhetetlen az egyház mun-

kájához, 300–301
fizikai és lelki céljai, 302–304
lásd még nők

Smith, Ethel Reynolds (második 
felesége), 14–15, 19–21, 73–74, 
191, 193, 297, 299

Smith, Hyrum (nagyapja)
feddhetetlensége, 111
hűsége Joseph Smith és az egy-

ház iránt, 105, 111–113
szolgálata, 1, 3, 105
vértanúsága, 3, 113–114

Smith, Jessie Evans (harmadik fele-
sége), 21–23, 30–31, 193, 299

Smith, Joseph
az evangélium ~en keresztül lett 

visszaállítva, 108–111
bizonyságot nyerni küldetéséről, 

106
egysége bátyjával, Hyrummal, 

111–113
elhívást kapott, hogy az utolsó 

adományozási korszak feje 
legyen, 108–110

első látomása, 37–38, 108–109
és Jézus Krisztus, 107–108
Joseph Fielding Smith személyes 

bizonysága a ~ről, 106
Krisztus ismeretének kinyilatkoz-

tatója, 108
papsági kulcsok visszaállítása 

~en keresztül, 151, 154–157
vértanúsága, 3, 113–114

Smith, Joseph F. (édesapja), 1, 3, 
106, 139, 166, 203, 303

Smith, Joseph Fielding
a Tizenkét Apostol Kvóruma 

tagja, 15–19, 23–27, 117–118
az egyház elnöke, 27–30
az egyház növekedése elnöksége 

alatt, 29
békére lel a halál idején, 14, 21, 

25, 30–31, 59, 191, 193–194, 
241

beszél egy családkutatóval, aki 
nem tudja megmagyarázni 
érdeklődését a családtörténet 
iránt, 215, 217

beszél egy emberrel, akinek első 
alkalommal tetszett egy beszéd 
a Bölcsesség szaváról, 230

családjával tölti a karácsonyt, 311
csecsemőként részt vesz a Utahi 

St. George templom felszente-
lésén, 117

David	Whitmer	és	Oliver	
Cowdery	kézírásos	bizonyságát	
olvassa, 127

édesapja helyett ő mondja a fel-
szentelési imát, 13–14

egyházi történetíró, 17, 127
elhívják, hogy a Tizenkettek 

Kvórumában szolgáljon, 15–18, 
117

Európában szolgál a II. világhá-
ború kitörésekor, 23–25
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feleségével, Louie-val, otthont és 
családot alapít, 13–14

felfigyel egy kislányra a tömeg-
ben, 254

felkér egy fiatal férfit, hogy üljön 
mellé az általános konferen-
cián, 253

férj, apa és nagyapa, 19–20, 73–
75, 191, 193–194, 205

fiatalemberként a szentírásokat 
tanulmányozza, 4–5, 139

fiatalemberként megtanul dol-
gozni, 3–4, 287–288

fiatalemberként részt vesz a Salt 
Lake templom felszentelésén, 6

gyászolja első feleségét, Louie-t, 
14, 191, 275

gyászolja második feleségét, 
Ethelt, 21, 193

gyászolja harmadik feleségét, 
Jessie-t, 30–31, 193

gyermekeinek tanítja az evangéli-
umot, 205

gyermekkora, 3–5
halála, 31
házassága Ethel Reynoldsszal, 

14–15, 191, 193
házassága Jessie Evansszel, 

21–23, 193
házassága Louie Shurtliff-fel, 6–7, 

14, 191
imádkozik, hogy elvonuljon a 

vihar, 275, 277
imádkozik a világvégéért, 319, 

321
imádkozik erőért, hogy hithű 

maradhasson mindvégig, 1, 277
imádkozik erőért első felesége, 

Louie, halála után, 275
imádkozik nyilvános beszédek-

ben, 277
Junie nevű lovától a szeretetről és 

az elfogadásról tanul, 258–259

kabátot ad egy szükséget látó 
misszionáriusnak, 253

karácsonyi üzenetet tesz közzé, 
312

keresztelkedése, 171
kifejezi szeretetét Jézus Krisztus 

iránt, 49–50
kifejezi szeretetét Joseph Smith 

iránt, 106
kihangsúlyozza a család jelentő-

ségét, 29, 75–76
könyörületes természete, 18–19, 

84
könyörületet mutat egy férfinak, 

aki autóbalesetet okozott a 
misszionáriusoknak, 18–19

köszönetnyilvánítás ~nek, 26–27, 
30, 31–32

közelsége Istenhez, 35
küldetése, hogy bűnbánatra szó-

lítsa az embereket és a figyel-
meztetés hangján szóljon, 18, 
83–84, 229

méltatja a hadseregben szolgáló 
igazlelkű utolsó napi szentek 
példáját, 241–242

minden emberért imádkozik, 
282–283

nagyszerű nők mellett szolgál az 
egyházban, 297, 299

nyilvánosan énekel feleségével, 
Jessie-vel, 299

öröksége, 1, 3, 105, 113–114
segít édesanyjának bábai teendő-

iben, 259, 297
segít édesapjának adminisztratív 

teendőiben, 13
sugalmazást kap, hogy segít-

sen egyik fiának betartani a 
Bölcsesség szavát, 181, 183

számos minőségben szolgál az 
egyházban, 13, 117–118, 161, 
163



T á r g y m U T a T ó

358

személyes bizonysága, 106
személyes indíttatásáról beszél az 

egyházi szolgálattal kapcsolato-
san, 118

szeretete az általa tanítottak iránt, 
83–84

szolgálatát szigorúság és megbo-
csátás jellemzi, 18–19

szorgalma az evangélium tanul-
mányozásában, 4–5, 139, 141

szüleitől tanulja az evangéliumot, 
203, 205

születése, 1
tanácsot ad D. Arthur 

Haycocknak, 287
teljes idejű misszionáriusi szolgá-

latot teljesít Angliában, 7–12, 
263–264

tiszteli a papsági kulcsokat, 151, 
153

törött lába ellenére elsétál a gyű-
lésre, 118

visszatér Angliába az egyház 
elnökeként, 264–265

Smith, Julina Lambson (édesanyja), 
1, 3, 203, 205, 259, 297

Smith, Louie Shurtliff (első fele-
sége), 6–14, 191

Sz

szabadítás
segíteni másoknak a ~ra való 

törekvésben, 294
törekedni a személyes ~ra, 294
lásd még szabadítás terve

szabadítás terve
a bukás is része, 61
családközpontú, 68–69
és Jézus Krisztus engesztelése, 

44, 52, 62–68, 107
Mennyei Atyánk alapította meg a 

teremtés előtt, 60

örömmel fogadták a halandóság 
előtti lélekvilágban, 60

Szentlélek
hatalmas erővel szól az emberi 

lélekhez, 183–184
Joseph Fielding Smith iránymu-

tatást kap családjában a ~től, 
181, 183

kinyilvánítja az igazságot minden 
ember számára, 145–146, 184

küldetése, 183–184
nem lakik szentségtelen hajlé-

kokban, 188
Szentlélek, ajándéka

és a szabadulás terve, 65
felkészülés áldásainak elnyeré-

sére, 186–188
kézrátétel által, 185
kinyilatkoztatásokhoz vezet, 

melyek a személyes életünket 
irányítják, 188–189

lehetővé teszi számunkra, hogy 
a Szentlélek állandó társunk 
legyen, 185–188

Szentlélek ajándéka lásd Szentlélek, 
ajándéka

szeretet
~ az Úr és mások iránt az összes 

szent törvénnyel való össz-
hanghoz vezet, 259–260

és mások saját magukért történő 
megbecsülése, 258–259

gazdagítja a tudás, hogy min-
den ember Isten gyermeke, 
254–256

Joseph Fielding Smith ~et tanul 
Junie nevű lovától, 258–259

magában foglalja a megbocsátást, 
és azt, hogy a jót lássuk meg 
másokban, 256

szolgálaton keresztül jut kifeje-
zésre, 257–258
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utolsó napi szentek között, 
255–257

szolgálat, 257–258
szülők

bevezetik gyermekeiket a szentí-
rásokba, 210–211

családi estet tartanak, 211
felelőssége, hogy gyermekeik-

nek megtanítsák az igazságot, 
205–207

felelősségeikben segítséget kap-
nak az egyháztól, 207–208

felkészítik a gyermekeket arra, 
hogy az igazság tanúi legyenek 
és misszionáriusként szolgálja-
nak, 212

felkészítik a gyermekeket arra, 
hogy ők is szülők legyenek, 
212–213

fiatal korban tanítsák a gyerme-
keket, 210

igazlelkű példájuk, 209
segítenek a gyermekeknek ellen-

állni a gonosznak, 205–206
tanítsák a gyermekeket imád-

kozni, 210
tanítsák gyermekeiket, hogy 

erkölcsösek és erényesek 
legyenek, 211–212

lásd még család; családi est; 
házasság

T

tanúk törvénye, 130–132
tanulás

az evangéliumi ~ a legfontosabb, 
141–143

egyházi vezetőktől, 144–145
és különbséget tenni igaz és 

hamis között, 142–143
igazlelkű életvitel által gyarapo-

dik, 146–149

szentírásokból, 134–136, 143–
144, 148

Szentlélektől érkező útmutatás 
által, 145–146

tanulmányozás, hit és engedel-
messég által, 145–146

törekedjünk a ~ra sok területen, 
141–142

templom felszentelése, személyes 
elkötelezettség kifejezése, 217

templomi munka
a szeretet munkája, 223–224
a szívet az ősök felé fordítja, 215, 

217, 218, 221
segít a családi szervezet összeál-

lításában nemzedékről nemze-
dékre, 224–226

lásd még családtörténet; Illés; 
pecsételő hatalom

Thompson, Mercy, 105
Tizenkét Apostol Kvóruma, taná-

csuk, 159
törvény

engedelmesség a ~nek szükséges 
a szabadításhoz, 65

kormányozza a világegyetemet és 
Isten királyságát, 230–231

trágárság, 246
tudás lásd tanulás

Ú

úrvacsora
hozzállásunk az ~vételhez, 

100–102
Jézus Krisztus bevezeti, 95–96
Jézus Krisztus engesztelésének 

emlékezetére van, 97–100
parancsolat az ~vételre, 96–97
szent szertartás, 96
szövetségek, melyeket az ~vétel-

kor kötünk, 100–102
úrvacsorai gyűlés, 95
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V

a világban élni, de nem a világból 
valónak lenni, 248

lásd még világiasság
világiasság

elhagyása, 242–249
válaszok a világi emberek nyil-

vánvaló sikereivel kapcsolatos 
aggodalmakra, 247–248

visszafogottság, 211–212, 246–247
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