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A mormon egyház tanításai 
 

 mormon egyház tanításainak bemutatását hadd kezdjem egy idézettel, mely 
fontos útbaigazítást ad nekünk a következő oldalak tartalmához: „A mor-
monok dogmáit egészen nehéz megfogni, ha másért nem is, azért, mert tele 

van következetlenségekkel… …sok esetben ellentmondanak egymásnak a téte-
lek.”1 Dolgozatomban mégis megpróbáltam témákba csoportosítani a szerteágazó 
tanításokat, s viszonylag logikusan, érthetően tárni az olvasó elé. Négy témában 
vizsgálódunk, ezek: Istenről, amiben foglaltatik az Atya, a Fiú és a Szentlélek, alko-
tott nézetek; a mormon egyház antropológiája; a mormon egyház megváltástana, 
természetesen Jézus Krisztus váltságának tükrében; végül pedig a végidők tekinte-
tében vizsgálódunk.  

Vizsgálódásunk 3 fő részből áll minden témában. Az első rész a mormon téte-
lek ismertetése, magyarázata a mormon egyház szemszögéből. A második rész a 
tantételek cáfolata, kritikája keresztyén hitünk vagy egyáltalán a józan  ész alapján. 
A harmadik rész pedig általános útbaigazítás a témában arra vonatkozólag, hogy mi 
a Biblia tanítása az adott témában, természetesen a teljesség igénye nélkül. 

 
Istenről 
A. A mormon egyház Istenről 
A mormon egyház első alapvető tanítása Istenről az, hogy Isten, az Atya eredetileg 
egy megdicsőült ember, aki egy másik ugyanolyan bolygóról származik, mint a 
Föld. Istennek erről a teremtés előtti állapotáról Joseph Smith számol be nekünk: 
Isten maga az Atyja mindannyiunknak, valaha egy másik földön tartózkodott, 
ugyanúgy ahogyan Jézus Krisztus tette a miénken.2 Az Atyának pedig hús és csont 
teste van, ugyanolyan kézzelfogható, mint az emberé.3 Joseph Fielding Smith ezt a 
tanítást szintén alátámasztja akkor, amikor kimondja, hogy az Atyának halandó 
teste volt, mely meghalt, s aztán feltámadott: „A mi mennyei Atyánk egyszer már 
átment egy életen és egy halálon, ezek után lett megdicsőült ember.”4 

Az isteni eredet tovább bonyolódik a mormon tanításokkal, hiszen azt is tanít-
ják, hogy az Atya egy bizonyos isteni fajnak az elsőszülöttje, előtte pedig végtelen 
számú istenek léteztek, akik viszont annak előtte mégis emberek voltak. Brigham 
Young mondja ki, hogy az Atya Isten testi természete más, ugyanabból az isteni 
fajból származó istenektől származik: „Onnantól, hogy az emberek felmagasztaltat-
tak és istenekké lettek – még az istenek fiai is királyok királyaivá és urak uraivá –, 
hatalmuk van, hogy fajtájukat tovább szaporítsák lélekben.”5 

 

                                                 
1 TUCKER: i.m. 80. 
2 YOUNG: Journal of Discourses, 6:3. 
3 SMITH (JR.): Doctrine and Covenants, 130:22. 
4 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:10. 
5 YOUNG: Journal of Discourses, 6:227. 
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Ha pedig már Isten emberként is létezett Istenné létele, megdicsőülése előtt, 
akkor miért ne lehetne családja? A mormonok azt is vallják, hogy az Atya házassá-
got kötött, meghalt és feltámadt, hogy a mennyország istene legyen. Házassága 
azonban nemcsak a földön érvényes, hanem a mennyben is, ezért Istennek és a fe-
leségének, az istennőnek, az Anya istennek milliónyi spirituális gyermekük van a 
mennyországban. Ezt a spirituális-világ uralmat hívják preegzisztensnek.6 

Egy mennyei Anya osztja meg a szülőséget a mennyei Atyával. Ez a tény vezet-
te az Utolsó Napi Szenteket arra, hogy higgyék, ez a mennyei Anya is hasonló a 
mennyei Atyához dicsőségben, tökéletességben, könyörületességben, bölcsesség-
ben és szentségben. Joseph F. Smith továbbá tanítja, hogy az ember mint lélek a 
mennyei szülők elsőszülöttje. Így a Szentírás csak tapogatózik ebben a témában, 
míg a mormon próféták szavaiból az évek során egyértelmű jelzést kaptunk, hogy 
az emberi lényeknek van mennyei Anyjuk és mennyei Atyjuk is!7 

Látjuk tehát, hogy Isten nincs egyedül, társ is adatott neki, ennél azonban a 
mormon teológia sokkal messzebbre megy: 

Joseph Smith azért is tanította ezeket, mert az „isten” héberül többes számban 
van, ami azt bizonyítja, hogy sok isten létezik.8  

Ennek legfőbb bizonyítékát vélte felfedezni Joseph Smith a bibliai héber 
nyelvben: „Minden cáfolat ellenére a Biblia legelején az mutatkozik meg, hogy több 
Isten van... az ‘eLOhiIM szó egyértelműen többes számban van.”9 

Joseph Smith adott egy másik magyarázatot is a végtelen számú istenségre, 
melynek még annyi bibliai alapját sem találtam, mint az előző érvnek. „Ha Jézus 
Krisztus az Isten Fia volt, és János apostol felfedezte, hogy Jézus Krisztus Atyjá-
nak, Istennek is volt egy Atyja, ebből már feltételezhetjük, hogy annak is volt egy 
Atyja. Hiszen volt-e valaha Fiú Atya nélkül? És volt e valaha Atya Fiú nélkül?”10 

Továbbá a mormonok szerint az ember istenképűsége is Isten ember voltára 
bizonyíték. 

A Mózes első könyve azt írja, hogy az ember Isten „testének” képmására te-
remtetett: „Azon a napon, amikor Isten megteremtette az embert, az Isten hasonla-
tosságára teremtette őt; a saját testének képére, férfivá és nővé teremtette őket.”11 

A fentieket átgondolva és rendszerezve már az következik, hogy míg a férfiak a 
mennyei Atya testének képmására teremtettek, addig a nők a mennyei Anya kép-
mására. 

Ezt a hetvenek tagja, Milton Hunter alá is támasztja: „így a férfiak az örökkéva-
ló Atya Isten képmására és hasonlatosságára teremtettek, míg a nők az ő örökkéva-
ló Anyjuk képmására és hasonlatosságára formáltattak.”12 

Spencer W. Kimball mormon próféta pedig a következő gondolatot szülte a té-
mában: „Isten a férfit a saját képmására teremtette, és egészen biztos, hogy a nőt a 
társának, a feleségének a képmására.13 

                                                 
6 GORDEN, VAN: i.m. 31. 
7 CANNON: „Mother in Heaven” in: LUDLOW (szerk.): Encyclopedia of Mormonism, 4:961. 
8 GORDEN, VAN: i.m. 31. 
9 SMITH, Joseph Fielding: Teachings of the Prophet Joseph Smith, 372. 
10 MCCONKIE: Mormon Doctrine, 576. 
11 GORDEN, VAN: i.m. 32. 
12 HUNTER: Pearl of Great Price Commentary, 114. 
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A mormon tanítások alátámasztására használt igék  
A 1Móz 1,1 és következő versekben az ‘eLOhiIM többes számú főnév használata 
egyértelműen több Istenre mutat, és isteneknek kell fordítani. 

 
1Móz 1,26-27 – „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk ha-
sonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, 
ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmás-
ára teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” 

Ez a vers ecseteli, hogy Isten és Ádám hasonlatosak egymáshoz, amiből a mor-
monok arra következtetnek, hogy mivel tudjuk, hogy néz ki Ádám, Istennek ezért 
ugyanúgy kell kinéznie. 

 
1Móz 5,1-3 – „Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez ha-
sonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük nap-
ján. Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, 
és elnevezte Sétnek.”  

Ádám Isten képmására teremtetett, így Isten úgy néz ki, mint Ádám. Sét az el-
sőszülötte volt Ádámnak, és szintén Ádám képmása volt, így Sét úgy nézett ki, 
mint Ádám, Ádám pedig úgy, mint Isten. 

 
1Móz 32,31 – „Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet és ezt mondta: Bár láttam Istent szín-
ről színre, mégis életben maradtam.” 

Jákób látta Istent színről színre (ld. még 2Móz 33,11), így Istennek kell, hogy 
legyen teste. Az a kifejezés pedig, hogy színről színre, szemtől szembe, mutatja, 
hogy Istennek volt arca, amiből az következik, hogy teste is volt. 

 
2Móz 33,23 – „Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem 
láthatja meg.” 

Ebben a versben Istennek kezéről, orcájáról és hátuljáról van szó, ami azt je-
lenti, hogy Isten ugyanolyan természetű, mint az ember. Mózes pedig, ha láthatta 
Istent, akkor Istennek fizikai természete volt. 

 
5Móz 10,17 – „Mert Istenetek, az ÚR, istenek Istene és uraknak Ura. Ő a nagy, erős és fé-
lelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni.”  

Ahhoz, hogy Isten az istenek Istene lehessen, kell, hogy több isten létezzen (ld. 
még Zsolt 136,2). 

 
János 8,17-18 – „Márpedig a ti törvényetekben is meg van írva, hogy két embernek a tanúság-
tétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elkül-
dött engem.” 

Azt mondja Jézus, hogy két ember kell, hogy valamit bizonyosnak tudjunk, azzal, 
hogy Jézus az Atyát második tanúnak mondja, Jézus azt állítja, hogy az Atya is ember. 

 

                                                                                                                        
13 KIMBALL, Edward L.: Teachings of the prophet Spencer W. Kimball, 25. 
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János 14,9 – „Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, 
Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?” 

A mormonok ebből arra következtetnek, hogy az Atyának ugyanolyan fizikai 
teste volt, mint Jézusnak. 

 
ApCsel 17,29 – „Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy 
aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az 
istenség.” 

Isten és az ő felesége szó szerint „nemzett” bennünket a mennyben, mint lelki 
utódokat, ezért hív bennünket nemzettségének.  

 
1Kor 8,5 – „Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint aho-
gyan sok isten és sok úr van,” 

Több Isten van mennyen és földön. 
 

Zsid 12,9 – „Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e 
sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?” 

Ahogyan vannak apáink a földön, úgy a mennyben is kell, hogy legyen egy lelki 
Atyánk. Ahogyan földi apáink testben nemzettek bennünket, mennyei atyánk úgy 
nemzett bennünket lélekben. Ezért a lelkünk Atyjának kell, hogy legyen egy társa, 
ahogy a testünk apjának is van. Ez a társa a lelki Anyánk.14 

 
B. A mormon tanok cáfolata, helyreigazítása  
Az, ahogy Joseph Smith megpróbálta lefordítani és értelmezni az ‘eLOhiIM többes 
számú főnevet, figyelmen kívül hagyja a héber nyelvtan legelemibb szabályait. Ami-
kor az ‘eLOhiIM szót használja a Biblia az egy igaz Istenre, akkor általában véve egyes 
számú ige követi, ezért a többes számú főnevet egyesként fordítjuk. Amikor idegen 
istenekről van szó, akkor az ‘eLOhiIM mindig többes számú igét vonz maga után.15 

Bruce R. McConike azt állítja, hogy az ‘eLOhiIM szó az Atya személyes neve 
is.16 Ez jelentős problémákat okoz mormon nézőpontból is. 

Az első probléma ezzel az, hogy egyrészről Smith azt állítja, hogy az ‘eLOhiIM 
szót „istenek”-nek kell fordítani, a másik oldalról McConike azt állítja, hogy ez a 
szó az Atya neve. Bár a mormonok sohasem fordítják az Ő nevét „istenek”-nek, 
azonban ez teológiájukat ismerve inkább annak tudható be, hogy ez a következet-
len és önkényes használata Isten nevének csak arra jó, hogy elkerüljék a kellemetlen 
szituációkat, melyek az egymásnak ellentmondó hittételeikből fakadnának. Arra a 
következtetésre kell tehát jutnunk, hogy a mormonoknak nincs következetes szabá-
lyuk arra nézve, hogy az ‘eLOhiIM szó mikor jelenti az Atyát, mikor jelöl isteneket, 
vagy pogány istenségeket.  

Az ‘eLOhiIM szót nem használhatjuk szigorúan csak az Atyát jelölve. Habár a 
mormonok úgy hiszik, hogy az ‘eLOhiIM az Atya külön személyes megnevezése, 
JHVH pedig a Fiúé. Erre a könnyed teológiára könnyen rácáfolhatunk.  
                                                 
14 Az Anya Isten tana a mormonok között is nagyon kényes tan, és nem széles körben emlegetett. Sok 

mormon azt mondja, hogy ez a dolog túl szent ahhoz, hogy mélyen lehetne beszélgetni róla. 
15 VOS: Biblical Teology: Old and New Testaments, 65. 
16 MCCONKIE: i.m. 224. 
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Amikor a Zsidókhoz írt levél 1,8., a Zsoltárok könyve 45,6., a Zsidókhoz írt le-
vél 1,10-11., és a Zsoltárok könyve 102,24-26. verseit idézik, a versekben az 
‘eLOhiIM szót idézi az újszövetségi ige a Zsoltárok könyvéből, mégis a Fiúról van 
szó. Nem gondolom, hogy az újszövetségi szerző tévedett volna. A Jehova szót is, 
amit a mormonok kizárólag a Fiúra vonatkoztatnak, megtaláljuk az Atyára vonat-
koztatva is az Ézsaiás könyve 63,16. versében.  

Még egy indokot írnék le a sok közül. Azért is nem lehet az ‘eLOhiIM kizáró-
lag az Atya nevének jelölése, mert a bibliai héber több értelemben használja ezt az 
egy szót: Idegen istenekre kb. 240-szer (pl. 1Móz 31,30,32), idegen istennőkre 
(1Kir 11,5.33), bírákra (2Móz 21,6; 22,8.9.) és angyalokra is (Zsolt 8,5).17 

Az a kifejezés, hogy „képére”, „hasonlatosságára” nem azt jelenti, hogy az em-
bereknek isteni testük van. Nem test szerint lettünk hasonlóvá Istenhez, hanem lel-
ki, szellemi tulajdonságokban. Az már más kérdés, hogy ez a hasonlatosság megsé-
rült a bűneset után, és ahhoz, hogy ez az Isten-képűség helyreálljon, az embernek 
szüksége van a megváltásra és a megszentelődésre Jézus Krisztus által (Róm 8,29; 
1Kor 15,49; Kol 3,10). 

Isten a nőt és a férfit is a saját képmására teremtette, ami eleve kizárja azt, hogy 
fizikális hasonlóság lenne köztünk és Isten között (1Móz 1,27).  Az az elképzelés 
pedig, hogy Isten az ő feleségét használta fel mintának, hogy Évát megmunkálja, 
inkább egy mitológiai elképzeléssel ér fel, mint bibliai igazsággal. Ez egyrészt kizár-
ja azt az alapigazságot, hogy Isten a férfit és a nőt is a maga képmására teremtette, 
másrészt pedig erre semmilyen bibliai igét, de még utalást sem találunk.  

Az, hogy végtelen számú istenségek előzték meg az Atya létét, teljesen lehetet-
len. Ez teljesen ellentmond a Biblia tanúságának, ezért számunkra elfogadhatatlan, 
és inkább elképzelésként kell kezelnünk, mint szilárd tantételnek.   

 
C. A Biblia Istenről 
A Biblia tanítása egyértelműen monoteista. A politeizmust újra és újra tagadja a 
Biblia: A 1Móz 1,1 és az abban szereplő BáRá’ egyes számú ige utal a teremtetlen, 
öröktől fogva létező, egyedül élő Istenre. Továbbá: 5Móz 32,39; Zsolt 86,10; Ézs 
43,10; 44,6; 45,21 

Pál a Gal 4,8-ban hangsúlyozza „Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan is-
teneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok.” Minden más isten csak az 
emberi képzelet szüleménye.  

Isten Lélek: A Biblia azt tanítja, hogy Isten természete Lélek (Jn 4,24; 2Kor 
3,17). 

Mivel Isten a teremtője mindennek (1Móz 1,1; Jn 1,3; Kol 1,16-17), ezért ő 
nem lehet anyagi természetű. 

 
Isten nem ember: 4Móz 23,19 – „Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek 

fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?” (ld. 
még: Hós 11,9)18  

 

                                                 
17 GORDEN, VAN: i.m. 34-35. 
18 Ua. 39. 
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Jézus Krisztusról 
A. A mormon egyház Jézus Krisztusról  
Nézzük először Krisztus keletkezését, létrejöttét. Azt a mormonok is hiszik, hogy 
nem a földi életével kezdődött el Krisztus léte, Jézus az ő tanításuk szerint is preeg-
zisztens. De valami egészen különös módon. 

A mormon „filozófia” szerint négy dolog örök, abszolút és kezdet nélkül való: 
az anyag, a haladás elve, a papság és az értelem. Jézus ezeknek egyikéből, az érte-
lemből szerveződött. Jézus léte úgy kezdődött, mint szerves értelem, ami egy olyan 
spirituális elem, ami örökké létezik az anyaggal. Aztán Jézus megszületett, mint spi-
rituális gyermeke a mennyei szülőknek, név szerint az Atyának és a feleségének. Jé-
zus volt az első ilyen spirituális gyermek az összes közül. Ezek közé a spirituális 
gyermekek közé tartozik Lucifer, Ádám és az egész emberiség is.19 

Bruce R. McConike így fogalmazta meg Jézus keletkezését és az emberiséggel 
való kapcsolatát: Jézus preegzisztenciája nem egyedülálló. Jézus maga is az egyik 
örök dologból szerveződött, az értelemből. Az emberiség is ugyanúgy ebből van, az 
értelem megsokasodásaként, egymásutánjaként. Az ő spirituális születése folytán 
mint elsőszülött azt is magában hordozza, amit az összes többi spirituális gyermeke 
az Atyának. Ez pedig az, hogy van egy kezdete. Volt egy nap, amikor létrejött mint 
tudattal rendelkező személy, szellemi lény, szerves értelem.20 

Jézus így rokona még Lucifernek is. Milton Hunter szerint abban az időben, 
amikor Jézus a világ megváltója lett, egyik spirituális testvére harcolt ellene, és szin-
tén arra törekedett, hogy ő is megváltsa a világot. Ő volt Lucifer, a „hajnal fia”. Ő 
is a világ megváltója akart lenni.21 

Nézzük tovább, hogyan vélekednek Jézus születéséről, földi munkásságáról. Az 
első probléma Jézus fogantatásával kapcsolatban merül fel. A mormonok Mária és 
az Atya szexuális, természetes módon történt érintkezése útján hiszik a fogantatást.  

A Szentlélek is munkálkodott, de nem ő volt a cselekvő Jézus Krisztus foganta-
tásában. Az Atya, aki tulajdonképpen egy megdicsőült ember, nemzette Jézust, 
mégpedig úgy, mint bármelyik ember nemzi gyermekét szexuális érintkezés útján.22 

Jézus nem a Szentlélek által fogantatott. Brigham Young így fejtette ki azt, 
hogy Jézus nem a Szentlélektől, hanem az Atyától fogantatott: „Amikor Szűz Mária 
teherbe esett Jézussal, akkor nem a Szentlélek nemzette, hanem Isten, az Atya, aki 
a saját képmására nemzette a Fiút.”23  

„Józsefnek, Mária férjének nem volt több felesége, akiről tudnánk, de Máriának 
József feleségének volt még egy férje... ...Így azt a gyermeket, aki a jászolban fe-
küdt, nem József nemzette, hanem valaki más. Azt kérdezed ki? Isten nemzette őt, 
a mi mennyei Atyánk.”24 

Ezra Taft próféta szavai is a fentieket támasztják alá: A Jézus Krisztus Utolsó 
Napi Szentjeinek Egyháza vallja, hogy Jézus Krisztus az Atya Fia a lehető legszoro-

                                                 
19 Ua. 44. 
20 MCCONKIE: The Promised Messiah, 165. 
21 TALMAGE: Articles of Faith, 466. 
22 GORDEN, VAN: i.m. 47. 
23 YOUNG: Journal of Discourses, 1:50. (Ez a  Young-tanítás azt is hirdette, hogy Ádám is isten volt, 

és betű szerinti atyja Jézusnak.) 
24 YOUNG: Journal of Discourses, 11:268. 
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sabb értelemben. Azt a hús-vér testet, amiben véghezvitte küldetését, az a szent 
lény nemzette, akit mi Istenként, Örökkévaló Atyánkként tisztelünk. Nem József 
fia volt, és nem is a Szentlélek nemzette. Az örökkévaló Atyánknak a Fia.25  

A mormonok szerint Jézus nemcsak, hogy szexuális úton fogant meg, de ő ma-
ga is élt feleségekkel, és a többnejűség miatt üldözték és feszítették keresztre.  Jede-
diah M. Grant jegyezte meg: „ A fő alapja annak, hogy a tömegben Jézus és tanít-
ványai iránt ellentétes és ellenséges érzések alakultak ki, a többnejűség volt. A kor 
filozófusai szerint egyértelműen a többnejűség jutatta őt a keresztre. Az indította el 
az üldözést, hogy Jézus és a tanítványai hittek a többnejűségben. Azt is gondolhat-
juk, hogy mormonok voltak.”26 

Orson Hyde is beszélt Jézus házasságáról és gyermekeiről: „…ahogy az elmúlt 
házasságról tartott előadásomban is említettem a legutóbbi konferenciánkon, Jé-
zusnak a galileai Kánában esküvője volt, és Mária, Márta és más asszonyok is a fele-
ségei voltak, sőt Jézus gyermekeket is nemzett.27 

Brigham Young azt állítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéret Jézusra nézve is 
megadatott, miszerint úgy megsokasítja az utódait, mint égen a csillag, azaz a meg-
számlálhatatlanságig.28 

Földi élete végén pedig Jézus is megdicsőült ember lett, a feltámadásával el-
nyert új testben kapta meg istenségének legmagasabb fokát.  

Joseph Fielding Smith próféta írt erről: Krisztus kiteljesedett a feltámadása 
után. A Megváltónak nem volt teljessége először, de miután testet öltött a feltáma-
dás után, minden hatalom neki adatott mennyen és földön. Bár ő Isten volt, és Is-
ten Fia is volt hatalommal és tudással, hogy megteremtse ezt a földet és más földe-
ket, így is voltak olyan dolgok, amelyek nem adattak meg neki feltámadásáig. Más 
szavakkal, nem kapta meg a teljességet, amíg nem kapta meg a feltámadt testet. És 
mindez azokra is igaz, akik hűség által Isten fiai lesznek.29 

 
A mormon tanítások alátámasztására használt igék  
Jób 1,6 – „Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük 
együtt megjelent a Sátán is.” 
Jób 38,7 – „amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?” 

Az istenfiak ezekben a versekben a mennyei szülők spirituális gyermekeit jelen-
tik, akik közül az első Jézus volt. 

 
Jn 1,14 (1,18 és 3,16) – „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”  

Egyszülöttje azt jelzi, hogy Jézus volt az Atya egyetlen gyermeke Máriától, aki 
valódi férj-feleség jellegű nemzésből született. 

 
Jn 2,1-11 – A kánai menyegző az egyik példa arra, amikor Jézus  egy zsidó lányt 
elvesz feleségül. 

                                                 
25 BENSON: Teachings of the Prophet Ezra Taft Benson, 7. 
26 YOUNG: Journal of Discourses, 1:346. 
27 YOUNG: Journal of Discourses, 2:210. 
28 YOUNG: Journal of Discourses, 2:301. 
29 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:33. 



Rácsok András 

36 Sárospataki Füzetek 2011/3 

Ézs 53,10 – „Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát 
jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.”  

Az igeversben szereplő „meglátja utódait” arra utal, hogy a megváltónak gyer-
mekei lesznek.30 

 
B. A mormon tanok cáfolata, helyreigazítása31  
Jézus, Isten Fia nem úgy „keletkezett”, mint egy szerves értelem az örökkévalóság-
ban. Az a felfogás, hogy a keletkezett értelmek láncolatába kapcsoljuk be Jézus 
Krisztust, majd Lucifert, majd az emberek sokaságát, ugyanazokat a problémákat 
veti fel, mint a fent említett Isten-sorozat tétel. Ugyanígy képtelen elképzelés, mely-
nek semmilyen bibliai alapja nincsen, ezért ezeket a feltételezéseket vissza kell uta-
sítanunk. Ezért az, hogy Jézus Krisztus és Lucifer szellemi testvérek, teljesen kizár-
ható. A mormonok tanítása szerint az Atya és a felesége együtt hozták létre ezeket 
a spirituális gyermekeket, Jézust és Lucifert is. 

A Szentírás egyértelműen tanítja, hogy Mária nem volt Istennek a felesége, és 
nem is természetes nemzés útján lett gyermeke. Máté egyértelműen írja le, hogy 
Mária szűz volt, és szűz is maradt mindaddig, amíg Jézus meg nem született (Mt 
1,18.20.25). Lukács beszámolója is határozott bizonyságát adja annak, hogy Mária 
azután is szűz maradt, miután a gyermek megfogant benne (Lk 1,26-45). 

Az a tény pedig, hogy a Szentlélek volt a csodálatos fogantatásnak a cselekvője, 
a keresztyén teológia alapján nem zárja ki az Atya helyét. Ahogyan az Atya világokat 
teremtett a Fiú által (Zsid 1,2), és ebben semmilyen zavar nincs, úgy miért ne nyom-
hatta volna el az álom Máriát a Szentlélek által? Attól, hogy Jézus a Szentlélektől 
született, még – minden vitán felül – ugyanúgy az Atya egyetlen Fiának neveztetik. 
 
A mormonok teljesen félremagyarázzák a Jézus küldetésére vonatkozó igehelyeket: 

A Jn 1,14 (1,18; 3,16) az egyszülött szót használja. Az eredeti görög szöveg a 
monogenes szót, jelentése az egyedülálló, egyetlen, úgy is fordíthatnánk, hogy az egy 
és egyetlen Fia. A kifejezés tehát arra utal, hogy egyedülálló, egyetlen, és semmi 
köze sincs a természet szerinti fogantatáshoz. 

A Jn 2,1-11 nem Jézus egyik esküvőjéről számol be. A második vers leírja, hogy 
Jézus és a tanítványai egy esküvőre voltak meghívottak, ebből következik, hogy 
nem lehetett a saját esküvője. Jézusnak ugyanaz volt a szerepe az esküvőn, mint a 
tanítványainak, egyszerűen részt kellett vennie. 

Az Ézsaiás 53,10 messiási prófécia, Jézus nem test szerinti gyermekeit látja 
majd meg, hanem utódai lesznek azok, akik feltámadása után hisznek benne. 

 
C. A Biblia Jézus Krisztusról 
Jn 1,3 – „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.”  
 
Kol 1,16-17 – „Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatat-
lanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa 
és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.” 

                                                 
30 GORDEN, VAN: i.m. 49. 
31 Ua. 46,49-50. 
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Zsid 1,3 – „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával 
hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára 
ült.”  

Jézus öröktől fogva való, az Atyával egy, és nem teremtett lény.  
 

Jézus mint a teremtésben résztvevő nem lehet Lucifernek a testvére: 
Ez 28,13-15 – „Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és 
jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, 
és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltal-
mazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Feddhetetlen életű voltál teremté-
sed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned.” 

Lucifer teremtett lény. Jézus így Lucifer teremtője, nem pedig testvére. 
 

Jézus pedig Istenként létezett öröktől fogva, kezdet nélkül (Jn 1,1; Mik 5,2; Kol 
1,17-19; Zsid 1,8; 13,8; 1Jn 1,1).32 

 
A Szentírás egyértelműen Jézus szűztől való születéséről tesz tanúbizonyságot: 
Máté 1,18 – „Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de 
mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.” 

 
Mária az előtt lett áldott állapotban, mielőtt ő és József együtt lettek volna. 
Máté 1,20 – „Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki 
álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami 
benne fogant, az a Szentlélektől van.” 
 
Egy angyal jelent meg Józsefnek, hogy elmondja, Mária a Szentlélek által fogant meg. 

 
Máté 1,23 – „„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” - ami azt 
jelenti: Velünk az Isten.” 

Máté a görög partenos szót használja a szűz kifejezésére, ami egy olyan fiatal nőt 
jelent, akinek még sohasem volt szexuális kapcsolata. 

 
Máté 1,25 – „de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.” 

József továbbra is távol tartotta magát Máriától, egészen Jézus születéséig. 
 

Lukács 1,34 – „Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem is-
merek?” 

Amikor Gábriel angyal hírül vitte Máriának, hogy meg fogja szülni Jézust, ak-
kor ő azt kérdezte, hogyan lehetséges ez, hiszen ő még szűz.33  

                                                 
32 Ua. 46-47. 
33 Ua. 49-50. 
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A Szentlélek Istenről 
A. A mormon egyház a Szentlélekről  
A korai mormonok különbséget tettek a Szent Szellem és a Szentlélek között. Ez a 
megkülönböztetés ma már alig él. A különbségeket a következőkben lehetne össze-
gezni: 

A Szent Szellem 
- spirituális gyermek, aki a mennyei szülőktől született, és emberi alakja van 
- egyszerre csak egy helyen lehet jelen 
- a három Isten közül az egyik az Istenségben 
 
A Szentlélek 
- egy isteni méltóság vagy hatalom 
- a mormonok által egyetemesen érzékelhető 
- a mormon igazság tanújelét viseli34 
 

Joseph Fielding Smith így nyilatkozott a szellem és a lélek különbségéről: A Szent 
Szellemet nem szabad összekeverni a Szentlélekkel, aki betölti a végtelen űrt is, és 
aki mindenütt jelen van. A Szentlélek személytelen, nincs mérete, sem dimenziója. 
Az Atya és a Fiú színe elől indul ki, és mindenben jelen van. A Szent Szellemről in-
kább mint személyiségről beszélhetünk.35 

A mormonok szerint a Szent Szellem egy hímnemű leszármazottja az Atyának, 
ahogy erről Joseph F. McConike írt: A Szent Szellem egy spirituális ember, Isten-
nek, az Atyának spirituális gyermeke... egy spirituális személyiség, önálló és elkülö-
nített az Atyától és a Fiútól... az örökkévaló Istenségnek a harmadik tagja.36 

A Szent Szellemnek vannak korlátai, LeGrand Richards apostol tanítása szerint 
a Szent Szellem egy spirituális személyiség emberi formában (ld. Nefi 11,11), ennél-
fogva személyiségével egy bizonyos helyre korlátozódik.37 

A Szent Szellem az isteni hatalom. Joseph F. Smith írta: „A Szentlélek az Isten-
ség hatalma, Krisztus fénye, vagy az Igazságé, ami az Isten színe elől indul ki, hogy 
betöltse a tér végtelenségét, és meggyorsítsa az emberek megértését.38 

Joseph Smith ennél egyszerűbben fogalmazott: Az Atyának és a Fiúnak egy el-
méje van? Mi ez? A Szentlélek.39 

 
A mormon tanítások alátámasztására használt igék  
Lukács 3,22 – „leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a 
mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”” 

A Szent Szellem leereszkedett galamb formájában, hogy kinyilvánítsa, a Szent 
Szellemnek formája van és nem mindenütt jelenlévő.40 

 

                                                 
34 Ua. 51-52. 
35 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:50. 
36 LUDLOW: i.m. 2:649. 
37 RICHARDS: A Marvelous Work and a Wonder, 117. 
38 SMITH, Joseph F.: Improvement Era, 389. 
39 SMITH, Joseph: Lectures of Faith, 25. 
40 GORDEN, VAN: i.m. 52. 



A „mormon egyház” fenomenológiai és szótériológiai bemutatása 

2011/3 Sárospataki Füzetek 39 

János 15,26 – „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lel-
ke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam.” 

A Szent Szellem az Atyától jön, mutatva ezzel azt, hogy az egy erő, hatalom.41 
 

B. A mormon tanok cáfolata, helyreigazítása  
Joseph Smith különbségtétele a Szent Szellem és a Szentlélek között  csak egy dol-
got mutat, bibliaismeretének alapvető hiányosságát, mivel mindkét kifejezés egy 
görög kifejezés fordítása: πνευμα άγιον. A két változat csak a fordító szóhasználatá-
nak a kérdése. 

A Lukács 3,22 nem azt akarja hangsúlyozni, hogy a Szentléleknek teste van, 
ezért egyszerre csak egy helyre van korlátozva, hanem egyszerűen a Lélek láthatóvá 
tette magát, olyan ez, mint bármelyik teofánia, amiről máshol is olvasunk. 

A János 15,26 nem személyteleníti meg a Szentlelket azzal, hogy az Atyától 
származik, hiszen ha így lenne, akkor Jézus sem lenne személy, mert ő is az Atyától 
jött (ld. még 8,42). 

 
C. A Biblia a Szentlélekről 
1. a Szentlélek egyéni megnyilvánulásai: 

a. Tudás (1Kor 2,10-11) 
b. Érzés (Ef 4,30) 
c. Szeretet (Róm 15,30) 
d. Akarat (1Kor 12,11) 
e. Értelem (Róm 8,27) 
 

2. A Szentlélek Isten is (2Sám 23,2-3; ApCsel 5,1-4; 1Kor 6,19-20). 
a. A Szentlélek mindenütt jelenlévő (Zsolt 139,7-10). 
b. A Szentlélek mindenható (Lk 1,35-37). 
c. A Szentlélek mindentudó (Ézs 40,13). 
d. A Szentlélek végtelen (Zsid 9,14). 
e. Hasonlítsd össze: Zsolt 95,7-11 – Zsid 3,7-19 

Ézs 6,8-10 – ApCsel 28,25-27 
Jer 31,33-34 – Zsid 10,15-16 

 
Az emberről 
A. A mormon egyház az emberről  
Az emberek mint szerves értelmek ugyanúgy preegzisztensek, mint Krisztus. Hoz-
zá hasonlóan a mennyei szülőktől születtek, és maguk is istenek egyfajta embrió ál-
lapotban.42 

John Taylor elnökségi tag nyilatkozta az emberről: Egy másik nézőpontból úgy 
tekintünk az emberiségre, mint az istenektől származottakra. Az ember Isten egy 
embrióban egy örök lény, aki már akkor is létezett, mielőtt a földre jött.43 

                                                 
41 Uo. 
42 Ua. 54. 
43 YOUNG: Journal of Discourses, 8:1. 
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Brigham Young mondta a következőket: „Az értelem, aminek birtokában va-
gyunk, a mi Atyánktól, Istenünktől van. Az ő személyiségének minden tulajdonsága 
megvan az ő gyermekeiben is, csupán embrió formájában”.44 

Valaha volt egy hatalmas háború a mennyben, ami az Isten gyermekeit kettévá-
lasztotta. Egyharmaduk Lucifert követte, kétharmaduk pedig Jézus mellett maradt a 
háborúban. Ennek a kétharmadnak az egyharmada kevésbé volt bátor a háború-
ban, ezért fekete bőrt kaptak, amikor a földre jöttek (a mormonok ezzel magyaráz-
zák a néger emberek eredetét).45 

A háború azért kezdődött, mert Lucifer üdvösség-tervét visszautasították. Lu-
cifer felkereste az Isten trónját, és merészen előadta világmegváltó tervét, melyben 
el akarta pusztítani az emberek szabad akaratát, mert így egyetlen egy lélek sem 
veszhet el, s ezért ő Istentől dicsőséget és tisztességet kért. Amikor a tervét egy 
jobb terv miatt visszautasították, fellázadt a lelkek egyharmadát magával ragadva. 
Ezért aztán Lucifert a földre száműzték seregével együtt.46 

Jézus harcba szervezte az angyalok többi részét. „Abban a háborúban nem vol-
tak semlegesek. Mindenkinek választania kellett, akár Jézus, akár Lucifer mellett 
döntött.”47 

A kevésbé bátor, vitéz harcosok arra átkoztattak, hogy négerek legyenek a föl-
dön. Természetesen következik, hogy voltak olyanok a kétharmad között, akik nem 
mutattak teljes hűséget az ő szabadítójuknak. Ezért van az, hogy a négerek bizo-
nyos megszorításokat kaptak természetüktől fogva.48 

 
Brigham Young azt tanította, hogy Ádám is Isten volt, sőt Jézus Krisztus atyja. 

Egyik beszédében 1852-ben azt taglalja, hogy Ádám segített megteremteni ezt a 
földet, hogy ő az a Mihály angyal, akiről később olvasunk, és ő a mi Istenünk is, aki 
nemzette Máriának Jézus Krisztust is az ő hasonlatosságára. Éva pedig az ő felesé-
geinek egyike.49 Habár ezt a képtelen Isten-Ádám azonosságot a mormon vallás 
azóta már visszavonta tanai közül, Young 21 évvel később még javában ostorozta 
azokat a „hitetleneket”, akik nem voltak hajlandók elhinni ezt a tanítást.50 

Amikor Ádám a bűnesetkor megszegte Isten törvényét, akkor nem követett el 
bűnt, inkább „fölfelé bukott”. Most megláthatjuk, hogy a mormonok szerint mi a 
különbség a bűn és aközött, ha Isten törvényét sértjük meg. 

Joseph Fielding Smith: Sosem beszélek arról, amit Éva tett mint bűnről, és 
Ádámot sem vádolom bűnnel. Az bizony igaz, hogy az Úr figyelmeztette Ádámot 
és Évát, hogy ha szakítanak a gyümölcsből, akkor megszegik a parancsát, és ez meg 
is történt. De nem mindig bűn az ha megszegik a törvényt... ...és ebben az esetben 
a törvényszegés összhangban volt a a törvénnyel.51 

                                                 
44 Ua. 12:105. 
45 GORDEN, VAN: i.m. 54. 
46 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:64. 
47 Ua. 1:65 
48 SMITH, Joseph Fielding: The Way to Perfection, 43. 
49 YOUNG: Journal of Discourses, 1:50. 
50 GORDEN, VAN: i.m. 55. 
51 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:114. 
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Sterling Still, az apostolok asszisztense magyarázta el ezt egy kicsit érthetőbben: 
„Ádám elbukott, de a jó irányba bukott. A cél felé történt a bukása. Ádám elbukott, 
de „fölfelé bukott el”.52 

Ádám törvényszegése nem folytatódott az emberi fajban. Minden ember a saját 
bűneiért felelős: „Ádám bukása nem öröklődött az emberekben tovább. Hisszük, 
hogy minden embernek a saját bűneiért kell felelnie, nem pedig Ádám bukásáért.”53 

Az ember földön eltöltött időszaka pedig próbaidőszak a megistenülés felé ve-
zető úton. Az emberiség végső célja tehát az, hogy ők is tökéletes istenek legyenek.  

Joseph Fielding Smith magyarázta el ezt: Az Atya megígérte nekünk, hogy hű-
ségünk által megáldatunk az istenség teljességével. Más szavakkal szólva olyanok le-
hetünk, mint ő. Ahhoz pedig, hogy ezt elérjük, minden erőnknek meg kell ahhoz 
lenni, hogy isteniekké legyünk. Így aztán, amikor az ember és a felesége megdicső-
ül, nekik is lesznek spirituális gyermekei, akik végül egy ehhez hasonló földre fog-
nak menni, ugyanazokat meg fogják tapasztalni, mint mi, és ha ők is hűségesek 
lesznek, akkor ők is megkapják a teljes megdicsőülést és annak minden áldását. En-
nek a folyamatnak nincsen vége, örökké tart ez a körforgás.54 

  
A mormon tanítások alátámasztására használt igék55  
2Móz 7,1 – „Az ÚR azt mondta Mózesnek: Lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten 
volnál. Testvéred, Áron pedig a prófétád lesz.” 

Az Úr azt mondta, hogy Mózest istenné tette a fáraónak. 
 

Zsolt 82,1.6 – „Isten ott áll az isteni közösségben, ítéletet tart az istenek fölött; „Azt mond-
tam ugyan, istenek vagytok, a Felséges fiai mindnyájan,” 

Ezek a versek azt mondják, hogy minden ember Isten leszármazottja, és így 
olyanok, mint maga Isten. 

 
Préd 12,7 – „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, 
aki adta.” 

Mivel a lélek visszatér Istenhez, aki adta azokat, azt jelenti, hogy az emberek 
már földi létük előtt Istennel voltak, és vissza is térnek hozzá. 

 
Jer 1,5 – „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, 
megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” 

Mivel Isten ismerte Jeremiást már születése előtt, ezért ő biztos, hogy létezett 
előtte a mennyben, mielőtt megszületett volna. 

 
Máté 5,48 – „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” 

Isten elvárja tőlünk, hogy olyanok legyünk, mint ő, tehát istenek, ez pedig a tö-
kéletesség felé vezető út. 

 

                                                 
52 Deseret News, 1965. július 31. Church Section, 7. 
53 SMITH, Joseph: Pearl of Great Price, 2. 
54 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 2:48. 
55 GORDEN, VAN: i.m. 57. 
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Jn 10,34 – „Jézus így válaszolt: „Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek 
vagytok?” 

Jézus kijelentette, hogy az emberek is válhatnak istenné, amikor ezt mondta a 
zsidóknak. 

 
Róm 8,16-17 – „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban 
Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örökös-
társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” 

Az Isten fiai lévén az ő örökösei vagyunk Krisztussal, tehát olyanok lesznek az 
emberek, mint Isten. 

 
Jel 1,6; 5,10 – „aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a 

dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.”; „és királysággá és papokká tetted őket a mi Is-
tenünknek, és uralkodni fognak a földön.” 

Ezek a versek királyokról és papokról szólnak, ami azt jelenti, hogy a megdi-
csőüléskor az emberek istenek lesznek. 

 
B. A mormon tanok cáfolata, helyreigazítása56  
Az emberiség preegzisztenciája nem logikus és nem is biblikus. Amikor azt állítja 
Brigham Young, hogy az embernek először a lelki tartománya létezett, s csak aztán 
a természeti tartománya, akkor tökéletesen ellentmond Pál apostolnak, aki az 1Kor 
15,46-ban a következőket írja: „De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki.” 

A mormon tanításba foglalt álláspont az emberek kialakult fajelméletéről biblia-
ilag tarthatatlan. Mivel az emberiség nem preegzisztens, ezért nem létezhetett egy 
olyan átok, melyet a feketék azért kaptak, mert kevésbé voltak bátrak. A Biblia pedig 
egyértelműen kimondja, hogy egy ilyen átok teljesen idegen Isten gondolkodásától. 
 
Apcsel 10,34-35 – „Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: „Most kezdem igazán megér-
teni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és 
igazságot cselekszik.” 

 
Gal 2,6 – „Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak – hogy a múltban mik voltak, az-
zal nem törődöm; Isten nem nézi az ember személyét –, azok a tekintélyes személyek engem 
semmire sem köteleztek.” 

 
Gal 3,28 – „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem 
nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” 

 
A mormonok rosszul értelmezik és használják a Bibliát, amikor az emberiség-

ről alkotott véleményüket alátámasztják. 
Az 2Móz 7,1 nem mondja, hogy Mózes Isten lenne, vagy Isten lehetne. Termé-

szetesen nem volt méltó arra, hogy leborulva imádják, ő csak Isten eszköze volt a 
fáraó előtt. 

                                                 
56 Ua. 58-60. 
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A Zsolt 82,1.6 Izraelnek azon bíráiról ír, akik nem ítéltek helyesen. A zsoltáros 
itt felhasználja az ’eLOhiIM szó különböző jelentéseit, mely emberek esetében hata-
lommal felruházott embert jelent. Az is világos, hogy nem voltak jó bírák, és ma-
guk is ítélet alá estek. Ugyanúgy emberek voltak, és azok is maradtak, (7 vers), erre 
a legjobb bizonyíték a közelgő haláluk. A különbség az egy igaz Isten és azok kö-
zött a bírák között, akiket isteneknek hívnak, nyíltan látszik az első versben, misze-
rint ők ugyanúgy az Istennek tartoznak elszámolással, tehát ők maguk egyáltalán 
nem istenek. 

A Prédikátor 12,7 nem arról beszél, hogy az emberek már születésük előtt lé-
teznek Istennel. Ahhoz, hogy jól értsük ennek az igének a jelentését, két aspektus-
ból kell látnunk az embert. Por és lélek. A port képletesen használja a testre,  
(1Móz 2,7; 3,19; Zsolt 104,29), a lélek pedig az emberi lélekre vonatkozik (Jakab 
2,26) A szó visszatér, a lélekre is és a testre is vonatkozik. Azt mutatja, hogy az em-
ber anyagi része visszatér a földbe, a porba, az immateriális része pedig Istenhez 
kerül. Az, hogy visszatérésről van szó, arra utal, hogy a lélek visszatér Istenhez, 
hogy várja az ítéletet, nem pedig arra, hogy visszatér oda, ahonnan leszállt a földre. 
A visszatérés szó inkább arra utal, hogy Isten adta az emberiségnek a lelket. 

A Jeremiás 1,5 arról beszél, hogy Istennek előre szándéka volt Jeremiással, nem 
pedig arról, hogy Jeremiás előre létezett. A hangsúly azon van, amit Isten tudott, 
nem azon, hogy Jeremiás mikor létezett. A Zsoltárok könyve 139. része, 16. verse 
szintén arra mutat rá, hogy rendezi Isten annak az életét, aki még nem létezik. 

A Máté 5,48 nem azt parancsolja, hogy az emberek Istenek legyenek. Fontos az 
ige kontextusa, a 43-47. versek arról beszélnek, hogy még az ellenségeinket is sze-
retni kell. A szeretet mértékéről és alkalmazásáról szól ez az igerész. Ehhez kapcso-
lódik az ige a  ,,ti azért” szavakkal. Ez a szó mutatja a kapcsolódást, hogy a tökéle-
tességre való felhívás a tökéletes szeretetre való felhívással egyenlő. Olyan tökélete-
sen szeress, mint a te mennyei Atyád. 

A János 10,34 a Zsolt 82,4-et idézi. Az ’eLOhiIM szó helyes fordítása ebben az 
esetben is hatalommal felruházott emberek (ld. fentebb). 

Lehet, hogy a Róm 8,16-17-ben arról olvasunk, hogy Jézussal Isten gyermekei 
vagyunk és örököstársai, de ez nem azt jelenti, amit a mormonok mondanak, mi-
szerint mi magunk is istenekké válunk, hanem azt, hogy befogadtatunk, úgymond 
örökbe fogad minket Isten, az ő egyszülött Fia által (Róm 8,23; 9,4; Ef 1,5). 

 
C. A Biblia az emberről 
Az egész emberiség Isten teremtése Ádámmal és Évával kezdve. A férfi és a nő is 
Isten képmására teremtettek (1Móz 1,27). A hasonlóság lelki-szellemi alapú, és 
mindkét nemre ugyanúgy igaz. Az ember nemi megkülönböztetése egyértelműen 
kifejezi, hogy hasonlóságunk Istenhez nem fizikai eredetű. A bűneset után az isten-
képűség pedig mint elvesztett tulajdonság feladattá válik az ember számára. 

Isten a férfinak és a nőnek ész szerinti gondolkodást, tudatosságot, és morális 
szabadságot adott. Ádám és Éva úgy döntöttek, hogy megszegik az Isten parancso-
latát, így tört be először a bűn a világba (1Móz 3). 

Ádámon keresztül, minden ember eredendően bűnös. Minden ember születé-
sétől fogva bűnös (Róm 5,12; Zsolt 51,5). Természet szerint minden ember a mé-
reg fia (Ef 2,3) minden remény nélkül arra, hogy magát megváltsa (Ef 2,12). Az 
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embernek pedig semmiféle kifogása nincs és nem lehet Isten előtt (Róm 1,18-20),  
hamisan és bűnösen áll Isten elé (Róm 3,19; Gal 3,22). A bűn következménye a ha-
lál (Ez 18,20; Róm 6,23). 

Az emberi természet anyagi és nem anyagi is. Test és lélek. A halál után a test 
elválik a lélektől (Préd 12,1-7). A lélek pedig egyesül a feltámasztott testtel.57 

 
Jézus Krisztus engesztelő áldozata és a megváltás 
A. A mormon egyház Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról és a megváltásról  
A mormonok szerint Krisztus engesztelésének két eredménye van. Egyrészt az 
egész emberiség feltámadásáért történt, másrészt lehetőséget teremt az üdvösségre 
az egyén számára. Így a mormon teológiában kettős üdvösségértelmezésről beszél-
hetünk. Egy általános és egy különleges üdvösségről: 

 
Általános üdvösség – Joseph Fielding Smith írja le nekünk: Minden lélek, aki ennek a 
földnek a színén született előjön a feltámadásban, akár igaz, akár nem igaz az illető. 
A feltámadás tehát univerzális lesz a Jézus Krisztus nagy engesztelése árán.58 

 
A különleges üdvösség – McConike szavaival élve: Mivel volt egy ilyen engesztelés, az 
embernek lehet hite, véghezviheti a megigazulás (igazság) cselekedeteit, végig ki-
tartva pedig kimunkálhatja a saját üdvösségét félelemmel és rettegéssel (Fil 2,12).59 
 
A mormonok szerint az engesztelés Krisztus vezeklése által a Getsemáné kertjében 
ment végbe, ahol és amikor vért izzadt. 

McConike szavaival: Krisztus engesztelése a Getsemáné kertjében lett teljessé. 
És ott van Getsemáné kertje, az Olajfák hegyén. Ott teljesedett be a Krisztus en-
gesztelése, amikor vért verejtékezett. Olyan nagy volt a szenvedése és kínja, hogy 
minden ember bűnét magára vette a bűnbánat feltételével.60 

Ez az engesztelés pedig Ádám bukása miatt történt. Ahogyan LeGrand Ri-
chards, a mormon egyház apostola fogalmazott: „Jézus Krisztus megváltott minket 
a bukásból; kifizette az árat; váltságdíjul ajánlotta magát; Ádám bűnéért szerzett en-
gesztelést, hogy nekünk csak a saját bűneinkért kelljen felelnünk.61 

Az Articles of Faith-ben ezt olvassuk: „Hisszük, hogy az ember csak a saját bű-
neiért lesz megbüntetve, Ádám bukásáért pedig nem.”62 

Éppen ezért vannak olyan bűnök, amiket nem töröl el Krisztus áldozata, az 
embereknek ezekért maguknak kell vezekelniük. Brigham Young tanított erről: 
„Nincs sem férfi, sem asszony a földön, aki nem felelne maga az Istennel való szö-
vetség megszegéséért. Krisztus vére sosem mossa el ezeket, mindenkinek a saját 
vére kell, hogy hulljon érte, hamarabb vagy később, de mindenkinek vezekelnie kell 
a szövetségszegésért.”63 

                                                 
57 Ua. 60-61. 
58 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:160. 
59 MCCONKIE: A New Witness for the Articles of Faith, 150. 
60 MCCONKIE: The Mortal Messiah, 4:229. 
61 RICHARDS: i.m. 98. 
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63 YOUNG: Journal of Discourses, 3:247. 
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Ezért, ha az egyén mégis üdvözülni akar, akkor ehhez az üdvösség cselekedete-
ire van szüksége. Más szavakkal az individuális üdvösség az engeszteléssel kezdő-
dik, de emberi munkálkodással teljesedik be. 

A Doctrines and Covenants írja le: 
 
Az individuális üdvösség szükségessé teszi az ember munkálkodását is Krisztus en-
gesztelése mellett… …Azok, akik 8 éves koruk előtt halnak meg, kivételt képeznek, 
nem szükségesek emberi cselekedetek, hanem automatikusan öröklik a mennyei or-
szágot.64 
 

Az üdvösséghez vezető út tehát a következő lépésekből áll össze: Az első: hit az Úr 
Jézus Krisztusban; a második: bűnbánat; a harmadik: alámerítkezéses megkeresztel-
kedés a bűnök bocsánatára; negyedik: a Szentlélek ajándékának kézrátétellel való 
vétele. Ehhez pedig jönnek a szükséges emberi munkálkodások, amik a következők 
lehetnek: templomi munka, missziói munka, egyházi tisztség betöltése, tized adása, 
vagy pedig a szövetség igéi, amit Joseph Smith így foglalt össze: 

 
A szövetség igéi a következők, akik megtartják, azok megtisztulnak minden bűntől 
és gonoszságtól, az igazságot munkálják az életükben, tartózkodnak minden káros 
dologtól, a mindenféle erős szeszes ital fogyasztásától, a cigarettázástól, minden hit-
vány dologtól, és az életnek minden szélsőséges dolgától, nem mondják ki az Isten 
nevét hiába, nem tanúskodnak hamisan a felebarátjuk ellen, úgy igyekeznek szeretni 
felebarátjukat mint magukat, hogy beteljesítsék az Úr aranyszabályát, úgy cselekedj 
másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek.65 
 

Látjuk tehát, hogy a keresztség egy szükséges emberi cselekedet, amely tan tovább 
fejlődött, és lehet gyakorolni meghatalmazással a halottakért is. A tan kifejlődése ál-
lítólag szintén Smith személyes életéhez kötődik. Amikor Alvin, Smith bátyja meg-
halt, Joseph nem tudta feldolgozni a gyászt és azt, hogy testvére nem mormonként 
hunyt el. Mi lehetne a megoldás? Hogy lehetne Alvinnak még egy lehetőséget adni? 
Úgy, ha az elhunytért egy valaki élő megkeresztelkedik. 1823 körül, az egyház alapí-
tása előtt nem sokkal kapott tehát Smith indíttatást arra, hogy a mormonok halotta-
kért keresztelkedjenek.66 

Ezek után nagy gyakorlata lett a halottakért való keresztségnek, s a mormon 
prófétáknak már csak az a feladatuk maradt, hogy megfelelő teológiai alapot gyárt-
sanak a különös tannak. A gyakorlat azonban virágzott: Wilford Woodruff egyik 
emlékezésében örökítette meg, hogyan mentettek meg régen kihalt civilizációk kö-
zül embereket: 

 
Két héttel, mielőtt St. George-t elhagytam volna, a halottak lelkei körém gyülekez-
tek, azt akarták tudni, hogy miért nem váltottuk meg őket. Aztán rájöttem, hogy ők 
a Függetlenségi Nyilatkozat aláírói, és már két napja és két éjszaka vártak rám… 
Egyenesen a keresztelőmedencéhez siettem, és segítségül hívtam McCallister test-
véremet, hogy kereszteljen meg a Függetlenségi Nyilatkozat aláíróiért, és további 

                                                 
64 SMITH, Joseph Jr.: Doctrine and Covenants, 137:10. 
65 SMITH, Joseph F.: Gospel Docrtine, 107. 
66 HANSEN: i.m. 76-77. 
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ötven kiváló, összesen 100 emberért, köztük John Wesleyért, Columbusért és má-
sokért. Aztán én kereszteltem meg őt az Egyesült Államok minden addigi elnöké-
ért, kivéve hármat.67 

 
Legendák keringnek továbbá egy tehetős amerikai asszonyról, aki a keleti partokon 
élt, de szüntelenül Salt Lake City-be utazott azért, hogy halottakért keresztelkedjen 
meg. Így volt neki több mint 3000 keresztsége, különböző rokonokért, barátokért 
és idegenért is, olyanokért, mint pl. Nagy Sándor, Nebukadonozor, Julius Cézár 
stb. Egy mormon vezető később azt mondta róla, hogy egymaga több embert vál-
tott meg, mint maga Jézus.68 

 
A Doctrine and Covenants 103:9 mondja: „Mert a világ fényeivé tétettetek és 

az emberek megváltóivá”. A halottakért való keresztséggel emberek megváltóivá 
lesznek a mormonok. Ahogy Joseph Fielding Smith mondta: Ezáltal mi is megvál-
tókká leszünk a Sion hegyén, és ezáltal nemzetségek sokaságát menthetjük meg.69 

Ez magyarázza meg a mormonok különleges érdeklődését a családfák iránt. 
Brigham Young hívta fel arra a figyelmet, hogy milliók élték le az életüket anélkül, 
hogy ismerték volna az evangéliumot, ők már megtették, ami rájuk tartozott, és 
most alszanak. A mi feladatunk megtenni, ami ránk bizatott, és Sion hegyének 
megmentőiként meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy örököljék az örök életet.70 

Továbbá nincs üdvösség anélkül, hogy Joseph Smith-t ne fogadnánk el prófétá-
nak. Brogham Young hirdette ezt, hogy aki azt hiszi a szívében és megvallja a szájá-
val, hogy Jézus a Krisztus és Joseph Sdmith az ő prófétája az Istentől van. Aki pedig 
nem hiszi és vallja meg ezeket, az nem Istentől van, és Anti-Krisztusnak neveztetik.71 

Szintén Brigham Young mondja el, hogy akik a pokolba kerülnek, felemelik a 
tekinteteiket, de kínzásban lesznek mindaddig, amíg a legutolsókig megfizetnek és 
teljesen le nem vezekeltek bűneikért.72 

Az üdvösség megszerzése még nem minden, hiszen a mennynek is 3 fokozata 
van: távoli, evilági (földi), mennyei. Az emberek attól függően, hogy hogyan mun-
kálkodtak, mennek egyik vagy másik szintre.73 

 
A mennyország három szintje 
a. A távoli (telestial) ország. McConike szerint a legtöbb ember Ádámtól kezdve 
napjainkig ide fog kerülni, mert maguk is (telestial) távoli törvények szerint éltek. 
Ők a Leghatalmasabb szolgái lesznek, de oda, ahol Isten és Krisztus lakozik, soha-
sem tehetik be a lábukat.74 

 
b. A földi ország. A földi királyságba kerülnek a következők: 1. Felelősségre vonha-
tó emberek, akik törvény nélkül halnak meg. 2. Azok, akik ebben az életben vissza-
                                                 
67 YOUNG: Journal of Discourses, vol 19:229. 
68 TUCKER: i.m. 80. 
69 SMITH, Joseph Fielding: Doctrines of Salvation, 1:268. 
70 YOUNG: Journal of Discourses, 18:213. 
71 Ua. 9:312 
72 Ua. 11:268. 
73 GORDEN, VAN: i.m. 61. 
74 MCCONKIE: Mormon Doctrine, 778. 



A „mormon egyház” fenomenológiai és szótériológiai bemutatása 

2011/3 Sárospataki Füzetek 47 

utasítják az evangéliumot, de a szellemvilágban megváltozik a véleményük és elfo-
gadják. 3. Becsületes emberek, akik az emberiség gonoszságától vakíttattak meg, és 
nem fogadták el az evangélium törvényét. 4. Azok a mormon egyháztagok, akik 
Krisztusról bizonyságtevők, de a mormon munkában kevésbé buzgók, inkább 
langymelegek.75 

 
c. A mennyei (celestial) királyságba azok kerülnek, akik tökéletesen engedel-

meskednek az evangéliumnak, vagyis a mennyei törvénynek.76 A bűnbánat és a ke-
resztség kapuján belépve az ember a mennyei királysághoz vezető keskeny, de 
egyenes úton találja magát. Odaszánással, hűséggel és a végsőkig való tartó kitartás-
sal az igazság és az engedelmesség mellett ezen az úton lehetőség van a mennyei 
örökség elnyerésére.77 

A templomi esküvő is szükségeltetik ahhoz, hogy a legmagasabb üdvösségben 
legyen részünk78 

 
A mormon tanítások alátámasztására használt igék79  
Abdiás 21 – ez a vers az emberekről mint megváltókról beszél: „És a Sion hegyére 
szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét; és az Úré lesz a királyság.” 

 
Márk 16,16 – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül…” ez mutatja, hogy a keresztség 
elengedhetetlen az üdvösséghez. 

 
Jn 3,5 – „Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lé-
lektől, nem mehet be az Isten országába.” 

Amikor Jézus a víztől születésről beszél, a keresztelésről szól, ami mutatja, 
hogy az elengedhetetlen az üdvösséghez. 

 
1Kor 15,29 – „Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a 
halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük?” 

 
1Kor 15,40-41 – „Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényes-
sége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: 
mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól.” 

A menny különböző fokozatainak megerősítése áll itt. 
 

2Kor 12,2 – „Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt – hogy testben-e, vagy 
testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja –, elragadtatott a harmadik égig.” 

A harmadik mennyország kifejezés szintén a mormonokat erősíti. 
 

                                                 
75 SMITH, Joseph Jr..: Doctrine and Covenants, 76:71-80 
76 Ua. 88:16-32 
77 2Nefi 31:17-21 
78 SMITH, Joseph Jr..: Doctrine and Covenants, 131:1-4; 132. 
79 GORDEN, VAN: i.m. 65-66. 
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Fil 2,12 – „Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlé-
temben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üd-
vösségeteket,” 

Az, hogy ,,félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket”, azt mutatja, 
hogy az ember cselekedetei elengedhetetlenek az üdvösséghez. 

 
Jak 2,26 – „Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek 
nélkül.” 

A cselekedetek nélkül a hit halott. 
 

1Pét 3,19 – „Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak,” 
Krisztus is prédikált a halottaknak. 
 

1Pét 4,6 – „Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mérté-
kek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben.” 

Krisztus is felkínálta az üdvösség útját a halottaknak. 
 

B. A mormon tanok cáfolata, helyreigazítása80  
A 8 éven aluliak állítólagos bűntelensége problémás. Ha a bűn és a bűnösség nem 
Ádám által jött és terjedt tovább az emberiségben, és a 8 éven aluli gyermek telje-
sen ártatlan, akkor ez a gyermek bűn nélküli tiszta. Miért keresztelnek akkor a mor-
monok 8 éven aluli gyermekeket a bűnök bocsánatára, ha nincs is miért megkeresz-
telni? Ha a keresztelendő eleve tiszta, akkor a keresztelésnek semmi haszna, hiszen 
nem javít az ő állapotán semmit. Ezért a keresztelés semmit nem ér, mivel nincs 
mit megbocsátani neki. 

A keresztyénségben a cselekedetek nem az üdvösséget munkálják, hanem a 
megtérés után Isten Lelke munkálja a cselekedeteket. 

Jakab 2,26 – Igaz, hogy Jakab azt mondta, a hit cselekedetek nélkül halott, de 
sosem olyan értelemben mondja ezt, hogy a cselekedetek az üdvösség útja lenne. 
Jakab azt mondja, hogy a hit, az út, és a cselekedetek a bizonysága a megmentő 
hitnek. 

 
Titus 2,5 – „…és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy 
miattuk érje gyalázat Isten igéjét.” 

Amikor a hit és a cselekedetek szóba jönnek a keresztyén élettel kapcsolatban, a 
hit mindig a cselekedetek előtt van, a cselekedetek pedig mindig a hitnek bizonyítékai. 

 
Efézus 2,8-10 – „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, aki-
ket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok sze-
rint éljünk.”  

A cselekedetek sem nem teremhetnek hitet, sem nem segíthetik azt, de a külvi-
lág számára bizonyságok a hit eredetiségéről. 

 

                                                 
80 Ua. 66-68. 



A „mormon egyház” fenomenológiai és szótériológiai bemutatása 

2011/3 Sárospataki Füzetek 49 

A mormon keresztelkedés a halottakért problémákat okoz, hogy miként alkal-
mazzuk azokat a halottakra. Ha valaki megkeresztelkedik egy halottért, akkor sem-
mi bizonyíték nincs arra, hogy az az illető a szellemvilágban meghallotta az evangé-
liumot. Ha pedig egy halottért valaki megkeresztelkedik, és mégis meghallja az 
evangéliumot, még mindig visszautasíthatja azt a szellemvilágban, ami hiábavalóvá 
teszi az őérte tett keresztséget. 

Továbbá lehetetlen minden egykor élő személyért megkeresztelkedni. Nemze-
tek, civilizációk haltak meg és pusztultak el minden fennmaradó jel nélkül. Ha csak 
azért keresztelkedünk meg a halottakért, hogy egyenlőképpen mindenki részesül-
hessen az üdvösségben (amivel a mormonok sokszor érvelnek és támadják ezzel a 
keresztyénséget is), akkor láthatjuk, hogy ez korántsem hozza meg a várt esély-
egyenlőséget, hiszen vannak népek, civilizációk, akikről nemhogy sokat nem tu-
dunk, de azt végképp nem, hogy hányan voltak. 

 
Az ige pedig elítéli a nemzetségtáblázatok túlzott tiszteletét is: 

1Tim 1,4 – „ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, 
amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által.” 

Titusz 3,9 – „De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos 
kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába-
valók.” 

 
A mormon elképzelés a három mennyről egyáltalán nem biblikus. A mormonok 
teljesen félreértik a Bibliát, amikor a saját tanaik bizonyítására akarják felhozni a kö-
vetkező igéket az engeszteléssel és az üdvösséggel kapcsolatban. 

Az Abdiás 21-ben a szabadítót inkább közlőnek, átadónak kellene fordítani. A 
kontextus egyáltalán nem beszél arról, hogy emberek mentenék meg más emberek 
lelkét. 

A Márk 16,16 valóban azt tanítja, hogy a megkeresztelkedett hívők üdvözülnek, 
de ez nem jelenti azt, hogy a nem megkeresztelkedett hívők nem fognak üdvözülni. 
A vers úgy folytatódik, hogy aki nem hisz, az elkárhozik, ami egyértelművé teszi, 
hogy nem a keresztség üdvözít, hanem a hit, sőt azt sem mondja az igevers, hogy 
aki hisz és nem keresztelkedik meg, az elkárhozik. 

A Jn 3,5-ben Jézus Nikodémussal beszélgetett az újjászületésről, a felülről szü-
letésről. Az üdvösség útja egyértelműen a hit Jézus Krisztusban, ez csodálatosan 
csúcsosodik ki a 15. és 16. versekben. A szövegkörnyezet pedig nem hagy kétséget 
afelől, hogy aki hisz, az üdvözül is. A víz nem mindig a keresztségnek a jele, és a 
víztől születés egyenes értelmezése a keresztségre megkérdőjelezhető. Ami megkér-
dőjelezhetetlen a történet alapján, hogy egyedül a hit vezet örök életre. Azonban 
azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy mindezek ellenére a keresztség to-
vábbra is parancs marad. 

Az 1Kor 15,29 nem mondja, hogy a halottakért való keresztség keresztyén szo-
kás lett volna. Pál a halottakért való keresztséggel a feltámadást illusztrálta, nem pe-
dig keresztyén életszabályt ad elénk. Továbbá a többes számú harmadik személyű 
rag is hasznos információ. Eléggé egyértelmű, hogy Pál nem keresztyénekről ír, 
mert akkor a levél címzettjeit szólította volna meg többes szám második személy-
ben, és nem is magáról beszél, mert akkor egyes szám első személyt használt volna. 
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Pál figyelmeztetése, intése a Fil 2,12-ben, hogy ,,félelemmel és rettegéssel mun-
káljátok üdvösségeteket” nem ugyanaz, mint a ,,félelemmel és rettegéssel szerezzé-
tek meg üdvösségeteket”. Pál kitartásra akarta bátorítani a filippieket, a 13. vers 
pedig egyértelművé teszi, hogy Isten az, aki a jót munkálja bennünk, nem pedig mi. 

Jakab állítása pedig, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, az egész könyv üze-
netének fényében értendő, ami arról beszél, hogy az igazi hit cselekedetekben is 
megnyilvánul. 

Az 1Pét 3,19-20 azt írja: Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált 
azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a 
Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek mene-
kült meg a vízen át. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus az alvilágban is prédikálta a 
megváltást a halottaknak. Hogy megértsük ezt a verset, látnunk kell, hogy a vershez 
szorosan hozzátartozik a 18. vers vége, Lélek szerint. Lélek szerint ment el Krisz-
tus prédikálni, a Szentlélek szólt Nóé által azokban a napokban, amikor Noé bárkát 
készített, és azok az emberek, akik hallgatták, még akkor éltek. 

 
C. A Biblia Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról és a megváltásról 
A Biblia egyértelműen elmondja, hogy Krisztus áldozata helyettes áldozat volt a vi-
lág bűneiért. Jézus Krisztus Isten, aki ember képében eljött, hogy megbékítse a vilá-
got magával (2Kor 5,18-19; Fil 2,6-8) Ez a békítés Jézus Krisztus vére által teljese-
dett be (Róm 5,10). Krisztus engesztelő áldozata helyettesítő áldozat, a bűnösökért 
(Ézs 53,4-12; Máté 20,28; 1Jn 2,1-2). Krisztus a tökéletes áldozat, mert bűntelen 
volt, és nem kellett megtisztulnia semmitől (2Kor 5,21; Zsid 4,15; 7,26). A mi vét-
keink büntetését vette magára (Gal 3,13). Az engesztelés a kereszten teljesedett be, 
nem pedig a Getsemáné kertben, ahol Krisztus elhordozta a mi bűneinket (1Pét 
2,24). Krisztusban az engesztelés egyszer és mindenkorra megtörtént (Zsid 7,27). 
Az engesztelésben áron megvétettünk (1Kor 6,20; 7,23). 

Az engesztelés a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet a miénk (Róm 3,25; Zsid 
9,14). Az ember hit által, kegyelemből igazul meg (Ef 2,8-10). Az ember nem a ma-
ga igazságáért vagy cselekedeteiért váltatik meg (Ef 2,8; Tit 3,5). Aki hisz Jézus 
Krisztusban, az üdvözül (Jn 3,16; 20,31; ApCsel 16,31; Róm 3,22; 10,9-10; 1Jn 5,13). 

Az üdvösség pedig Isten munkája, amiben megújítja az embert a Krisztus vére 
által (Tit 3,5): 

- A bűneink megbocsáttatnak (1Jn 1,9). 
- Megigazulunk Krisztus által (Róm 3,24; 5,1). 
- Megújulunk, újjászületünk (Jn 3,3; 2Kor 5,17; Ef 2,8). 
- Megszentelődünk, szentek leszünk és Istennek elkülönítettek (1Kor 1,2; 
1Thessz 5,23). 
 
A keresztyének a mennyországot öröklik:  
- A halál után Isten színe elé kerülünk (Fil 1,23; 2Kor 5,6). 
- Jézus helyet készített az övéinek (Jn 14,2). 
- Egy életformát készített nekünk az Úr (2Kor 5,1). 
- Ott leszünk örökkétartó örömben Krisztussal (Jel 21,1-7).81 

                                                 
81 Ua. 69-70. 
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A végidők 
A. A mormon egyház a végidőkről  
A mormonok tanítása szerint a végidők napjaiban Izrael összegyűjtetik egy helyre, 
és nagy szenvedések lesznek az egyház számára. Aztán Jézus Krisztus személyesen 
valóban visszajön a földre, majd felállít egy ezeréves uralmat. Krisztus megítéli az 
eleveneket és a holtakat, az igazak elnyerik a jutalmukat és öröklik az egyik mennyei 
országot, a bűnösök pedig a pokolban lesznek megbüntetve. Akik így a pokolba ke-
rültek, bejuthatnak a mennybe, ha megtérnek és engedelmeskednek Krisztusnak.82 

Több emberi gyülekezés is lesz abban az időben, egy a zsidóké, egy az efraimi-
ak részéről, és egy az elveszett tíz törzs közül. Az egyház pedig nagy nyomorúságon 
fog keresztülmenni. Az Articles of Faith ír erről, miszerint a mormonok hiszik, 
hogy Izrael azokban a napokban összegyűjtetik, a tíz törzset visszaállítják, Sion (az 
új Jeruzsálem) az amerikai kontinensen fog felépülni, Krisztus személyesen fog 
uralkodni a földön, a föld pedig megújul, és visszakapja paradicsomi állapotát.83 

Jézus Krisztus ugyanúgy, ahogyan elhagyta ezt a földet az olajfák hegyéről 
ugyanabban a testben ugyanúgy fog visszatérni.84 

Amikor pedig Jézus visszajön, akkor felállítja az ezeréves uralmát a földön. „Az 
igazak feltámadása pedig Krisztus visszajövetelével fog bekövetkezni és az ezeréves 
uralom kezdetével.85 

Miután pedig Krisztus megítéli az élőket és a holtakat, az igazak beléphetnek a 
mennyország három szintje közül valamelyikbe. 

A gonoszok/bűnösök pedig a pokolba küldetnek.  Azok, akik a mormon egy-
ház ellen harcoltak, illetve akik gyilkoltak, mind a pokolra mennek. Akik pedig a 
mormonok ellen voltak, a kárhozat fiai. Habár tisztában voltak azzal, hogy Jézus az 
Úr, mégis Isten, Krisztus és a szent (mormon) evangélium ellen voltak, hiába tá-
madnak fel, úgy maradnak, mintha nem lett volna megváltás.86 

Ezek pedig, akik a kárhozat fiainak neveztetnek, arra vannak kárhoztatva, hogy 
az ördöggel és angyalaival legyenek örökké, ahol a nyomorúságuknak nem lesz vé-
ge, a tűz nem alszik ki, mindezek pedig az ő büntetésük lesznek.87 

Azoknak pedig, akik így a pokolban vannak, megvan a lehetőségük arra, hogy 
megtérjenek, és levezekeljék bűneik büntetését. Akik ily módon engedelmeskednek 
Krisztusnak, megbánják bűneiket, bocsánatot nyernek. Elnyerik a feltámadást, és 
ha nem is a mennyei királyságba, de a távoli (telestial) királyságba kerülnek.88 

  
A mormon tanítások alátámasztására használt igék89  
Jn 14,2 – „Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e 
nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?” 

                                                 
82 Ua. 75. 
83 Uo. 
84 TALMAGE: Jesus the Christ, 679. 
85 MCCONKIE: Mormon Doctrine, 493. 
86 MCCONKIE: A New Witness for the Articles of Faith, 120. 
87 TALMAGE: Vitality of Mormonism, 288. 
88 MCCONKIE: Mormon Doctrine, 816. 
89 GORDEN, VAN: i.m. 77. 
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Az igeversben említett sok hajlék arra vonatkozik, hogy a mennynek több 
szintje van. 

 
1Kor 15,40-41 – „Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényes-
sége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: 
mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól.” – a menny különböző foko-
zatait írja le ez az igevers. 

 
2Kor 12,2 – „Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy 
testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja - elragadtatott a harmadik égig.” 

A harmadik ég a mennyei királyságot jelöli. 
 

B. A mormon tanok cáfolata, helyreigazítása  
A törzsek nem vesztek el. Izrael házát még az Apostolok Cselekedeteiben is képvi-
selték Jeruzsálemben (ApCsel 2,22.36). Amikor Péter Izrael férfiairól beszél, akkor 
az Izrael házát képviselő emberekhez szól. Ahhoz, hogy Izrael háza képviseltessék, 
nem kell, hogy minden törzsből minden ember ott legyen.  

Amikor Jakab levelét címezte, akkor azt a szétszórattatásban lévő 12 törzsnek 
írta, ami arra utal, hogy habár a törzsek szétszórattattak, nem veszett el egyik sem 
közülük.90 

 
A mormonok félremagyarázzák a Szentírást, amikor saját tanaik bizonyítására hasz-
nálják az alábbi igéket: 

Jn 14,2 – Amikor Jézus azt ígérte, hogy elmegy és helyet készít az Atyánál, aki-
nek házában sok hely van, nem arra utalt, hogy háromféle mennyország van, ha-
nem arra, hogy akinek megígérte, annak lesz helye, sőt Isten vár minden megtérő 
bűnöst, mert számukra is van még hely.91 

1Kor 15,40-41 – Az ige nem arról beszél, hogy több mennyország lenne, ha-
nem az egy királyságon belüli dicsőség különbségének érzékeltetésére használja a 
földi és mennyei dicsőség képét. Távoli (telestial) királyságról pedig szó sincs. 

2Kor 12,2 – Habár Pál használja a harmadik mennyország kifejezést, ez sem-
miképpen nem a mormonok mennyországképét igazolja. A zsidók osztották fel az 
eget a légkörre, a csillagokra és Isten tartózkodási helyére.92 

 
C. A Biblia a végidőkről93 
Mt 24,30 – „És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, 
és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” 
Mt 26,64 – „Jézus ekkor így felelt: „Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva 
meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.”” 

Jézus Krisztus testben fog visszajönni az egyházáért. 
 

                                                 
90 Uo. 
91 Uo. 
92 BARNES: Barnes’ Notes on the New Testament, 1 vol., 902. 
93 GORDEN, VAN: i.m. 78. 
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ApCsel 1,9-11 – „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a 
szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük 
fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki 
felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” 

Ugyanúgy fog visszajönni, ahogyan elment. Senki nem tudja, mikor fog ez be-
következni (Mt 24-42-44; Mk 13,32-36; Lk 12,35-40). 

 
Mt 12,36 – „De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az 
emberek, számot fognak adni az ítélet napján.” 
Mt 25,32 – „Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a 
pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.” 

Jézus meg fogja ítélni a népeket és az embereket. 
 

Ézs 1,24-26 – „Azért így szól az Úr, a Seregek URa, Izráel erős Istene: Majd elégtételt ve-
szek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen! Ellened fordítom kezemet, kiolvasztom salako-
dat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónt. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan 
tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: Igaz város, hűséges város!” 

Meg fogja ítélni Izraelt. 
 

Meg fogja ítélni a hívőket és a hitetleneket (Mt 25,31-46). 
 

Jel 20,10 – „Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fene-
vad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.” 

Meg fogja ítélni a Sátánt és angyalait (Júd 5-6). 
 

Jn 3,16 – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

Akik Jézus Krisztusban hívőkké lesznek az életük során, azok örök életet kap-
nak vele (Mt 25,34; Jel 21,1-7.21-27). Akik pedig visszautasítják Jézust, mint az 
egyetlen üdvözítőt a pokolra jutnak (Mt 25,41.46; Jel 20,11-15). 

 
A mormonok etikája 

A mormonok büszkék arra, hogy vallásuk gyakorlati vallás, amelynek célja a meg-
szentelődés. Erkölcsi életükben ezért sok érték van. Segíti ezt az is, hogy vallásuk a 
mindennapi élettel teljesen egybefonódott. Még báljaikat is imádsággal nyitják 
meg… Szerintük a haszontalan és henye életet élő ember nem lehet „szent”. Ezért 
igen szorgalmasak.94 
 

Vallásuk mindennapi megélése nemcsak az erkölcs területén nyilvánul meg, hanem 
nagy súlyt fektetnek a káros dolgoktól való távolmaradásra is. Ezeket a szabályokat 
a Words of Wisdom tartalmazza, ami a Doctrine & Covenants 89. részén alapul. 
Az itt leírt mindennapi életre vonatkozó útmutatások többek között tiltják a bort, 
illetve más komoly alkoholtartalmú italokat, a dohányt és a rövid italokat is. Van-
nak olyan hívők, akik még a forró csokitól is tartózkodnak, sőt csokit egyáltalán 

                                                 
94 A keresztyénség és világvallások, 109. 
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nem esznek. Ugyanígy van olyan, aki az üdítő italokat tartja távol magától, különös 
tekintettel a koffein tartalmúakra.95 

Nagyon komolyan veszik, különösen az 1930-as évek óta a szegények számára 
való ételgyűjtést is. A helyi gyülekezetek így sokszor szerveznek gyűjtést maguk kö-
zött, az így összegyűlt ételekkel pedig a szegényebb egyháztagokat támogatják. 

A mormonok életéhez szorosan hozzátartozik a tizedadás kötelessége.96 A tra-
dicionális mormon egyház azért rendelkezik hatalmas vagyonnal és sok befektetés-
sel, mert nagyon szigorúan értelmezik a tizedadást. A tradicionálisak a család teljes 
jövedelmének tíz százalékát adják oda, míg az újjászervezett mormon egyház (Re-
organized Church of Latter Day Saints of Jesus Christ – kevésbé elterjedtebb ága a 
mormonoknak) tagjai csak a költségeik után megmaradt összegnek a tíz százalékát 
bízzák az egyházra. 

Így egy hithű mormon, aki rendesen fizeti a tizedet, az egyházkerületi fejkvótát, 
a szociális alapot és a missziós hozzájárulást, az teljes évi jövedelmének a 26%-át 
adja egyházának.97 

A fentiekből is látszik, de a társadalom is úgy tartja, hogy a mormonok komoly, 
szorgalmasan munkálkodó, erkölcsös, törvénytisztelő polgárok.98 A 2002-es általá-
nos konferencián a következő beszéd hangzott el: 

 
„Ígérjétek meg magatoknak és Istennek, hogy rászánjátok magatokat arra, hogy et-
től a perctől fogva azon lesztek, hogy szíveteket, kezeteket és elméteket tisztán tart-
sátok, és semmilyen erkölcsi bűnnel nem szennyezitek be magatokat! Határozzátok 
el, hogy úgy fogjátok kerülni a pornográfiát, mint a legalattomosabb betegséget – 
mert ez pontosan azzal egyenlő! Határozzátok el, hogy teljesen elhatárolódtok a ci-
garettától, az alkoholtól és a kábítószerektől! Határozzátok el, hogy becsületesek 
lesztek! Határozzátok el, hogy jó állampolgárok lesztek, és hogy betartjátok orszá-
gotok törvényeit! Határozzátok el, hogy ma estétől fogva soha nem szennyezitek be 
testeteket, és nem beszéltek durván és papságviselőhöz nem illő módon!”99 
 

Általában kedvelik a nagy családokat, akár saját gyermeket vállalva, akár örökbe 
fogadva gyermekeket.100 

 
Keresztyén-e a mormon egyház? 
E napjainkban zavaros és vitás kérdésre a fentiek alapján most már teljes bizonyos-
sággal adhatjuk meg a választ! A történelmi keresztyénség szerint egy igaz élő Isten 
van, a mormon tanítások pedig ezzel összeférhetetlen többistenségben hisznek. Is-
ten valaha ember volta is teljesen idegen a keresztyén tanoktól csakúgy, mint a Jé-
zus Krisztusról alkotott kép, miszerint ő a mi test szerinti testvérünk, sőt nemcsak 
nekünk, hanem Lucifernek is. A Szentlélek Istenről alkotott hitük is merőben kü-
lönbözik attól, amit keresztyénként a Biblia alapján hiszünk. A keresztyénségnek az 
a mormon tanítás is merőben ellentmond, hogy Ádám étke a tiltott gyümölcsből 
                                                 
95 TUCKER: i.m. 77. 
96 SMITH, Joseph Jr: Doctrine and Covenants 119:4. 
97 SCOTT: The Mormon Mirage: A Former Mormon Tells Why She Left the Church, 221. 
98 GORDEN, VAN: i.m. 18. 
99 Liahona, 10.évf. 6.sz. 47. 
100 GORDEN, VAN: i.m. 18. 
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nem volt bűn, sőt az emberiség javára történt. A megváltás tanában is túl nagy az 
ellentét, a mormonok szerint Krisztus áldozata és feltámadása csak a feltámadás-
hoz és az örök élethez elég, az üdvösséghez nem. Továbbá míg keresztyén hitünk 
alapja az Istentől ihletett írás, a Biblia, addig a mormonok szerint ez nemhogy nem 
teljes, de az üdvösséghez sem elég. Azt hiszem, a fent olvasott mormon tézisek és 
eme rövid összefoglaló alapján bátran kijelenthetjük, hogy a mormon vallás nem 
keresztyén felekezet. Hitünk alappilléreiben komoly különbségek és ellentmondá-
sok vannak, melyek nem engedik az egy alapra való építkezést. A Galata levélben 
írottak szerint kell hozzájuk viszonyulnunk, mint akik más evangéliumot hirdetnek.  

Ők úgy tekintenek ránk, mint akik az igaz hitet elhagyták, vagy nem ismerik. 
Kérdés akkor, hogy vajon miért akarják azt, hogy őket keresztyénként ismerje el a 
világ? Talán így hitelesebbek lehetnek az emberek előtt, vagy az önigazság hajtja 
őket. Tény, hogy a sok közös vonásra hivatkozva már több helyen keresztyénként 
ismerik el őket. Világosan kell azonban látnunk, hogy hiába a sok közös vonás, ha 
az evangélium és vallásuk alapja más, nem tekinthetjük őket keresztyéneknek.  

 


