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Ő megkente a vak  
ember szemét.  
Készítette: Walter Rane

A Szabadító megszánt egy 
embert, aki születésétől 
fogva vak volt, ezért „…a 
földre köpe, és az ő nyálá-
ból sárt csinála, és rákené 
a sarat a vak szemeire, 
és monda néki: Menj el, 
mosakodjál meg a Siloám 
tavában… Elméne azért 
és megmosakodék, és meg-
jöve látva ( János 9:6–7).

Az EgyháztörténEti MúzEuM jóvoltából



12 0 1 0 .  n o v e m b e r

 2 A 180. Félévi Általános Konferencia 
összegzése

Szombat délelőtti üléS
 4 Újra összegyűltünk

Thomas S. Monson elnök
 6 Hitetek miatt

Jeffrey R. Holland elder
 9 Maradj az ösvényen!

Rosemary M. Wixom
 11 Engedelmeskedjünk a prófétáknak!

Claudio R. M. Costa elder
 13 Az evangélium tanulása és tanítása

David M. McConkie
 16 Egy szolgálatnak szentelt élet

D. Todd Christofferson elder
 19 Dolgok, melyek a leginkább 

számítanak
Dieter F. Uchtdorf elnök

Szombat délutáni üléS
 23 Az egyházi tisztségviselők 

támogatása
Henry B. Eyring elnök

 24 Önrendelkezés: létfontosságú az élet 
tervében
Robert D. Hales elder

 27 Legyen világosság!
Quentin L. Cook elder

 31 Hit: a döntés a tiétek!
Richard C. Edgley püspök

 34 Nem kevesebb, mint a túlélésünk
Kevin R. Duncan elder

 36 Az örökkévalóság templomi tükrei: 
Tanúbizonyság a családról
Gerrit W. Gong elder

 39 Soha ne hagyd el Őt!
Neil L. Andersen elder

 43 A hit és a jellem átformáló ereje
Richard G. Scott elder

PaPSági üléS
 47 Légy példa a hitben!!

Russell M. Nelson elder
 50 „Jöjjetek hozzám, szívetek minden 

szándékával, és én meg foglak 
gyógyítani titeket”
Patrick Kearon elder

 53 Arra tanít, hogy vetkőzzük le a 
természetes embert
Juan A. Uceda elder

 55 A kevélység és a papság
Dieter F. Uchtdorf elnök

 59 A Lélek által szolgálni
Henry B. Eyring elnök

 67 A választás három pillére
Thomas S. Monson elnök

VaSárnaP délelőtti üléS
 70 Bízz Istenben, majd menj és tedd a 

dolgod!
Henry B. Eyring elnök

 74 A belső edény megtisztítása
Boyd K. Packer elnök

 77 A Szentlélek és a kinyilatkoztatás
Jay E. Jensen elder

 80 Légy példa a hívőknek!
Mary N. Cook

 83 A kommunikáció két csatornája
Dallin H. Oaks elder

 87 A hála isteni ajándéka
Thomas S. Monson elnök

VaSárnaP délutáni üléS
 91 Áron papsága

L. Tom Perry elder
 94 Fogadd be a Szentlelket!

David A. Bednar elder
 98 Bátor szülőknek lenni

Larry R. Lawrence elder
 101 Megnyugvás a ti lelketeknek

Per G. Malm elder
 103 A bűn csapdájának elkerülése

Jairo Mazzagardi elder
 105 Mihez kezdtél a nevemmel?

Mervyn B. Arnold elder
 108 Ó, milyen ravasz a 

gonosznak terve!
M. Russell Ballard elder

 111 Míg újra találkozunk
Thomas S. Monson 
elnök

általánoS Segítőegyleti gyűléS
 112 „Leányok a királyságomban”: A 

Segítőegylet története és munkája
Julie B. Beck

 116 Állhatatosan és rendíthetetlenül
Silvia H. Allred

 119 És könyörüljetek némelyeken, 
megkülönböztetvén őket
Barbara Thompson

 122 A jószívűség soha el nem múlik
Thomas S. Monson elnök

 64 Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza általános 
felhatalmazottjai

 125 Konferenciai történetek 
tárgymutatója

 126 Általános segédszervezeti 
elnökségek

 126 Tanítások napjainkra
 127 Az egyház hírei

Tartalomjegyzék 2010. november
XVIII. évfolyam • 6. szám



2 L i a h ó n a

2010. október 2., Szombat délelőtt, 
általánoS üléS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök. A gyűlést 
vezette: Henry B. Eyring elnök. Nyitóima: 
Octaviano Tenorio elder. Záróima: Eduardo 
Gavarret elder. Zene: Tabernákulum Kórus; 
vezényelt: Mack Wilberg és Ryan Murphy; 
orgonán kísért: Andrew Unsworth és Clay 
Christiansen. “Guide Us, O Thou Great Jeho-
vah,” Hymns, no. 83; “Let Zion in Her Beauty 
Rise,” Hymns, no. 41; Prófétánkat köszönjük 
az Úrnak. Egyházi énekek, 47. feld. Wilberg, 
kiadatlan; “Put Your Shoulder to the Wheel,” 
Hymns, no. 252; “Tell Me the Stories of 
Jesus,” Children’s Songbook, 57, feld. Murphy, 
kiadatlan; “The Morning Breaks,” Hymns, no. 
1, feld. Wilberg, kiadatlan.

2010. október 2., Szombat délután, 
általánoS üléS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök. A gyűlést 
vezette: Henry B. Eyring elnök. Nyitóima: 
Claudio D. Zivic elder. Záróima: Jorge F. 
Zeballos elder. Zene: a Utah állambeli Sandy 
és Draper városából érkezett Családi Kórus; 
vezényelt: Timothy Workman; orgonán kí-
sért: Linda Margetts. Gyertek, Isten gyermeki. 
Egyházi énekek, 10., feld. Lyon, kiad. Jack-
man; “Beautiful Zion, Built Above,” Hymns, 
no. 44; “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, 
no. 220; “Home,” Children’s Songbook, 192, 
feld. Dayley, kiadatlan.

2010. október 2., Szombat eSte,  
PaPSági üléS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök. A gyűlést 
vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök. Nyitóima: 
Marcos A. Aidukaitis elder. Záróima: James 
J. Hamula elder. Zene: A Provói Misszionári-
usképző Központ papsági kórusa; vezényelt: 
Douglas Brenchley és Ryan Eggett; orgonán 
kísért: Richard Elliott. “Hark, All Ye Nations!” 
Hymns, no. 264, feld. Ipson, kiadatlan; “Go, 
Ye Messengers of Heaven,” Hymns, no. 327; 
A magas hegy csúcsán. Egyházi énekek, 
5.; “Called to Serve,” Hymns, no. 249, feld. 
Boothe, kiadatlan.

2010. október 3., VaSárnaP délelőtt, 
általánoS üléS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök. A gyűlést 
vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök. Nyitóima: 
Gérald Caussé elder. Záróima: Carlos A. 

A 180. Félévi Általános Konferencia 
összegzése

Godoy elder. Zene: Tabernákulum Kórus; 
vezényelt: Mack Wilberg; orgonán kísért: 
Clay Christiansen és Richard Elliott. “Truth 
Eternal,” Hymns, no. 4; “Jehovah, Lord of 
Heaven and Earth,” Hymns, no. 269; “Dear to 
the Heart of the Shepherd,” Hymns, no. 221, 
feld. Wilberg, kiadatlan; “Redeemer of Israel,” 
Hymns, no. 6; “Love One Another,” Hymns, 
no. 308, feld. Wilberg, kiadatlan; Buzgó hittel 
dicsérjük. Egyházi énekek, 56., feld. Wilberg, 
kiadatlan.

2010. október 3., VaSárnaP délután, 
általánoS üléS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök. A gyűlést 
vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök. Nyitóima: 
Lawrence E. Corbridge elder. Záróima: 
H. David Burton püspök. Zene: Tabernáku-
lum Kórus; vezényelt: Mack Wilberg és Ryan 
Murphy; orgonán kísért: Bonnie Goodliffe. 
“Come, Rejoice,” Hymns, no. 9, feld. Murphy, 
kiadatlan; “Lead, Kindly Light,” Hymns, no. 
97, feld. Wilberg, kiadatlan; Úr gyermeke 
vagyok. Egyházi énekek, 96.; “Sing We Now 
at Parting,” Hymns, no. 156, feld. Wilberg, 
kiadatlan.

2010. SzePtember 25., Szombat eSte, 
általánoS Segítőegyleti gyűléS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök. A gyűlést 
vezette: Julie B. Beck. Nyitóima: Sharon L. 
Eubank. Záróima: Marsha G. Beck. Zene: a 
Utah állambeli Kearnsben található cövekek 
segítőegyleti kórusa; vezényelt: Cathy Jolley; 
orgonán kísért: Linda Margetts. Mikor sorsod 
rosszra fordul. Egyházi énekek, 12., feld. 
Kasen, kiad. Jackman; “Carry On,” Hymns, 
no. 255, feld. Nielsen and Boothe, kiadatlan 

(vadászkürt: Kristina Orcutt Tollefson, Mary 
Lampros és Claire Grover); “More Holiness 
Give Me,” Hymns, no. 131, feld. Beebe, kiad. 
Larice; Istennek a Lelke. Egyházi énekek, 50, 
feld. DeFord, kiadatlan (fuvola: Tia Jaynes és 
Natalie Hall; vokál: Katherine Dowse, Olivia 
Dowse, Megan Dowse Broughton, Jayni 
Dowse, Sally Dowse Duffin és Sofia Lee 
Dowse).

konferenciai beSzédek az interneten
A beszédek számos nyelven elérhetők 
az interneten a conference.lds.org vagy a 
languages.lds.org címen. Itt ki kell választani 
a kívánt nyelvet. A hanganyagot általában a 
konferenciát követő két hónapon belül lehet 
beszerezni az elosztóközpontokból.

Házi- éS látogatótanítói üzenetek
Házi- és látogatótanítói üzenetnek azt a 
beszédet válasszátok ki, amelyik a leginkább 
megfelel a látogatottak szükségleteinek.

borító
Címoldal: Fotó: Les Nilsson. Hátoldal: Fotó: 
Welden C. Andersen.

konferenciai fénykéPek
Az általános konferencia eseményeiről 
a fényképeket Salt Lake Cityben Craig 
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, 
Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, 
Scott Davis, Lindsay Briggs, Cody Bell, Mark 
Weinberg, Weston Colton, Rod Boam és Sa-
rah Carabine készítette; Argentínában Lucio 
Fleytas; Brazíliában Laureni Fochetto és Ana 
Claudia Soli; a Dominikai Köztársaságban 
Krista Groll; Írországban Farris Gerard; 
Olaszországban Alessandro Dini Ciacci; 
Új-Zélandon Victoria Taupau; Dél-Afrikában 
Kevin Cooney; Svédországban Jens Rydgren; 
Uruguayban pedig Abel Gómez Pereyra. 
Monson elnök portréját készítette: Busath 
Photography.
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Írta: Thomas S. Monson elnök

életébe, és a jóra indítja azokat is, akik 
nem a mi hitünket vallják.

A templomok felszentelése előtti 
estéken, egy-egy kulturális ün-
nepségen volt lehetőségünk részt 
venni, melyen néhány fiatal és nem 
annyira fiatal egyháztagunk is részt 
vett. Ezeket az eseményeket álta-
lában hatalmas sportcsarnokokban 
tartották, bár Kijevben egy gyö-
nyörű palotában gyűltünk össze. A 
tánc, az énekek, a zenei előadások 
és a kiállítások bámulatosak voltak. 
Minden résztvevőnek elismerésemet 
és szeretetemet fejezem ki.

Mindegyik templom felszentelése 

Szeretett testvéreim, üdvözlünk 
benneteket az Általános Kon-
ferencián, melyet mindenféle esz-

köz segítségével világszerte látnak és 
hallgatnak. Hálánkat fejezzük ki min-
denkinek, aki valamilyen formában 
részt vesz e hatalmas és bonyolult lo-
gisztikájú esemény megvalósításában.

Április óta, amikor utoljára talál-
koztunk, az egyház megállíthatatlanul 

haladt előre. Kiváltságom volt négy új 
templomot is felszentelni. A tanácso-
saimmal és más általános felhatalma-
zottakkal elutaztunk az arizonai Gila 
Valley-be, a brit columbiai Vancou-
verbe, a Fülöp-szigeteki Cebu Citybe, 
valamint az ukrajnai Kijevbe. Az e 
helyszíneken lévő templomok mind-
egyike bámuatosan gyönyörű. Mind-
egyikük áldást hoz az egyháztagok 

S z o M b aT  d é l e l ő T T i  ü l é S  | 2010. október 2.

Újra összegyűltünk
A misszionáriusi szolgálat papsági feladat. Olyan  
kötelesség, melyet az Úr tőlünk, vagyis azoktól vár,  
akik már sok mindent kaptak.

Svédország, Stockholm
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valóságos lelki lakoma volt. Minde-
gyiknél éreztük az Úr Lelkét.

Jövő hónapban az egyik legöre-
gebb templomunkat, a Hawaii Laie 
templomot fogjuk újra felszentelni, 
mely az elmúlt hónapok alatt jelentős 
felújításon esett át. Nagyon várjuk ezt 
a szent eseményt.

Tovább folyik a templomok építése. 
Ma reggel örömmel jelentem be a kö-
vetkező öt új templomot, melyekhez a 
telkeket már megvásároltuk, és ame-
lyek felépítése a következő hónapok-
ban és években fog elkezdődni. Ezek 
a portugáliai Lisszabon, az indianai In-
dianapolis, a Fülöp-szigeteki Urdaneta, 

a connecticuti Hartford, valamint a 
mexikói Tijuana templomok.

A templomokban végzett szertartá-
sok létfontosságúak a saját, valamint 
elhunyt szeretteink szabadulásához. 
Továbbra is járjunk el hithűen a temp-
lomokba, melyek már egyre közelebb 
épülnek az egyháztagjainkhoz.

Most pedig, mielőtt a ma délelőtti 
beszélők szólnának hozzánk, hadd 
említsek meg egy dolgot, mely igen 
közel áll szívemhez és nagy figyelmet 
igényel. Ez pedig a misszionáriusi 
munka.

Először az ároni papságot viselők-
höz szólnék, majd pedig hozzátok, 

fiatal férfiak, akik elderek lesztek. 
Elismétlem azt, amit a próféták már 
régóta tanítanak. Ez pedig az, hogy 
minden alkalmas és érdemes fiatal férfi 
készüljön fel, hogy missziót szolgál-
jon. A misszionáriusi szolgálat papsági 
feladat. Olyan kötelesség, melyet az 
Úr tőlünk, vagyis azoktól vár, akik 
már sok mindent kaptak. Fiatal férfiak, 
felszólítalak benneteket, hogy készül-
jetek fel arra, hogy misszionáriusként 
szolgáljatok! Tartsátok magatokat 
tisztán és érdemesen arra, hogy az 
Urat képviselhessétek! Vigyázzatok az 
egészségetekre és erőtökre! Tanul-
mányozzátok a szentírásokat! Ahol 
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Monson elnök, az egyház teljes 
tagsága világszerte egyszerre 
énekli ezzel a csodálatos 

kórussal, hogy „Prófétánkat köszönjük 
az Úrnak”. Köszönjük az életedet, a 
példádat, és az üdvözletedet, mellyel 
megkezdtük az egyház egy újabb 
általános konferenciáját. Szeretünk, 
tisztelünk és támogatunk téged. A ma 
délutáni ülésen hivatalosabb formá-
ban is megtehetjük majd ezt, amikor 
támogató szavazatra emeljük kezün-
ket, nemcsak Monson elnök, hanem 
az egyház többi általános tisztségvi-
selője esetében is. Mivel az én nevem 
is rajta lesz a listán, lehetek talán 
olyan merész, hogy mindannyiunk 
nevében előre megköszönjem nektek 
azokat a felemelt kezeket. Imáitok és 
támogatásotok nélkül egyikünk sem 
lenne képes a szolgálatra. Hűségetek 
és szeretetetek többet jelent szá-
munkra annál, mint amit valaha is 
elmondhatnánk.

Ennek szellemében ma arról fogok 
beszélni, hogy mi is támogatunk 
titeket. Ugyanolyan szívből jövően 
imádkozunk értetek, és fejezzük ki 
szeretetünket, ahogyan ezt ti is te-
szitek. Mindannyian tudjuk, hogy az 
egyház elnöklő hivatalnokai külön-
leges kulcsokkal, szövetségekkel és 
feladatkörökkel rendelkeznek, de azt 

is tudjuk, hogy az egyház semmihez 
sem mérhető erőt, valóban egyedül-
álló életerőt merít minden egyháztag 
hitéből és elkötelezettségéből, bárhol 
legyenek is. Függetlenül attól, hogy 
melyik országban laktok, milyen 
fiatalnak és alkalmatlannak, vagy épp 
milyen idősnek és korlátok között élő-
nek látjátok magatokat, én tanúsítom 
nektek, hogy Isten egyenként, szemé-
lyesen szeret titeket, központi helyen 
álltok a munkájában, és egyházának 
elnöklő tisztségviselői szeretnek titeket 
és imádkoznak értetek. Mindannyió-
tok személyes értéke és szent nagy-
szerűsége az oka annak, hogy létezik 
a szabadulás és a felmagasztosulás 
terve. Napjaink kifejezésével ellentét-
ben ez bizony rólatok szól. Most ne 
nézzetek oldalra, a szomszédotokra! 
Hozzátok szólok.

Nehezen találok rá szavakat, hogy 
elmondjam, mennyire szeret bennete-
ket Isten, és hogy milyen hálásak va-
gyunk mi értetek ezen az emelvényen. 
A menny angyalainak szavait próbá-
lom közvetíteni, amikor megköszö-
nök nektek minden általatok valaha 
tett jócselekedetet, minden kedves 
szót, minden olyan áldozatot, amit 
azért hoztatok, hogy Jézus Krisztus 
evangéliumának szépségét és áldásait 
kiterjesszétek valakire – bárkire.

Írta: Jeffrey R. Holland elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Hitetek miatt
Köszönet az egyház minden csodálatos tagjának…,  
hogy életetek minden napján kimutatjátok Krisztus tiszta 
szeretetét, mely ezáltal „soha el nem múlik”.

van rá lehetőségetek, vegyetek részt 
az ifjúsági és felsőfokú hitoktatáson! 
Ismerkedjetek meg a Prédikáljátok 
evangéliumomat! című misszionáriusi 
kézikönyvvel!

Egy szó a fiatal nőtestvérekhez:  
míg ti nem rendelkeztek azzal a pap-
sági kötelezettséggel, amivel a fiatal 
férfiak rendelkeznek, hogy teljes idejű 
misszionáriusként szolgáljatok, ti is 
értékesen hozzájárultok a misszio-
náriusi szolgálathoz, melyet nagyra 
értékelünk.

Most pedig hozzátok szólnék, fel-
nőtt fivéreim és nőtestvéreim: nagyon-
nagyon sok időskorú misszionáriusra 
van szükségünk. Azoknak a hithű 
házaspároknak, akik most szolgálnak, 
vagy régebben szolgáltak, köszönetet 
mondunk a Jézus Krisztus evangéli-
uma iránti hitükért és odaadásukért. 
Szolgálatkészen és kiválóan szolgál-
tok, és sok jót visztek véghez.

Titeket pedig, akik még nem 
vagytok abban a korban, hogy 
házaspárként missziót szolgálhassa-
tok, arra buzdítalak, hogy kezdjetek 
el felkészülni arra a napra, amikor 
házastársatokkal ezt majd megtehe-
titek. Amikor a körülményeitek meg-
engedik, amikor nyugdíjba mentek, 
és ahogy az egészségetek engedi, 
álljatok készen elhagyni az ottho-
notokat, hogy teljes idejű misszio-
náriusi szolgálatot tujatok nyújtani. 
Lesz néhány alkalom az életetekben, 
amikor élvezni fogjátok azt az édes 
lelkületet és megelégedettséget, 
mely a Mester munkájában együtte-
sen végzett teljes idejű szolgálatból 
fakad.

Most pedig, szeretett testvéreim, 
hangolódjatok rá az Úr Lelkére, mi-
közben a következő két napban az Ő 
szolgáit hallgathatjuk. Legyen ez áldás 
mindannyiunk számára, ezért imádko-
zom alázattal, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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pátriárkákért, a zenészekért, a csa-
ládtörténeti munkásokért és azokért 
a csontritkulásos házaspárokért, akik 
hajnali 5 órakor eltipegnek a temp-
lomba apró bőröndjeikkel, amelyek 
most már szinte nagyobbak, mint ők. 
Hálás vagyok azokért az önzetlen szü-
lőkért, akik talán egész életen át sérült 
gyermeket gondoznak – talán halmo-
zottan sérültet, és időnként akár több 
gyermeket is. Hálás vagyok azokért a 
gyermekekért, akik később aztán be-
állnak a sorba, és visszaadják ezt beteg 
vagy öregedő szüleiknek.

És a majdnem tökéletes idős nőtest-
vérnek, aki szinte szabadkozva nemrég 
azt súgta nekem: „Soha semminek nem 
voltam vezetője az egyházban. Azt 
hiszem, csak segítő voltam” – azt mon-
dom: „Kedves nőtestvér, Isten áldjon 
meg téged és minden »segítőt« a király-
ságban.” Mi, akik vezetők vagyunk, 
többnyire leginkább csak reméljük, 
hogy egy napon Isten szemében olya-
nokká válhatunk, amilyenek ti vagytok.

Életemben túl sokszor elmulasztot-
tam azt, hogy kifejezzem a hálámat  
az ilyen emberek hitéért és jóságáért. 
James E. Faust elnök ennél a szószék-
nél állt 13 évvel ezelőtt, amikor azt 

maradó asszonyok mindig ott vannak 
a csüggedő kezeknél és a lankadó 
térdeknél. 1 Úgy tűnik, ösztönösen 
átérzik Krisztus kijelentésének isteni 
voltát: „...a mennyiben megcselekedté-
tek egygyel ez én legkisebb atyámfiai 
közül, én velem cselekedtétek meg.” 2

És a papsági férfitestvérek sem 
maradnak le. Eszembe jutnak például 
fiatal férfijaink vezetői, akik éghajlattól 
és földrésztől függően belevágnak 80 
kilométeres izomfájdító túrákba, vagy 
épp jégbarlangot vájnak – és még 
aludni is megpróbálnak benne – az 
emberi lét minden bizonnyal leg-
hosszabb éjszakáin. Hálás vagyok saját 
főpapi csoportom néhány évvel eze-
lőtt szerzett emlékeiért, akik heteken 
át felváltva ott aludtak a csoport egyik 
haldokló tagjának hálószobájában egy 
kis fotelágyban, hogy idős és éppen 
oly törékeny felesége aludhasson egy 
keveset drága párja életének utolsó 
heteiben. Hálás vagyok a tanítók, 
tisztségviselők, tanácsadók és írnokok 
hatalmas seregéért az egyházban, és 
akkor még nem is említettem azo-
kat, akik örökkön-örökké asztalokat 
állítanak fel, és székeket tesznek a 
helyükre. Hálás vagyok az elrendelt 

Hálás vagyok a Fiatal Nők veze-
tőiért, akik elmennek táborozni a 
lányokkal, és sampon, zuhany és 
smink nélkül a lányok – vagy akár 
a vezetők – életében is egyedülálló 
lelki élménnyé teszik a füstös tábortűz 
melletti bizonyságtételi gyűléseket. 
Hálás vagyok minden asszonyért az 
egyházban, akik a Sínai-hegy erejét és 
a Boldogmondások hegyének könyö-
rületességét jelentik az életemben. 
Időnként megmosolyogjuk a nőtest-
vérekről szóló történeteket – tudjá-
tok, sütik, ágytakarók, hagyományos 
mormon rakott krumpli és így tovább. 
De azért az én családom hálásan 
fogadta ezek mindegyikét, azok 
megfelelő idejében – egyszer ugyan-
azon a napon kaptunk takarót és 
rakott krumplit. Aprócska takaró volt, 
tényleg nagyon kicsi, hogy meleggé és 
kényelmessé tegye elhunyt kisöcsém 
mennyei otthonába hazavezető útját, 
mert a segítőegyleti nőtestvérek erről 
is gondoskodtak. Egy szavunkba sem 
került, és a temetés után a családunk-
nak étellel is szolgáltak. Nagyon hálá-
san fogadtuk. Megmosolyoghatjátok 
a hagyományainkat, de valahogy az 
egyházban túl gyakran említés nélkül 
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minden anyának és apának, minden 
családnak és hithű embernek mind-
azt, amit a gyermekeikért (és mások 
gyermekeiért) feláldoznak, mert 
olyan előnyöket akarnak biztosítani 
számukra, amelyeket ők nem élvez-
hettek, és a lehető legboldogabb 
életet akarják megadni nekik.

Köszönet az egyház minden 
csodálatos tagjának – és a más hitet 
valló jó emberek nagyszerű seregei-
nek –, hogy életetek minden napján 
kimutatjátok Krisztus tiszta szeretetét, 
mely ezáltal „soha el nem múlik” 4. 
Egyikőtök sem jelentéktelen, hiszen ti 
teszitek Jézus Krisztus evangéliumát 
azzá, ami: kegyelmének és irgalmának 
élő emlékeztetőjévé. Ott vagytok a 
kis falvakban és a nagy városokban 
is, hogy személyes, de erős megnyi-
latkozásává váljatok az Ő tetteinek és 
életének, amelyet azért adott, hogy 
békét és szabadulást hozzon mások-
nak. El sem tudom mondani, milyen 
megtiszteltetés, hogy veletek együtt 
lehetek részese e szent ügynek.

Azzal zárom ma, amit Jézus mon-
dott a nefitáknak:

„...hitetek miatt… teljes az örömöm.
És miután elmondta ezeket a szava-

kat, könnyekre fakadt.” 5

Testvéreim, példátokat látva én is 
újra megfogadom, hogy igyekszem 
hűségesebbnek, kedvesebbnek és 
odaadóbbnak lenni, jószívűbbnek 
és igazabbnak – amilyen Mennyei 
Atyánk, és amilyenek közületek sokan. 
Ezért imádkozom annak nevében, aki 
mindenben a mi Nagy Példaadónk, az 
Úr Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Lásd Zsidók 12:12; Tan és a szövetségek 

81:5.
 2. Máté 25:40.
 3. James E. Faust, „The Weightier Matters 

of the Law: Judgment, Mercy, and Faith,” 
 Ensign, Nov. 1997, 59.

 4. 1 Korinthusbeliek 13:8; lásd még Moróni 
7:46–47.

 5. 3 Nefi 17:20–21.

fogom kifizetni a kollégiumot? Na és 
hogyan váltom valóra szívem álmát, és 
veszem feleségül a lélegzetelállítóan 
tökéletes Patricia Terryt? Nem szégyel-
lem bevallani, hogy bizony elcsügged-
tem és megijedtem.

Végül mégis csak elmentem a helyi 
bankba, és megkérdeztem az igaz-
gatót, aki a család barátja volt, hogy 
ugyan mennyi van a számlámon. 
Meglepődve így szólt: „Miért kérde-
zed, Jeff, mind a számládon van. Nem 
mondták meg neked? Szüleid meg 
akartak tenni minden tőlük telhetőt 
azért, hogy segítsenek neked az elin-
dulásban, amikor hazaérsz. Egy centet 
sem vettek fel a missziód alatt. Azt 
gondoltam, tudod.”

Hát nem tudtam. Azt viszont 
tudom, hogy édesapám, az auto-
didakta „könyvelő”, ahogy a mi kis 
városunkban nevezték, ahol nem volt 
sok könyvelnivaló, talán egyszer sem 
vett új öltönyt, inget vagy cipőt ez alatt 
a két év alatt, hogy a fiának mindez 
meglegyen a missziójában. És amit ak-
kor nem tudtam, de most már tudom, 
hogy édesanyám, aki házassága óta 
soha nem dolgozott az otthonunkon 
kívül, állást vállalt a helyi boltban, 
hogy fizetni tudják a misszióm költsé-
geit. Minderről egyetlen szó sem jutott 
el hozzám a misszióm alatt. Egyálta-
lán nem mondtak róla semmit. Vajon 
hány apa tette és teszi meg ugyanezt 
ebben az egyházban? Hány édesanya 
teszi meg ugyanezt ezekben a nehéz 
gazdasági időkben?

Édesapám már 34 éve meghalt, így 
hát Faust elnökhöz hasonlóan nekem 
is várnom kell, hogy teljes mértékben 
köszönetet mondjak neki a másik 
oldalon. Drága édesanyám azonban, 
aki jövő héten lesz 95 éves, boldogan 
nézi St. George-i otthonában ezt a 
közvetítést, így hát neki nem késő kö-
szönetet mondanom. Köszönöm ne-
ked, Anya és Apa, és megköszönöm 

mondta: „Kisfiú koromban..., emlék-
szem, hogy nagyanyám… milyen 
finom ételeket főzött a fatüzelésű forró 
tűzhelyen. Amikor a tűzhely melletti 
fásláda kiürült, nagymama csendben… 
kiment, hogy a cédrusfa-rakásból tele-
szedje, majd pedig a jól megrakott ládát 
visszacipelje a házba. Annyira érzéket-
len voltam…, [hogy] csak ott ültem, és 
hagytam, hogy a nagymamám szedje 
tele [azt] a fásládát.” Aztán érzelemtől 
elcsukló hangon így szólt: „Szégyellem 
magam, és egész életemben bántam ezt 
a mulasztást. Remélem, egy nap majd 
bocsánatot kérhetek tőle.” 3

Ha egy olyan valaki, mint Faust 
elnök, akit annyira tökéletesnek érez-
tem, beismerheti ifjúkori mulasztását, 
akkor én is megtehetem legalább azt, 
hogy ma hasonló beismerést teszek, 
és kifejezem valakinek a már régóta 
kijáró tiszteletemet.

Amikor az idők hajnala előtt elhí-
vást kaptam, hogy missziót szolgáljak, 
még nem egységesítették a missziós 
költségeket. Mindenki a teljes kia-
dását fedezte annak a missziónak, 
ahová elküldetett. Voltak nagyon 
drága missziók, és az enyém is pont 
ilyen volt.

Amint arra ma is biztatjuk a misszio-
náriusainkat, pénzt spóroltam és 
eladtam néhány személyes vagyontár-
gyamat is, hogy a tőlem telhető leg-
nagyobb mértékben fedezni tudjam a 
kiadásaimat. Azt gondoltam, van elég 
pénzem, de nem voltam biztos benne, 
miként alakulnak majd a dolgok a 
misszióm utolsó hónapjaiban. Bár ez 
nyitott kérdés maradt, családomtól 
elköszönve boldogan nekivágtam 
életem legnagyobb kalandjának. Na-
gyon szerettem a missziómat, biztosan 
jobban, mint addig vagy azóta bárki.

Amikor hazajöttem, szüleim éppen 
elhívást kaptak saját missziós szolgá-
latukra. Most mihez kezdjek? Hogyan 
fogom kifizetni az egyetemet? Hogyan 
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Nemrég tanúja voltam a kis 
Kate Elizabeth születésének. 
Mikor világra jött, és édesanyja 

karjaiba adták, Kate kinyújtotta pici 
kezecskéjét, és megragadta édesanyja 
egyik ujját. Olyan volt, mintha a kicsi 
Kate azt kérdezné: „Ha foglak, akkor 
segítesz nekem a Mennyei Atyámhoz 
visszavezető ösvényen maradni?”

Hétéves korában Joseph Smith 
tífuszt kapott, és a fertőzés ráhúzódott 
a lábára. Dr. Nathan Smith az elsők 
között alkalmazott olyan eljárást, 
amellyel meg lehetett menteni a fertő-
zött lábat. Altatás nélkül Smith doktor-
nak bele kellett vágnia Joseph lábába, 
és el kellett távolítania a fertőzött csont 
egy részét. Joseph nem volt hajlandó 
pálinkát inni a fájdalom elviseléséhez, 
és azt sem engedte, hogy lekötözzék. 
Csak ennyit kért: „Üljön ide édesapám 
az ágyra, vegyen a karjaiba, és akkor 
bármit megteszek, amit kell.” 1

Azt mondjuk a gyermekeknek 
szerte a világon: „Fogd meg a kezem. 
Fogd erősen. Együtt rajta maradunk 
a Mennyei Atyánkhoz visszavezető 
ösvényen.”

A szülők, a nagyszülők, a szom-
szédok, a barátok, az elemis vezetők, 
vagyis mindannyian kinyújthatjuk 
feléjük a kezünket, és kézen foghat-
juk a gyermekeket. Megállhatunk, 

letérdelhetünk, a szemükbe nézhe-
tünk, és érezhetjük a Szabadító köve-
tésére irányuló velük született vágyat. 
Fogjátok meg a kezüket! Járjatok mel-
lettük! Ez kínál lehetőséget számunkra, 
hogy a hit ösvényén tartsuk őket.

Egyetlen gyermeknek sem kell 
egyedül járnia az ösvényen, ha mi 
szívesen és sokat beszélünk nekik a 
szabadulás tervéről. A terv megértése 
segít megragadniuk azon igazságo-
kat, hogy ők Isten gyermekei, kinek 
terve van számukra, hogy Vele éltek a 
halandóság előtti létben, hogy örömki-
áltásban törtek ki, hogy a földre jöhet-
nek, és hogy a Szabadító segítségével 
mindannyian visszatérhetünk Mennyei 
Atyánk jelenlétébe. Ha megértik a 
tervet és azt, hogy kik ők, akkor nem 
fognak félni.

Alma 24-ben azt olvassuk: „...szereti 
a lelkünket [és] szereti a gyermekein-
ket is… tehát… a szabadulás tervét 
mi is és a jövendő nemzedékei is 
megismer[hetik].” 2

Azzal kezdjük el gyermekeink elé 
tárni a tervet, ha mi magunk erősen 
fogjuk a vasrudat.

Ha mi erősen megragadjuk a vas-
rudat, akkor már foghatjuk a kezüket, 
és együtt haladhatunk a szoros és 
keskeny ösvényen. Szemük elé ma-
gasodik a példánk. Ha tetteinket látva 

biztonságban érzik magukat, akkor 
lépést fognak tartani velünk. Nem kell 
tökéletesnek lennünk – csak őszinté-
nek és becsületesnek. A gyermekek 
azt akarják érezni, hogy egyek velünk. 
Ha a szülő azt mondja: „Képesek va-
gyunk rá! Az egész család tud naponta 
együtt szentírást olvasni” – akkor a 
gyermekek követni fogják ezt.

Azt írta egy négy kisgyermeket 
nevelő házaspár: „Úgy döntöttünk, ki-
csivel indítunk, mivel a gyerekek nem 
tudnak sokáig figyelni. A legidősebb 
gyermekünk még nem tudott olvasni, 
el tudta azonban ismételni a szavain-
kat, így hát hozzáláttunk a Mormon 
könyve olvasásához, esténként csupán 
három verssel. Férjem és én felváltva 
olvastunk egy-egy verset, majd Sydney 
elismételte. Aztán négy, majd öt vers 
lett belőle, és lassan a fiúk is elkezdték 
ismételni a rájuk eső verseket. Elég 
fárasztó volt, de nem hagytuk abba. 
Inkább a következetességre összpon-
tosítottunk, nem a haladás mértékére. 
Három és fél év alatt fejeztük be a 
Mormon könyvét. Nagyszerű érzés 
volt, hogy megcsináltuk.”

Az édesanya így folytatja: „A 
családunkban mára szokássá vált 
a mindennapos szentírásolvasás. 
A gyermekeink ismerik a szentírás 
nyelvezetét, és a férjemmel megragad-
juk a lehetőséget, hogy bizonyságot 
tegyünk az igazságról. És ami a legfon-
tosabb, erősebben lehet érezni  
a Lelket az otthonunkban.”

Értitek-e, mit szerettem volna be-
mutatni ennek a családnak a példájá-
val? Ha az a szándékunk, hogy erősen 
megragadjuk Isten szavát, akkor a 
szentírásokat akár versenként is olvas-
hatjuk. Soha nem késő elkezdeni. Akár 
most is kezdhetitek.

Ha mi nem tanítjuk a gyermekein-
ket, akkor a világ fogja tanítani őket, 
és a kicsik már nagyon fiatalon fogé-
konyak mindarra, amire a világ tanítja 

Írta: Rosemary M. Wixom
az Elemi általános elnöke

Maradj az ösvényen!
Ha kézen fogjuk gyermekeinket, és követjük a Szabadítót, 
mindannyian vissza fogunk térni mennyei otthonunkba,  
és biztonságban leszünk Mennyei Atyánk karjaiban.
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egymással szemben sorba álltak, és 
felemelt karral boltívet formáltak. A 
gyerekek örömtől visítozva szaladtak 
végig az éljenező felnőttek által rögtön-
zött ösvényen. Hamarosan az ellenfél 
csapata is csatlakozott a mókához, és 
minden játékos – a győztesek és a vesz-
tesek is – a felnőttek éljenzése köze-
pette végigfutott a győzelmi alagúton.

Ekkor hirtelen más kép tárult a 
szemeim elé. Úgy éreztem, mintha 
olyan gyermekeket látnék, akik köve-
tik életükben Mennyei Atyánk nekik 
készített tervét. A szoros és keskeny 
ösvényen szaladtak, őket szerető 
nézők karjainak fedezékében, és min-
denki érezte annak örömét, hogy az 
ösvényen lehet.

Jákób azt mondta: „Ó, mily nagy-
szerű a mi Istenünk terve!” 3 A Sza-
badító „kijelölte ösvényünket, fénye 
előttünk jár”4. Bizonyságot teszek 
arról, hogy ha kézenfogjuk gyermeke-
inket, és követjük a Szabadítót, mind-
annyian vissza fogunk térni mennyei 
otthonunkba, és biztonságban leszünk 
Mennyei Atyánk karjaiban. Jézus  
Krisztus nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Lásd Lucy Mack Smith, History of Joseph 

Smith by His Mother, ed. Preston Nibley 
(1958), 56–57.

 2. Alma 24:14.
 3. 2 Nefi 9:13.
 4. „How Great the Wisdom and the Love,” 

Hymns, no. 195.

Idővel az imák megnyugtatták a 
két kicsit, és abbahagyták a sírást, 
ám akkor kiderült, hogy egy útlezá-
rás miatt nem tudnak továbbmenni. 
Óvatosan megfordultak, és kerestek 
éjszakára egy panziót. A panzió-
ban letérdeltek, és megköszönték 
Mennyei Atyánknak, hogy bizton-
ságban vannak. Ezen az estén egy 
édesanya megtanította gyermekeinek 
az imához való ragaszkodás erejét.

Vajon milyen próbatételekkel 
szembesülnek a gyermekeink? Joseph 
Smithhez hasonlóan a mi gyermekeink 
is bátorságra lelhetnek, hogy bármit 
megtegyenek, amit csak kell. Ha feltett 
szándékunk, hogy kézen fogjuk őket 
és ima, valamint szentírásolvasás által 
Mennyei Atyánk tervére tanítsuk őket, 
akkor tudni fogják, honnan jöttek, 
miért vannak itt, és hová mennek.

Tavasszal férjemmel együtt el-
mentünk egyik négyéves unokánk 
focimeccsére. Érezni lehetett a pályán 
uralkodó izgalmat, miközben a játéko-
sok a focilabdát kergetve ide-oda sza-
ladgáltak. Amikor megszólalt a meccs 
végét jelző síp, a játékosok nem tudták, 
ki nyert és ki vesztett. Ők csak játszot-
tak. Az edzők felszólították a játéko-
sokat, hogy fogjanak kezet az ellenfél 
csapatának tagjaival. Ekkor valami 
megragadta a figyelmemet. Az edző 
győzelmi alagutat kért. A meccset néző 
szülők, nagyszülők és más jelenlévők 

őket. Amiről azt akarjuk, hogy öt év 
múlva tudják, annak már ma ott kell 
lennie a beszélgetéseinkben. Tanít-
sátok őket minden közegben: min-
den kérdés, minden következmény, 
minden adódó próbatétel lehetőséget 
kínál annak megtanítására, hogy 
miként ragadják meg az evangéliumi 
igazságokat.

Shannon fiatal édesanyaként nem 
tervezte, hogy az ima erejéről tanítja 
majd a gyermekeit, amikor beszáll-
tak az autóba, hogy megtegyék a 
mindössze 40 perces hazavezető 
utat. Amikor elindultak a nagyszü-
lőktől, még tiszta volt az idő, de mire 
a szorosba értek, a gyenge havazás-
ból hóvihar lett. A minibusz ide-oda 
csúszkált az úton. Hamarosan már 
szinte semmit nem láttak. A két ki-
sebb gyermek, megérezve a helyzet 
feszültségét, sírni kezdett. Shannon 
így szólt idősebb gyermekeihez, a 8 
éves Heidihez és a 6 éves Thomas-
hoz: „Imádkozzatok. Szükségünk 
van Mennyei Atyánk segítségére, 
hogy biztonságban hazaérjünk. 
Imádkozzatok, hogy ne akadjunk el, 
és ne csússzunk le az útról.” Remegő 
kézzel kormányzott, de hallotta a 
hátsó ülésen suttogva ismételgetett 
kis imákat: „Mennyei Atyánk, segíts 
nekünk biztonságban hazaérni. 
Kérlek segíts, hogy ne csússzunk le 
az útról.”
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Megtért vagyok az egyházban. 
Rendkívül hálás vagyok azért, 
hogy Isten megválaszolta az 

imámat, amely által megtudhattam, 
és erős bizonyságot kaphattam arról, 
hogy Joseph Smith Isten prófétája.

Mielőtt eldöntöttem volna, hogy 
megkeresztelkedek Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházába, 
szemelvényeket tanulmányoztam 
Joseph Smith történetéből. Minden be-
kezdést alapos átolvastam, majd utána 
imádkoztam. Ha ezt ti is meg szeretné-
tek tenni, szánjatok rá úgy 14 órát.

Az olvasást, elmélkedést és imádko-
zást követően az Úr biztos tudást adott 
nekem arról, hogy Joseph Smith az 
Ő prófétája. Tanúsítom nektek, hogy 
Joseph Smith próféta. És mivel ezt a 
választ az Úrtól kaptam, azt is tudom, 
hogy azok is mind próféták, akik 
utána következtek. Mily hatalmas áldás 
az, hogy ma vannak prófétáink!

De miért is fontos, hogy élő pró-
féták irányítsák Jézus Krisztus igaz 
egyházát és annak tagjait?

A szentíráskalauzban a következő 
meghatározást találjuk a próféta szóra: 
„Olyan valaki, akit Isten hívott el, és 
aki Isten nevében szól. Isten hírnö-
keként a próféta parancsolatokat, 
próféciákat és kinyilatkoztatásokat kap 

Istentől” („Prophet,” scriptures.lds.org; 
lásd még Bible Dictionary, „Prophet”).

Hatalmas áldást jelent, hogy a föld 
e nehéz napjaiban megkapjuk az Úr 
szavát, parancsolatait és útmutatását. 
A próféta ihlet által láthatja a jövőt az 
emberiség javára.

Elmondták nekünk, hogy „semmit 
sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg 
meg nem jelenti titkát az ő szolgái-
nak, a prófétáknak” (Ámós 3:7). Ez a 
szentírás elárulja, hogy az Úr minden 
olyan dolgot ki fog nyilatkoztatni a 
prófétáinak, amelynek elmondását 
szükségesnek érzi. Prófétáin keresztül 
nyilatkoztatja ki számunkra az akara-
tát, és ily módon oktat minket.

Az Úr megígérte nekünk, hogy ha 
hiszünk a szent prófétákban, akkor 
örök életünk lesz (lásd T&Sz 20:26). A 
hatodik hittételben kijelentjük, hogy 
hiszünk a prófétákban. Ez azt jelenti, 
hogy hitet gyakorlunk és bízunk 
bennük, majd követjük őket, és meg-
tesszük, amire kérnek.

1980-ban, amikor Ezra Taft Benson 
elnök a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnökeként szolgált, mondott egy em-
lékezetes beszédet a próféták követé-
séről a BYU egyik áhítatán, a Marriott 
Centerben. Megérintette a szívemet ez 
a nagyszerű beszéd, amelynek címe: 

„A próféta követésének tizennégy 
alaptétele” Jó érzésekkel emlékeztem 
vissza arra, hogy amikor megkeresz-
telkedtem az Úr igaz egyházába, már 
elhatároztam, hogy követni fogom a 
prófétákat.

Szeretnék megosztani veletek 
néhányat a Benson elnök által tanított 
tantételek közül.

„Az első: A próféta az egyetlen 
olyan ember, aki mindenben az Úr 
nevében beszél ” (1980 Devotional 
Speeches of the Year [1981], 26).

Napjainkban Isten prófétája arra 
kér minket, hogy tartsuk be a paran-
csolatokat, szeressük a felebarátainkat, 
szolgáljunk, gondoskodjunk a felnö-
vekvő nemzedékről, mentsük meg az 
inaktívakat és a kevésbé aktívakat, és 
tegyünk meg sok olyan dolgot, amit 
prófétai prioritásnak hívunk. Be kell 
látnunk, hogy ezek a prioritások Isten 
szemében is fontosak, és a próféta az 
Ő hangja, amikor ezeket közvetíti az 
egyház egészének és a világnak.

Azt a tanácsot kaptuk, hogy szívlel-
jük meg „minden szavát és parancsola-
tát” (T&Sz 21:4). Majd ezt tanítja:

„Mert az ő szavát úgy fogadjátok, 
mintha az én számból eredne, teljes 
türelemmel és hittel!

Mert megtéve e dolgokat a pokol 
kapui nem fognak diadalmaskodni 
felettetek; igen, és az Úristen eloszlatja 
előletek a sötétség erőit, és megrázza 
az egeket tiérettetek és az ő nevének 
dicsőségéért” (T&Sz 21:5–6).

Második alaptétel: „Az élő próféta 
fontosabb számunkra az alapművek-
nél” („Fourteen Fundamentals,” 26).

Az élő próféta kifejezetten ne-
künk szóló kinyilatkoztatásokat kap. 
Sok olyan alkalmat fel tudok idézni, 
amikor jelenlévőként hallottam, amint 
az Úr egyik szolgája konkrét dolgot 
mond egy városra vagy országra vo-
natkozóan. Legalább három olyan élő 
prófétára, látnokra és kinyilatkoztatóra 

Írta: Claudio R. M. Costa elder
a Hetvenek Elnökségének tagja

Engedelmeskedjünk  
a prófétáknak!
Mily hatalmas áldás az, hogy ma vannak prófétáink!
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szóljon, vagy bármiben cselekedjen” 
(„Fourteen Fundamentals,” 27).

Egyházának visszaállítására az Úr 
egy fiatal férfit hívott el, Joseph Smitht. 
Szerintetek az ifjú Joseph Smith a 
hittudomány vagy más tudományok 
doktora volt? Tudjuk, hogy alázatos 
fiatalember volt, kevés iskolázottság-
gal. Az Úr azonban kiválasztotta, és 
mindent megkapott Tőle, amire szük-
sége volt ahhoz, hogy a visszaállítás 
prófétájaként betöltse és felmagasztalja 
elhívását.

Benson elnök így folytatta:
„Hatodik: A prófétának nem kell 

az »így szól az Úr« szavakat használ-
nia ahhoz, hogy szavai szentírást 
alkossanak…

Hetedik: A próféta azt mondja 
nekünk, amit tudnunk kell, és nem 
mindig azt, amit tudni szeretnénk” 
(„Fourteen Fundamentals,” 27, 28).

Ezt követően Benson elnök az 
1 Nefi 16:1, 3-as versekből idézett:

„És most lőn, hogy miután én, 
Nefi bevégeztem fivéreimhez inté-
zett beszédemet, íme, azt mondták 
nekem: Kemény dolgokat jelentettél ki 
nekünk, keményebbeket, mint amit el 
tudunk viselni. […]

És most, fivéreim, ha igazlelkűek 
lennétek, és hajlandóak lennétek 
hallgatni az igazságra, és megszívlelni 
azt, hogy Isten előtt egyenes derékkal 
járhassatok, akkor nem zúgolódnátok 
az igazság miatt és nem mondanátok: 
Kemény dolgokat beszélsz ellenünk.”

Nyolcadik alaptétel: „A prófétát 
nem korlátozza az emberi logika. [...]

Vajon ésszerűnek tűnik azzal az 
utasítással gyógyítani a leprát, hogy 
mossa meg magát az illető hétszer egy 
bizonyos folyóban? Mégis pontosan 
ezt mondta Elizeus egy leprásnak, aki 
aztán meg is gyógyult (lásd 2 Királyok 
5)” („Fourteen Fundamentals,” 28).

Benson elnök ezt követően további 
tantételeket is felsorolt a próféta iránti 

túl az özönvizet (lásd 1 Mózes 6–7).
Negyedik alaptétel: „A próféta soha 

nem fogja tévútra vinni az egyházat” 
(„Fourteen Fundamentals,” 27).

Ezt is az élő prófétáktól tudjuk. 
Wilford Woodruff elnök azt mondta: 
„Az Úr soha nem fogja megengedni 
nekem, vagy bárki másnak, aki ezen 
egyház elnöki posztján áll, hogy elté-
rítsen titeket. Ez nincs a programban. 
Ez nem Isten szándéka szerint való. 
Ha megkísérelném, az Úr eltávolítana 
engem a helyemről, és így tesz ő min-
denki mással, aki megkísérli eltéríteni 
az emberek gyermekeit Isten beszéde-
itől és a kötelességüktől” (1. Hivaltalos 
Nyilatkozat).

Ötödik alaptétel: „A prófétának 
semmilyen világi képzettséggel vagy 
végzettséggel nem kell rendelkez-
nie ahhoz, hogy bármikor bármiről 

emlékszem, akik beszéltek a hazám-
ról, Brazíliáról. E szolgák egyike azt 
mondta, hogy Brazília gazdasága 
világviszonylatban is erősnek számít 
majd, és nem lesz infláció. Akkoriban 
a havi infláció két számjegyű volt. 
Sokan nehezen hitték el a próféta 
szavait, de én elhittem. Most már évek 
óta mintegy 5 százalék körül mozog 
Brazíliában az éves infláció. Az ország 
nyolcadik helyen áll a világ gazdasá-
gában, és remekül teljesít!

Harmadik alaptétel: „Az élő próféta 
fontosabb számunkra a halott prófétá-
nál” („Fourteen Fundamentals,” 27).

A szentírásokban van erről egy 
tanulságos lecke. Noé idejében az 
emberek könnyebbnek találták, hogy 
higgyenek a halott prófétákban, mint 
hogy higgyenek Noénak. Mi pedig tud-
juk, hogy kétkedésük miat nem élték 



A Vasárnapi Iskola Általános 
Elnökségének tagjaként úgy 
érzem, ma reggeli beszéde-

met azzal kell kezdenem: „Jó reggelt, 
osztály!”

Mai üzenetem mindazokhoz szól, 
akiket elhívtak közületek, hogy tanítók 
legyenek – bármely szervezetben is 
szolgáljatok, függetlenül attól, hogy új 
megtértek vagytok-e az egyházban, 
vagy sokéves tapasztalat van már a 
hátatok mögött.

Nem a tanítás, hanem a tanulás 
hogyanjáról fogok szólni hozzátok. 
Jelentős különbség van a között, hogy 
mit mond egy tanító, és a között, 
hogy az osztályban mit hallanak vagy 

tanulnak meg abból.
Gondoljatok egy percre egy olyan 

tanítóra, aki nagy változást hozott 
az életetekbe. Mi volt az benne, ami 
segített emlékeznetek a tanultakra, 
ami vágyat ébresztett bennetek, hogy 
felfedezzétek az igazságot saját ma-
gatoknak, ami arra ösztönzött, hogy 
gyakoroljátok önrendelkezéseteket, és 
ne csak veletek cselekedjenek – más 
szavakkal, mi az, ami segített tanulni? 
Mi volt az ebben a tanítóban, ami 
megkülönböztette őt a többitől?

Egy sikeres tanító és író egyszer azt 
mondta: „A tanulásban a hozzáállás a 
legfontosabb. A tanító hozzáállása.” 1

Figyeljétek meg, hogy a tanulásban 

Írta: david M. McConkie
első tanácsos a Vasárnapi Iskola Általános Elnökségében

Az evangélium 
tanulása és tanítása
Ami a leginkább számít, az a hozzáállás vagy lelkiség,  
mely által a tanító tanít.

engedelmességgel kapcsolatban. 
Az utolsó hatot csak felolvasom, és 
arra kérlek titeket, hogy a következő 
családi esten igyekezzetek rálelni 
ezekre a tantételekre az élő próféták, 
látnokok és kinyilatkoztatók itt, ezen 
az általános konferencián elhangzó 
szavaiban és tanításaiban.

„Kilencedik: A próféta bármivel 
kapcsolatban kaphat kinyilatkoztatást 
– legyen az földi, mulandó vagy pedig 
lelki dolog. [...]

Tizedik: A próféta közügyekben is 
részt vehet. [...]

Tizenegyedik: Két csoport számára 
bizonyul legnehezebbnek a próféta 
követése: azoknak, akik a tanultság 
miatt, és azoknak, akik a gazdagság 
miatt kevélyek. [...]

Tizenkettedik: A próféta nem feltét-
lenül lesz népszerű a világban vagy a 
világi emberek között. [...]

Tizenharmadik: A próféta és a taná-
csosai alkotják az Első Elnökséget – az 
egyház legfelsőbb kvórumát. [...]

Tizennegyedik: A próféta és az 
elnökség – az élő próféta és az Első 
Elnökség – követése áldást, elutasításuk 
szenvedést eredményez ” („Fourteen 
Fundamentals,” 29).

E csodálatos általános konferencián 
abban a kiváltságban van részünk, 
hogy hallhatjuk élő prófétáink, látno-
kaink és kinyilatkoztatóink szavait. 
Elmondják az Úr ránk, az Ő népére 
vonatkozó akaratát. Közvetítik Isten 
szavát és a nekünk adott tanácsait. 
Figyeljetek oda, kövessétek az útmuta-
tásukat és a javaslataikat, és én tanúbi-
zonyságot teszek arról, hogy életetek 
teljes mértékben áldott lesz.

Jézus a Krisztus a Szabadítónk és a 
Megváltónk. Thomas S. Monson Isten 
élő prófétája, és az Első Elnökség, 
valamint a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagjai próféták, látnokok és kinyi-
latkoztatók. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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Pétert, Tamást, Pált és természete-
sen Krisztust. Bár nem láttuk őket, 
megtanultuk szeretni, tisztelni és 
követni őket.” 4

Lucy Gertsch azért tudta meghívni 
az osztályába ezeket a díszvendé-
geket, mert jól ismerte őket. Drága 
barátaivá váltak. Az osztálya ezért 
szintén megtanulta „szeretni, tisztelni 
és követni” őket.

Az Úr azt mondta Hyrum  
Smithnek: „Ne szavam hirdetésére 
törekedj, hanem először törekedj sza-
vam elnyerésére” 5. Ez a figyelmeztetés 
mindannyiunkra vonatkozik.

Az Úr azt parancsolta, hogy kutas-
suk a szentírásokat, 6 lakmározzunk 
rajtuk,  7 és kincsként őrizzük őket. 8 Ha 
őszintén kutatjuk az Úr igéjét és elgon-
dolkozunk azon, akkor velünk lesz az 
Ő Lelke. Megismerjük majd a hangját. 9

Nem sokkal azután, hogy elhívtak 
cövekelnöknek, egy területi hetvenes 
eljött, hogy képzésben részesítse a 
cövekelnökségünket. A képzés során 
feltettem egy kérdést, melyre így vála-
szolt: „Ez egy jó kérdés. Nézzük meg a 
választ az Utasítások egyházi kéziköny-
vében.” Ekkor a kézikönyvhöz fordul-
tunk, és ott volt a válasz a kérdésemre. 
Egy kicsit később a képzésünk során 
feltettem egy másik kérdést. Újra ezt 
válaszolta: „Jó kérdés. Nézzük, mit ír 
a kézikönyv.” Több kérdést már nem 
mertem feltenni. Úgy gondoltam, a 
legjobb, ha elolvasom a kézikönyvet.

Azóta úgy vélem, az Úr is hasonló 
választ adhat mindannyiunknak, 
amikor gondjainkkal vagy kérdése-
inkkel Hozzá fordulunk. Akár ezt is 
mondhatná: „Jó kérdés. Ha megné-
zed Alma 5. fejezetét vagy a Tan és 
a szövetségek 76. szakaszát, akkor 
eszedbe fog jutni, hogy erről már 
beszéltem neked.”

Kedves férfi és nőtestvéreim, el-
lenkezik a menny rendszerével, hogy 
az Úr mindig egyenként elismételje 

szeretnék, ha a tanulóik is éreznék, 
amit ők, és megtapasztalnák azt, 
amit ők tapasztaltak. Az evangélium 
tanítása azt jelenti, hogy megosztjuk az 
evangélium iránti szeretetünket.

Kedves testvéreim, a tanítói hoz-
záállás nem tanítható. Azt meg kell 
szerezni. 3

Hogyan fejleszthetjük ki tehát azt 
a hozzáállást, melyre szükség van 
ahhoz, hogy sikeres tanítók legyünk? 
Az evangéliumi tanítás négy alapvető 
tantételéről szeretnék beszélni.

Először is, merüljetek el a szentí-
rásokban! Nem szerethetjük azt, amit 
nem ismerünk. Fejlesszétek ki a napi 
szentírás-tanulmányozás szokását a 
leckékre való felkészülésetektől füg-
getlenül is. Ismernünk kell az evangé-
liumot, mielőtt tanítani tudnánk.

Thomas S. Monson elnök még 
mindig kedves emlékeket dédelget 
szívében gyermekkora vasárnapi is-
kolai tanítójáról. Azt mondta: „Egyik 
kedves gyermekkori élményem, 
hogy ismerhettem az egyik legha-
tékonyabb és legsugalmazottabb 
tanítót, aki figyelt ránk és szeretett 
minket. Lucy Gertsch-nek hívták. 
Vasárnapi iskolai osztályunkban a 
világ teremtéséről, Ádám bukásá-
ról, Jézus engesztelő áldozatáról 
tanított minket. Díszvendégként 
meghívta órájára Mózest, Józsuét, 

nem az számít leginkább, hány éve 
tagja a tanító az egyháznak, mennyi 
tapasztalata van, sőt, még csak nem is 
az evangéliumi tudása vagy a tanítási 
módszerei a mérvadók. Ami a leg-
inkább számít, az a hozzáállás vagy 
lelkiség, mely által a tanító tanít.

A következő történetet Jeffrey R. 
Holland elder mesélte el egy világmé-
retű vezetőképző gyűlésen: „Évekig 
rajongtam a történetért, amelyet Packer 
elnök mesélt William E. Berrett kisfiú-
kori vasárnapi iskolai tanítójáról. Egy 
idősebb dán testvért elhívtak, hogy egy 
lármás fiúkból álló osztályt tanítson. 
[…] Nem beszélte valami jól a nyelvet; 
még mindig erős dán akcentusa volt. 
Sokkal idősebb volt náluk, és hatalmas, 
kérges tenyere volt. Mégis neki kellett 
tanítania e fiatal, zabolátlan tizenöt éve-
seket. A legjobb szándékkal sem tűnt jó 
párosításnak. De Berrett testvér elmon-
dása szerint – és ez az a rész, amelyet 
Packer elnök is idéz –, ez a férfi vala-
hogy leküzdötte mindezen akadályokat 
és korlátokat, amikor tanította őket, és 
megérintette a rendetlenkedő tizenöt 
éves kölykök szívét, megváltoztatva 
az életüket. Berrett testvér bizonysága 
így szólt: »Hite tüzénél felmelegíthettük 
volna a kezünket.«” 2

A sikeres evangéliumi tanítók 
szeretik az evangéliumot. Lelkesednek 
érte. És mivel szeretik a tanulóikat, 
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melyeket az Úr Lelke ültet a szíve-
tekbe. Lehet, hogy eleinte feszélyezve 
érzitek majd magatokat, de megígé-
rem, hogy tanítóként a legédesebb 
és legnagyobb örömet hozó élmé-
nyekben akkor lesz részetek, amikor 
átadjátok magatokat az Úr akaratának, 
és követitek a Szentlélektől kapott 
sugalmazásokat. Élményeitek erősíteni 
fogják a hiteteket, és még nagyobb bá-
torságot adnak ahhoz, hogy a jövőben 
is ezek szerint tudjatok cselekedni.

Kedves tanítók, ti vagytok ennek az 
egyháznak az egyik legnagyobb cso-
dái. Szent megbízást kaptatok. Szere-
tünk benneteket, és bízunk bennetek. 
Tudom, hogy ha kutatjuk a szentírá-
sokat, és úgy élünk, hogy érdemesek 
legyünk a Szentlélek társaságára, az 
Úr felmagasztal bennünket az elhívá-
sainkban és felelősségeinkben, hogy 
elvégezhessük az Úrtól kapott felada-
tainkat. Azért imádkozom, hogy ezt 
mindannyian meg tudjuk tenni, Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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érdekében, hogy megérinthessük min-
den egyes tanuló szívét.

Természetes, ha a tanító úgy érzi, 
hogy nem elég jó. Meg kell értene-
tek, hogy „semmilyen tekintetben és 
semmilyen mértékben nem feltétel az 
életkor, az érettség vagy az intellek-
tuális képzettség ahhoz, hogy kap-
csolatot létesítsünk az Úrral és az Ő 
Lelkével” 14.

Az Úr ígéretei biztosak. Ha őszintén 
kutatjátok a szentírásokat, és elmétek-
ben állandóan kincsként őrzitek az 
élet szavait, ha teljes szívből betartjá-
tok a parancsolatokat, és imádkoztok 
minden tanulóért, akkor élvezitek 
majd a Szentlélek társaságát, és kinyi-
latkoztatást kaptok. 15

Negyedszer, kedves testvéreim, 
mindennél fontosabb, hogy gyakorol-
juk önrendelkezésünket, és késleke-
dés nélkül cselekedjünk a kapott lelki 
sugalmazások szerint.

Thomas S. Monson elnök azt taní-
totta: „Figyeljünk! Várjunk! Füleljünk a 
csendes, halk hangra! Amikor a hang 
szól, a bölcsek engedelmeskedjenek! 
A Lélek sugalmazásaira való reagálást 
nem szabad halogatni.” 16

Ne féljetek gyakorolni az önren-
delkezéseteket és azon gondolatok 
és benyomások szerint cselekedni, 

nekünk azt, amit már egyszer mind-
annyiunknak, közösen kinyilatkoz-
tatott. A szentírások Krisztus szavait 
tartalmazzák. Azok az Úr hangja. A 
szentírások tanulmányozása egyben 
felkészít bennünket, hogy meghalljuk 
az Úr hangját.

Másodszor, vonatkoztassátok az 
életetekre azokat a dolgokat, ame-
lyeket tanultok. Amikor Hyrum Smith 
része akart lenni ennek a nagyszerű 
utolsó napi munkának, az Úr azt 
mondta neki: „Íme, ez a te dolgod, 
hogy betartsd a parancsolataimat, 
igen, teljes lelkeddel, elméddel és 
erőddel.” 10 Tanítókként első és legfon-
tosabb feladatunk, hogy teljes lelkünk-
kel, elménkkel és erőnkkel betartsuk a 
parancsolatokat.

Harmadszor, törekedjetek a menny 
segítségére. Szívetek minden erejével 
kérjétek az Úrtól, hogy árassza ki  
rátok a Lelkét. A szentírások kijelentik: 
„...ha nem kapjátok meg a Lelket, nem 
taníthattok.” 11 Ez azt jelenti, hogy a Lé-
lek nélkül nem történik meg a valódi 
tanulás még akkor sem, ha helyes taní-
tási módszereket használtok, és igaz, 
amit tanítotok.

A tanítók szerepe „az, hogy segít-
senek az egyéneknek felelősséget 
vállalni az evangélium tanulmányo-
zásában – felkelteni bennük a vágyat 
a tanulásra, megértésre és az evangé-
lium szerinti életre” 12. Ez azt jelenti, 
hogy tanítókként ne annyira a telje-
sítményünkre összpontosítsunk, mint 
inkább arra, hogy hogyan segíthetünk 
másoknak az evangélium megértésé-
ben és alkalmazásában. 13

Mikor térdeltetek le utoljára, hogy 
imában kérjétek az Urat, nemcsak 
arra, hogy segítsen nektek a leckében, 
hanem arra is, hogy segítsen megis-
mernetek az osztály tagjainak szük-
ségleteit, és segíteni nekik ezekben? 
Nincs olyan nagy osztály, hogy ne 
imádkozhatnánk sugalmazásért annak 

Brazília, São Paulo
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Írta: d. Todd Christofferson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Fiatal koromban ellátogattam a New 
Yorkban tartott 1964-es világkiál-
lításra. Az egyik kedvenc helyszí-

nem az egyházunk pavilonja volt, ahol 
a Salt Lake Templom tornyainak le-
nyűgöző másai voltak kiállítva. Akkor 
láttam először Az ember boldogság-
keresése című filmet. Ez a film, mely 
Richard L. Evans elder elbeszélésében 
mutatta be a szabadulás tervét, jelen-
tős hatást gyakorolt számos látoga-
tóra, beleértve engem is. Evans elder 
többek között ezt mondta:

„Az élet két drága ajándékot tar-
togat számotokra. Az első az idő, a 
másik pedig a választás szabadsága, 
mely szabadság által arra válthatod az 
idődet, amire csak akarod. A neked 
kiszabott időt szabadon elcserélheted 
különféle izgalmas dolgokra. Elcserél-
heted azt kicsinyes vágyakra. Befektet-
heted akár kapzsiságba is. [...]

Tiéd a választás szabadsága. 
Mindezekkel azonban nem fogsz jó 
üzletet kötni, mert nem hoznak tartós 
megelégedettséget.

Egyszer halandó éveid minden 
napjával, órájával és percével el kell 
majd számolnod. Ebben az életben 
kell hitben járnod, és bebizonyítanod, 
hogy képes vagy a jót választani a 

hogy valamit szent célok érdekében 
elválasztunk vagy szentnek nyilvá-
nítunk. Az élet valódi sikere életünk 
felajánlásából fakad, mely során Isten 
céljai érdekében feláldozzuk időnket 
és választásainkat (lásd János 17:1, 4; 
T&Sz 19:19), ezzel pedig felhatalmaz-
zuk, hogy a legmagasabb rendelteté-
sünkig emeljen fel bennünket.

A megszentelt élet öt elemét szeret-
ném részletesen kifejteni nektek, me-
lyek a következők: tisztaság, munka, a 
fizikai test iránti tisztelet, szolgálat és 
feddhetetlenség.

Ahogyan azt a Szabadító is szem-
léltette, a megszentelt élet tiszta életet 
jelent. Bár egyedül Jézus élt bűntelen 
életet, azok, akik Hozzá igyekeznek, 
és magukra veszik az Ő igáját, jogo-
sultak lesznek az Ő kegyelmére, mely 
Hozzá hasonlóvá, bűntelenné és szep-
lőtelenné teszi őket. Az Úr, mélyről 
jövő szeretetével, a következő szavak-
kal biztat minket: „Tartsatok bűnbána-
tot, mind ti földnek szélei, és jöjjetek 
hozzám és keresztelkedjetek meg az 
én nevemben, hogy a Szentlélek befo-
gadása megszentelhessen benneteket, 
hogy szeplőtelenül állhassatok előttem 
az utolsó napon” (3 Nefi 27:20).

A megszentelés tehát bűnbánatot 
jelent. Meg kell szabadulni a makacs-
ságtól, a lázadástól és a kifogások 
keresésétől, ezek helyébe pedig az 
alázatot, a jóvátétel iránti vágyat, va-
lamint az Úr által szükségesnek látott 
összes dolog elfogadását kell helyezni. 
Erre gondolt Benjámin király is, ami-
kor a természetes ember legyőzéséről 
beszélt, mely során engedve a Szent-
lélek hívásainak szentté válik „az Úr, 
Krisztus engesztelése által” (Móziás 3: 
19). Aki így tesz, annak ígéretül adatik 
a Szentlélek állandó jelenléte, mely 
ígéretről minden egyes alkalommal 
megemlékezünk, és azt meg is újítjuk, 
amikor bűnbánó lélekkel veszünk az 
úrvacsorából (lásd T&Sz 20:77, 79).

gonosszal szemben, a helyest a hely-
telennel szemben, a tartós boldogsá-
got a puszta szórakozással szemben. 
Örök jutalmadat a választásod fogja 
meghatározni.

Isten egyik prófétája egyszer azt 
mondta, »az emberek azért vannak, 
hogy örömük lehessen«. Olyan örö-
mük, melybe beletartozik a teljes élet, 
a szolgálatnak szentelt élet, az otthon 
érzett szeretet és harmónia, a becsü-
letes fáradozás gyümölcsei, valamint 
Jézus Krisztus evangéliumának elfo-
gadása – annak követelményeivel és 
parancsolataival együtt.

Csakis ezekben fogsz igaz boldog-
ságra lelni. Olyan boldogságra, mely 
akkor sem fakul meg, amikor kihuny-
nak a fények, elhallgat a zene, és 
eloszlik a tömeg.” 1

Ezek a kijelentések kifejezik annak 
valóságát, hogy földi életünk az idő 
és a Teremtőnk által adott választások 
feletti sáfárságról szól. A sáfárság szó 
az Úr által adott felajánlás törvényét 
juttatja eszünkbe (lásd például T&Sz 
42:32, 53), melyet a gazdaságban 
betöltött szerepén túl, a celesztiális 
törvények itt és most történő alkalma-
zására is kell vonatkoztatni (lásd T&Sz 
105:5). A megszentelés azt jelenti, 

Egy szolgálatnak 
szentelt élet
Az élet valódi sikere életünk felajánlásából fakad, mely során 
Isten céljai érdekében feláldozzuk időnket és választásainkat.
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érezni Isten vagy bárki más iránt 
azért, amit a testükkel, vagy amit a 
testüknek okoznak. Nekünk azonban, 
akiknek egy átfogóbb valóságról van 
bizonyságunk a földi élet előtti létről, 
a halandóságról és a földi élet utáni 
örökkévalóságról, el kell fogadnunk, 
hogy kötelességgel tartozunk Isten-
nek fizikai teremtése legfőbb alkotása 
iránt. Pál szavaival szólva:

„Avagy nem tudjátok-é, hogy a 
ti testetek a bennetek lakozó Szent 
Léleknek temploma, a melyet Isten-
től nyertetek; és nem a magatokéi 
vagytok?

Mert áron vétettetek meg; dicsőít-
sétek azért az Istent a ti testetekben 
és lelketekben, a melyek az Istenéi” 
(1 Korinthusbeliek 6:19–20).

Ezen igazságok, valamint Tho-
mas S. Monson elnök útmutatásá-
nak elfogadásával, melyet az áprilisi 
konferencián mondott, testünket 
bizonyára nem fogjuk tetoválásokkal 
elcsúfítani, drogokkal eltompítani, 
vagy pedig párználkodással, házasság-
töréssel, illetve szermémetlenséggel 
megszentségteleníteni. 4 Mivel testünk 
eszköz a lelkünk számára, létfontos-
ságú, hogy a tőlünk telhető legjobban 
gondoskodjunk róla. Testünk erejét 
Krisztus munkájának szolgálatára 
és előmozdítására kell szentelnünk. 
Pál ezt mondta: „Kérlek azért titeket 
atyámfiai az Istennek irgalmasságára, 
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, 
szent és Istennek kedves áldozatul, 
mint a ti okos tiszteleteteket” (Róma-
beliek 12:1).

Jézus megmutatta, hogy a megszen-
telt élet a szolgálatról szól. Néhány 
órával engesztelő szenvedésének 
megkezdése előtt az Úr alázatosan 
megmosta tanítványainak lábát, és ezt 
mondta nekik:

„Azért, ha én az Úr és a Mester 
megmostam a ti lábaitokat, néktek is 
meg kell mosnotok egymás lábait.

rendet teremt, megtart, felemel, szolgál 
és előrébb visz.

Miután a munka dicséretéről 
szóltam, néhány kedves szót kell 
ejtenem a pihenésről is. Ahogyan a 
becsületes fáradozás eredménye az 
édes pihenés, úgy a hasznos pihenés 
is barátja és támasza a munkának. 
A zene, irodalom, művészetek, tánc, 
színjátszás, sport – mind képes olyan 
szórakozást nyújtani, mely gazdagítja 
és még inkább megszenteli az éle-
tünket. Ugyanakkor nem nagyon kell 
magyarázni azt, hogy a napjainkban 
szórakozásnak minősített dolgok több-
sége durva, lealacsonyító, erőszakos, 
időrabló és eltompítja az elmét. Elég 
ironikus, hogy néha csak kemény 
munkával lehet értelmes kikapcso-
lódást találni. Amikor a szórakozás 
az erényt erkölcstelenségbe sodorja, 
azzal a megszentelt élet pusztítójává 
válik. „Vigyázzatok tehát…, nehogy 
úgy ítéljétek meg, hogy Istentől való 
az, ami gonosz” (Moróni 7:14).

A megszentelt élet tiszteletben tartja 
fizikai testünk semmihez sem fogható 
ajándékát, mely az Isten hasonlatos-
ságára teremtett mennyei alkotás. A 
halandó lét központi célja az, hogy 
minden lélek kaphasson egy ilyen 
testet, és a húsból való földi hajlékban 
megtanulja gyakorolni erkölcsi önren-
delkezését. A fizikai test továbbá elen-
gedhetetlen a felmagasztosuláshoz is, 
mely a fizikai és a lelki dolgok tökéle-
tes kombinációjával érhető el, ahogyan 
azt szeretett, feltámadott Urunknál 
láttuk. Ebben a bukott világban néhány 
élet fájóan rövid lesz, néhány test torz, 
beteg, vagy olyan lesz, mely alig tudja 
magában tartani az életet. Mégis elég 
hosszú lesz minden lélek és minden 
test számára ahhoz, hogy alkalmassá 
váljanak a feltámadásra.

Azok, akik úgy vélik, hogy tes-
tünk csupán egy evolúciós véletlen 
eredménye, nem fognak felelősséget 

B. H. Roberts elder egyszer így be-
szélt erről a folyamatról: „Az az ember, 
aki Isten fényében, bölcsességében 
és hatalmában jár, végül, már csak 
a vonzás törvénye miatt is, szert fog 
tenni Isten fényére, bölcsességére és 
hatalmára, mely során e ragyogó fény-
sugarakat egy olyan isteni kötelékbe 
szövi, mely őt örökké Istenhez, Istent 
pedig őhozzá köti. Ebben áll a Messiás 
rejtelmes szavainak lényege: »Te én 
bennem, Atyám, és én te benned« – 
ennél hatalmasabb dolgot az ember 
soha nem érhet el.” 2

A megszentelt élet munkával teljes. 
Jézus már fiatalon Atyja ügyében 
munkálkodott (lásd Lukács 2:48–49). 
Isten munkája és dicsősége is az, 
hogy létrehozza gyermekei halhatat-
lanságát és örök életét (lásd Mózes 
1:39). Természetünknél fogva mi is 
részt kívánunk venni az Ő munkájá-
ban, ugyanakkor fel kell ismernünk, 
hogy minden tisztességes munka 
Isten munkája. Thomas Carlyle sza-
vaival szólva: „Minden igaz munka 
szent, és minden igaz munkában, 
melyet igaz kézzel végeznek, van va-
lami isteni. A földön végzett minden 
igaz munkának meglesz a jutalma a 
mennyben.” 3

Isten terve szerint e halandó létezés 
szinte állandó erőfeszítést kíván. 
Eszembe jut Joseph Smith próféta egy-
szerű kijelentése: „...folyamatos mun-
kából jól meg tudtunk élni” ( Joseph 
Smith–története 1:55). A munka által 
tartjuk fenn és gazdagítjuk az életet. 
Ez tesz képessé minket, hogy túléljük 
a halandó lét csalódásait és tragédiáit. 
A kemény munka általi teljesítmény 
önbecsülést teremt. A munka építi és 
finomítja a jellemet, szépséget teremt, 
továbbá eszközként szolgál egymás és 
Isten szolgálatához. A megszentelt élet 
munkával teljes, mely néha monoton, 
néha alantas, néha kevés megbecsü-
léssel jár, azonban mindig jobbá tesz, 
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köszönhetően a felszámolás során a 
másik fél és fiai kárára jelentős anyagi 
előnyre tett szert. A felek találkozása-
kor az egyik fiú nemtetszését fejezte 
ki a tisztességtelen bánásmód miatt, és 
az első üzlettársat keresztényi hitelvei 
tiszteletben tartására intette. „Tudod, 
ez egyszerűen nem helyes dolog – 
mondta. – Hogyan vagy képes így 
kihasználni valakit, különösen egy 
fivéredet, akivel ugyanabba a gyüleke-
zetbe jártok?” A másik fél ügyvédje így 
vágott vissza: „Ó, nőj már fel! Hogyan 
lehetsz ennyire naív?”

A becsületesség nem egyenlő a 
naivitással. A valódi naivitást az a 
feltételezés jelenti, hogy nem tartozunk 
felelősséggel Istennek. A Szabadító 
kijelentette: „...Atyám azért küldött 
el engem, hogy felemeltethessem 
a keresztre; …hogy amint engem 
felemeltek az emberek, éppen úgy 
emelje fel az Atya az embereket, hogy 
előttem álljanak, hogy cselekedeteik 
szerint megítéltessenek, vajon jók vagy 
gonoszak voltak-e” (3 Nefi 27:14). Az, 
aki megszentelt életet él, nem törek-
szik arra, hogy másokat kihasználjon, 

A megszentelt élet becsületes élet. 
Láthatjuk ezt az olyan házaspárok 
életében is, akik „teljes hűséggel 
megtartják a házassági fogadalmakat” 5. 
Láthatjuk egy olyan apa és anya életé-
ben is, akik fontossági sorrendjükben 
szemmel láthatóan az első helyre tet-
ték házasságuk gazdagítását, valamint 
gyermekeik testi és lelki jólétének biz-
tosítását. Ez visszatükröződik minden 
becsületes ember életében.

Évekkel ezelőtt megismerkedtem 
két családdal, akik épp közös vállalko-
zásuk felszámolását intézték. A vezető 
tisztséget betöltő két férfi, akik egymás 
barátaiként ugyanabba a keresztény 
gyülekezetbe jártak, még évekkel ko-
rábban alapították meg a céget. Üzleti 
partnerekként viszonylag egyenrangú 
kapcsolatot ápoltak, ahogy azonban 
idősebbek lettek, a következő generá-
ció is részt kezdett vállalni az üzletben, 
és kialakultak bizonyos nézeteltérések. 
Végül mindkét fél úgy döntött, hogy 
az lesz a legjobb, ha felosztják a java-
kat, és mindenki megy a maga útján. 
A két eredeti üzleti partner egyike az 
ügyvédeivel kieszelt ravaszt tervnek 

Mert példát adtam néktek, hogy a 
miképen én cselekedtem veletek, ti is 
akképen cselekedjetek.

Bizony, bizony mondom néktek: A 
szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem 
a követ nem nagyobb annál, a ki azt 
küldte” ( János 13:14–16).

Azok, akik csendben és kötelesség-
tudóan a jó ügy érdekében munkál-
kodnak, a megszentelt élet mintáiként 
szolgálnak. Napjainkban senki nincs, 
aki tökéletesebben rendelkezne e 
tulajdonsággal a mindennapi életében, 
mint Thomas S. Monson elnök. Olyan 
hallást fejlesztett ki, mely a Lélek 
legapróbb suttogását is képes érzé-
kelni, ha egy olyan ember szükségletét 
jelzi számára, akinek képes segítő kart 
nyújtani. Gyakran ezek az isteni szere-
tet és gondoskodás egyszerű cseleke-
detei. Thomas Monson mindig, mindig 
válaszol a Lélek ösztönzéseire.

Ilyen megszenteltségre saját nagya-
pám és nagyanyám, Alexander DeWitt 
és Louise Vickery Christofferson életé-
ben is találtam példát. Nagyapám erős 
férfi volt, és már akkor is igen jól értett 
a birkanyíráshoz, mielőtt az elektromos 
nyírók megjelentek volna. Saját szavai-
val élve olyan ügyes volt, hogy „egy 
nap 287 birkát nyírt meg, ami akár 300 
is lehetett volna, csak közben elfogytak 
a birkák”. 1919-ben több mint 12 000 
birkát nyírt meg, amivel mintegy 2000 
dollár keresett. A pénzből jelentősen 
ki tudta volna bővíteni a farmot és fel 
tudta volna újítani az otthonukat, de a 
Tizenkettek közben elhívták, hogy a 
Déli Államok Misszióban szolgáljon, 
melyet felesége, Louise teljes támoga-
tása mellett el is fogadott. Feleségét 
(aki várandós volt első fiukkal, az én 
édesapámmal) és három lányukat 
otthon hagyta a birkanyírásból keresett 
pénzzel. A két évvel későbbi örömteli 
hazatérésekor megjegyezte: „Megtaka-
rításunk két teljes évig kitartott, és még 
maradt is 29 dollárunk.”
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Írta: dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Jóllehet a repülőgépeket úgy épí-
tették meg, hogy a normál repülés 
közben tapasztalt légörvényeknél 
sokkal erősebbeknek is ellenáll-
janak, az utasok azonban mégis 
tartanak tőlük.

Mit gondoltok, mit csinálnak a 
pilóták, amikor légörvénybe kerül-
nek? A tanulópilóta úgy gondol-
hatja, hogy ilyenkor az a legjobb 
stratégia, ha növeli a sebességet, 
mert így hamarabb átrepülhet a 
légörvényen. Ez azonban nem 
biztos, hogy jó megoldás. A képzett 
pilóták tudják, hogy létezik egy 
légörvénybe történő optimális bere-
pülési sebesség, amely minimumra 
csökkenti a légörvény okozta nega-
tív hatásokat. A legtöbb esetben ez 
pedig azt jelenti, hogy csökkenteni 
kell a sebességet. Ugyanezen az 
elven működnek az utakra helyezett 
fekvőrendőrök.

Következésképpen, amikor kedve-
zőtlen körülmények közé kerülünk, 
jobb lesz, ha egy kicsit lassítunk, 
tartjuk az irányt, és a leglényegesebb 
dolgokra összpontosítunk.

hanem inkább odafordítja a másik 
orcáját is. Ha pedig a kabátját kérik, 
a köpönyegét is odaadja (lásd Máté 
5:39–40). A Szabadító a képmutatókat 
utasította rendre a legszigorúbban. A 
képmutatás szörnyen romboló dolog, 
nemcsak a képmutató, hanem mindeki 
– különösen a gyermekek – számára, 
akik tanúi az ilyen viselkedésnek, 
vagy tudnak arról. Az ilyen viselkedés 
lerombolja a hitet, míg a becsületesség 
olyan termékeny talajt teremt, melyben 
könnyen kihajtanak a hit magjai.

A megszentelt élet csodálatos 
dolog. Ereje és méltósága olyan, 
„mint a jó földbe, tiszta patak mellé 
ültetett nagyon termékeny fa, amely 
sok becses gyümölcsöt hoz” (T&Sz 
97:9). Egy megszentelt ember külö-
nösen nagy hatással van másokra, 
főleg a hozzá legközelebb álló, neki 
legkedvesebb emberekre. A mi bol-
dogságunk alapjait az előttünk járt 
és a most köztünk élő számos ember 
megszentelt élete segített lefektetni. 
Hasonlóképpen a jövő nemzedékei 
is a ti megszentelt életetekből fognak 
bátorságot meríteni, elismerve, hogy 
adósaitok minden olyan általuk bir-
tokolt dologért, mely valóban számít. 
Isten fiaiként és leányaiként mi is 
szenteljük meg magunkat, „hogy 
amikor megjelenik, akkor olyanok le-
gyünk mint ő, mert a maga valóságá-
ban fogjuk látni őt” (Moróni 7:48; lásd 
még 1 János 3:2). Ezért imádkozom, 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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Figyelemre méltó, hogy a termé-
szet tanulmányozásával mennyit 
tanulhatunk az életről. A kutatók 

például a fák évgyűrűit megvizsgálva 
tudományos megállapításokat tudnak 
tenni arról, hogy milyen lehetett az ég-
hajlat, és milyenek lehettek a növeke-
dési feltételek sok száz, sőt akár több 
ezer évvel ezelőtt. A fák növekedésé-
nek tanulmányozásából tudjuk, hogy 
ideális feltételek esetén a fák normál 
tempóban nőnek. Az olyan időszakok-
ban azonban, amikor nem megfele-
lőek a körülmények, a fák lelassítják a 
növekedésüket, és minden energiáju-
kat az életben maradáshoz szükséges 
tényezőkre összpontosítják.

Ezen a ponton feltehetitek néhá-
nyan a kérdést: „Ez mind nagyon szép 
és jó, de mi köze van ennek a repülés-
hez?” Nos, hadd mondjam el nektek.

Ültetek már repülőn, amikor az 
légörvénybe került? A légörvénye-
ket leginkább a levegő mozgásában 
bekövetkezett hirtelen változások 
okozzák, amelyek aztán megdobják, 
hirtelen irányváltoztatásra kénysze-
rítik, és megpörgetik a repülőgépet. 

Dolgok, melyek a 
leginkább számítanak
Ha az élet, annak irama és a különféle stresszhelyzetek 
miatt csak nehezen tudtok örvendezni, akkor talán most 
érkezett el az ideje annak, hogy újra azokra a dolgokra 
összpontosítsatok, amelyek a leginkább számítanak.
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Egyszerűen ceruzát használtak.
Leonardo da Vincitől szokták 

idézni, hogy „a legkifinomultabb 
ízlés egyszerűséget tükröz” 3. Ami-
kor a boldogság tervének, vagyis a 
szabadulás tervének alapvető tanté-
teleit vizsgáljuk, egyértelműségében 
és egyszerűségében felismerhetjük 
és méltányolhatjuk Mennyei Atyánk 
bölcsességének kifinomultságát és 
szépségét. A mi bölcsességünk pedig 
azzal kezdődik, amikor az Ő útja sze-
rint kezdjük járni a sajátunkat.

az alapok ereje
Egy történet szerint a legendás 

futballedző, Vince Lombardi, mindig 
rituálisan kezdte az első edzéseket. 
Felmutatott egy futball-labdát azok-
nak a sportolóknak, akik már évek 
óta űzték ezt a sportot és azt mondta: 
„Uraim…, ez egy futball-labda.” 
Elmondta a labda méreteit, alakját, 
és hogy miként kell rúgni, gurítani 
és továbbadni. Kivitte a csapatot az 
üres pályára, és ott így folytatta: „Ez 
a futballpálya.” Körbejárták a pályát, 
miközben elmagyarázta a méreteit, 
az alakját, a szabályokat és azt, hogy 
miként kell játszani ezt a játékot. 4

Ez az edző tudta, hogy csak akkor 
válhatnak igazán naggyá még a 
tapasztalt játékosok is, sőt az egész 
csapat, ha teljesen elsajátítják az ala-
pokat. Tölthetnék azzal is az idejüket, 
hogy bonyolult cseleket gyakorolnak, 
de amíg nem sajátítják el teljesen a 
játék alapjait, soha nem lesz belőlük 
bajnokcsapat.

Úgy vélem, a legtöbben közülünk 
ösztönösen értjük, hogy milyen fon-
tosak az alapok. Csak néha a sokkal 
csábítóbbnak tűnő dolgok egyszerűen 
elterelik a figyelmünket.

A nyomtatott anyagok, a rengeteg 
különféle médiaforrás, a különböző 
elektronikai eszközök és herkentyűk, 
jóllehet mind hasznosak, ha helyesen 

tanult leckéket. Ellenáll annak a kísér-
tésnek, hogy hagyja magát elsodorni 
a mindennapi élet eszeveszett szágul-
dása miatt. A bölcs ember követi a ta-
nácsot, miszerint „az élet nem csupán 
abból áll, hogy növeljük a sebessé-
gét” 1. Röviden, azokra a dolgokra 
összpontosít, melyek a leginkább 
számítanak.

Dallin H. Oaks elder a következőt 
tanította nem régen egy általános kon-
ferencián: „Le kell mondanunk néhány 
jó dologról azért, hogy a jobbakat 
vagy a legjobbakat válasszuk, mert 
azok alakítják ki bennünk az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hitet, és erősítik meg 
a családunkat.” 2

A legjobb dolgok kutatása szük-
ségszerűen Jézus Krisztus evangéli-
umának alapvető tantételeihez vezet 
bennünket. Azokhoz az egyszerű és 
szép igazságokhoz, melyeket egy 
gondoskodó, örökkévaló és minden-
tudó Mennyei Atya nyilatkoztatott ki 
nekünk. Ezek az alapvető fontosságú 
tanok és tantételek, bár elég egysze-
rűek ahhoz, hogy egy gyermek is 
megértse őket, megválaszolják az élet 
legbonyolultabb kérdéseit.

Van olyan szépség és világosság, 
amely az egyszerűségből származik, 
de a bonyolult megoldások iránti 
szomjúságunk miatt néha alábecsüljük 
őket.

Például az asztronauták és kozmo-
nauták nem sokkal azután, hogy Föld 
körüli pályára álltak, rájöttek, hogy az 
űrben nem működnek a golyóstollak. 
Ezért néhány nagyon okos ember el-
vonult, hogy kidolgozzák a probléma 
megoldását. Több ezer óra kísérlete-
zéssel és sok millió dollárból végül 
kifejlesztettek egy tollat, amelyikkel 
bárhol, bármilyen hőmérsékleten és 
szinte bármilyen felületre lehet írni. De 
hogyan boldogultak az asztronauták 
és a kozmonauták addig, amíg nem si-
került megoldást találni a problémára? 

a modern élet irama
A lecke, amelyet meg kell tanul-

nunk, egyszerű, de létfontosságú. 
Logikusnak tűnhet, amikor fákra és 
légörvényekre vonatkoztatjuk, de 
meglepő módon nagyon könnyen 
figyelmen kívül hagyjuk ezeket a tan-
tételeket, amikor a saját mindennapos 
életünkben kell alkalmaznunk őket. 
Ha fokozódik a stressz, ha felüti fejét 
a csüggedés, vagy amikor tragédia sújt 
le ránk, túlságosan gyakran törek-
szünk arra, hogy megtartsuk ugyanazt 
az eszeveszett iramot, sőt néha még 
gyorsítanánk is, azt gondolván, hogy a 
nagyobb tempó majd segít kedvezőb-
ben kikerülünk a helyzetből.

Úgy tűnik, hogy a modern élet 
egyik jellegzetessége, hogy állandóan 
növekvő sebességgel igyekszünk 
haladni, függetlenül a légörvényektől 
vagy akadályoktól.

Legyünk őszinték: meglehetősen 
könnyű elfoglaltnak lenni. Mind-
annyian ki tudunk gondolni annyi 
teendőt, amennyi már bele sem fér a 
napirendünkbe. Vannak olyanok, akik 
azt gondolják, hogy annál értéke-
sebbek, minél hosszabb a teendőjük 
listája. A napirendjük szabad pillana-
tait telezsúfolják gyűlésekkel és időfe-
csérlő tevékenységekkel, még akkor 
is, amikor feszültek vagy kimerültek. 
Mivel feleslegesen bonyolítják az éle-
tüket, így gyakran frusztráltnak érzik 
magukat, és egyre kevesebb örömet és 
értelmet találnak az életükben.

Az a mondás járja, hogy bármely 
erény, amelyet túlzásba visznek, vétekké 
változhat. Bizonyosan jó példa erre 
napjaink túlzott beütemezése. Eljön az a 
pillanat, amikor a mérföldkövek malom-
kövekké és becsvággyá változhatnak, és 
kolonccá lesznek a nyakunkon.

Mi a megoldás?
A bölcs ember érti és alkalmazza is 

az évgyűrűkből és a légörvényekből 
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parancsolatait betartva éljünk.
Úgy tudjuk javítani a Mennyei 

Atyánkkal való kapcsolatunkat, hogy 
tanulunk Őróla; hogy a bűneink meg-
bánásával és Jézus Krisztus tevékeny 
követésével bensőséges viszonyt tar-
tunk fenn Vele; mert „senki sem mehet 
az Atyához, hanemha [Krisztus ál-
tal]” 10. Istennel fennálló kapcsolatunk 
megerősítéséhez időt kell szakítanunk 
arra, hogy egyedül lehessünk Vele. 
A mindennapi személyes imákra és 
szentírás-tanulmányozásra való csen-
des összpontosítás, az igyekezet, hogy 
mindig legyen érvényes templomi 
ajánlásunk, ez mind bölcs időbefekte-
tésnek és erőfeszítésnek számít abbéli 
törekvésünkhöz, hogy közelebb kerül-
jünk Mennyei Atyánkhoz. Figyeljünk 
a Zsoltárokban olvasható felszólításra: 
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten!” 11

A második kulcsfontosságú kap-
csolatunk a családunkhoz fűz. Mivel 
az itt „elszenvedett kudarcot semmi 
más nem tudja kárpótolni” 12, ezért 
a családunknak elsőbbséget kell 
élveznie más dolgokkal szemben. 
Úgy tudunk mély és szeretetteljes 
családi kapcsolatokat kiépíteni, hogy 
együtt végzünk bizonyos egyszerű 
dolgokat, mint például mind ottva-
gyunk a családi vacsorán, családi 
estet tartunk, és közös szórakozási 
lehetőségeket keresünk. A családi 
kapcsolatokban a szeretetet való-
jában úgy betűzzük, hogy i-d-ő, 
vagyis idő. Az egymásra fordított 
idő az otthon harmóniájának kulcsa. 
Egymással beszélgessünk, ne pedig 
egymásról. Tanulunk egymástól, 
megbecsüljük a másikban rejlő kü-
lönbségeket, csakúgy mint a közös 
vonásokat. Isteni köteléket alakítunk 
ki egymás között, miközben együtt 
fordulunk Istenhez a családi ima, az 
evangélium közös tanulmányozása 
és a vasárnapi hódolat által.

dolgokat bölcsen és rendben tegyétek; 
mert nem szükséges, hogy egy ember 
gyorsabban fusson, mint ahogy azt 
ereje engedi. [De] szükséges, hogy 
szorgalmas legyen, hogy ezáltal el-
nyerhesse a díjat” 7.

Testvérek! Az vezet el minket a 
világ Szabadítójához, ha szorgalmasan 
megtesszük a legfontosabb dolgo-
kat. Ezért van az, hogy „Krisztusról 
beszélünk, Krisztusban örvendezünk, 
Krisztsról prédikálunk, Krisztusról 
prófétálunk…, hogy tudhass[uk], mi-
lyen forráshoz fordul[junk] bűnei[nk] 
bocsánatáért” 8. A modern élet bonyo-
lult, zűrzavaros és rohanó világában ez 
számít a „még különb” 9 útnak.

akkor mik az alapok?
Miközben Mennyei Atyánkhoz 

fordulunk, és segítségül hívjuk az Ő 
bölcsességét, hogy vajon mely dolgok 
számítanak a leginkább, újra és újra 
megtanuljuk a négy kulcsfontosságú 
kapcsolat jelentőségét. Ezek pedig az 
Istennel, a családunkkal, a felebará-
tainkkal és az önmagunkkal fennálló 
kapcsolatunk. Ha hajlandók vagyunk 
őszintén kiértékelni saját életünket, 
meglátjuk, hogy hol sodródtunk le a 
„még különb útról”. Értelmünk szemei 
megnyílnak, és ráébredünk, mit kell 
tennünk azért, hogy szívünk megtisz-
tuljon, életünk pedig újra megfelelő 
irányban haladjon.

Az első az Istennel fennálló kapcso-
latunk, mely szentséges és létfontos-
ságú. Mi az Ő lélekgyermekei vagyunk. 
Ő a mi Atyánk. Azt szeretné, hogy 
boldogok legyünk. Ha keressük Őt, ha 
tanulunk az Ő Fiáról, Jézus Krisztus-
ról, ha kitárjuk szívünket a Szentlélek 
hatása előtt, életünk kiegyensúlyozot-
tabbá és nyugodtabbá válik. Nagyobb 
békességben, örömben és betelje-
sedésben lesz részünk, ha minden 
tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy 
Isten örökkévaló terve szerint az Ő 

használják őket, azonban káros mel-
lékvágányokká vagy az elszigeteltség 
szívtelen kamráivá válhatnak.

A rengeteg hívogató hang és vá-
lasztás közepette azonban ott áll kitárt 
karral a Galileából jött alázatos Ember, 
és vár. Üzenete egyszerű: „...köves-
setek.” 5 Nem erőteljes hangszórót 
használ, hanem halk és szelíd hangon 
hív. 6 Az evangélium alapvető üzenete 
könnyen elvész a bennünket minden 
oldalról körülvevő tengernyi informá-
ció áradatában.

A szentírások és az élő próféták 
szavai kiemelik az evangélium alap-
vető tantételeit és tanait. Azért térünk 
vissza az alapvető tantételekhez, a 
tiszta tanokhoz, mert ezek jelentik a 
kaput, melyen keresztül eljuthatunk a 
mélyebb igazságok megértéséhez. Ezek 
jelentik az ajtót, melyen belépve olyan 
magasztos élményekben lehet részünk, 
melyek másként túlszárnyalnák a 
felfogóképességünk határait. Ezek az 
egyszerű, alapvető tantételek jelentik 
azt a kulcsot, melynek segítségével 
harmóniában tudunk élni Istennel és 
az emberekkel. Ezek azok a kulcsok, 
amelyekkel ki lehet nyitni a menny ab-
lakait. Ezek vezetnek el minket ahhoz 
a békességhez, örömhöz és megértés-
hez, melyet Mennyei Atyánk ígért azon 
gyermekeinek, akik hallgatnak Rá, és 
engedelmeskednek Neki.

Kedves testvéreim! Jobban tesszük, 
ha lassítunk egy kicsit, a körülmé-
nyeinknek megfelelő sebességgel 
haladunk, és a jelentős dolgokra össz-
pontosítva felemeljük a tekintetünket, 
hogy meglássuk azokat a dolgokat, 
melyek a leginkább számítanak. Ne 
feledkezzünk meg azokról az alapvető 
tanításokról, melyeket Mennyei Atyánk 
adott a gyermekeinek, és amelyek 
megteremtik a gazdag és gyümölcsöző 
halandó élet alapjait, egyúttal maguk-
ban hordozva az örök élet ígéreteit. 
Ezt tanítják nekünk: „…mindezen 
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összpontosítani tudjunk a keresztény 
tanítványság egyszerű és alázatos 
ösvényének fenséges szépségére – 
arra az ösvényre, mely mindig az 
értelem, az öröm és a békesség felé 
vezet. Ezért imádkozom, miközben 
áldásomat adom rátok, Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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Jézus Krisztus evangéliuma újra itt van 
a földön, és a benne rejlő egyszerű 
igazságok feltárják az öröm bővizű 
forrását.

Kedves Testvérek! Nagyon jó okunk 
van az örvendezésre. Ha az élet, 
annak irama és a különféle stressz-
helyzetek miatt csak nehezen tudtok 
örvendezni, akkor talán most érkezett 
el az ideje annak, hogy újra azokra a 
dolgokra összpontosítsatok, amelyek a 
leginkább számítanak.

Az erő nem a felfokozott munkál-
kodásban rejlik, hanem abban, hogy 
az igazság és a világosság szilárd alap-
jára építkezünk. Abban található meg, 
hogy figyelmünket és erőfeszítéseinket 
Jézus Krisztus visszaállított evangé-
liumának alapjaira összpontosítjuk. 
Abból meríthetünk erőt, hogy azokra 
az isteni dolgokra figyelünk, melyek a 
leginkább számítanak.

Tegyük egy kicsit egyszerűbbé az 
életünket. Változtassunk, amennyire 
csak szükséges, hogy életünkben újra 

A harmadik kulcsfontosságú kap-
csolat a felebarátainkhoz fűz bennün-
ket. A baráti kapcsolatot egyesével 
építjük úgy, hogy odafigyelünk a 
másik szükségleteire, valamint időnket 
és tehetségeinket felajánlva szolgáljuk 
őket. Nagyon mély hatást gyakorolt 
rám az a nőtestvér, aki az életkora és a 
betegsége miatti hatalmas terhei elle-
nére elhatározta, hogy bár nem sokat 
tud tenni, de figyelni azt még tud. Így 
tehát minden héten figyelte azokat az 
embereket, akik elcsüggedtnek vagy 
gondterheltnek tűntek, hogy aztán 
időt szakítson rájuk, és meghallgassa 
őket. Micsoda áldást jelentett az embe-
rek életében!

A negyedik kulcsfontosságú kap-
csolatot saját magunkkal kell kialakí-
tanunk. Talán szokatlannak hangzik, 
hogy kapcsolatot kell kialakítanunk 
saját magunkkal, de tényleg szüksé-
günk van rá. Néhányan nem jönnek 
ki jól önmagukkal. Folyton kritizál-
ják és lebecsülik magukat, egészen 
addig, amíg megutálják magukat. 
Hadd javasoljam nekik, hogy csök-
kentsék az iramot, és szakítsanak egy 
kicsivel több időt arra, hogy jobban 
megismerjék magukat. Sétáljanak a 
természetben, nézzék meg, ahogy 
felkel a nap, gyönyörködjenek Isten 
teremtményeiben, gondolkodjanak el 
a visszaállított evangélium igazságain, 
és találják meg, hogy mit is jelentenek 
nekik ezek. Tanuljátok meg úgy látni 
önmagatokat, ahogy Mennyei Atyánk 
lát benneteket. Ti az Ő drága leányai 
és fiai vagytok, akik mindannyian 
isteni lehetőségekkel rendelkeztek.

Örvendezzünk a tiszta evangéliumban
Kedves Testvérek! Legyünk bölcsek! 

Forduljunk Jézus Krisztus visszaállított 
evangéliumának tiszta tanokat rejtő 
vizéhez. Örömmel merítsünk belőle, a 
maga egyszerűségében és egyértelmű-
ségében. A mennyek újra megnyíltak. 

Írország, Dublin
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Előterjesztette: Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

D. Todd Christofferson, valamint 
Neil L. Andersen.

Akik egyetértenek, jelezzék!
Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen 

jelezze!
Támogatásra javasoljuk a tanácsoso-

kat az Első Elnökségben és a tizenkét 
apostolt mint prófétákat, látnokokat és 
kinyilatkoztatókat.

Mindazok, akik egyetértenek, 
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

Javasoljuk Spencer J. Condie, 
Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, 
Glenn L. Pace és Lance B. Wickman 
elderek felmentését a Hetvenek Első 
Kvórumából és nyugalmazott általános 
felhatalmazottnak való kijelölését.

Javasoljuk továbbá Spencer V. Jones 
és Wolfgang H. Paul elderek felmenté-
sét a Hetvenek Második Kvórumából.

Akik szeretnék velünk együtt 
kifejezni köszönetüket e fivéreknek a 
kiváló szolgálatukért, kérem, jelezzék!

Javasoljuk Fernando Maluenda és 
José L. Torres felmentését a Területi 
Hetvenek tagjai közül.

Akik szeretnék velünk együtt  
kifejezni köszönetüket a kiváló  
szolgálatukért, kérem, jelezzék!

Javasoljuk, hogy támogassuk 
Wenceslao H. Svec testvért területi 
hetvenesként.

Akik egyetértenek, jelezzék!
Aki ellenzi, jelezze!
Támogatásra javasoljuk a többi 

általános felhatalmazottat, területi het-
venest és a segédszervezetek általános 
elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

Akik egyetértenek, jelezzék!
Ha valaki ellenzi, jelezze!
Monson elnök, amennyire csak 

megfigyelhettem, a Konferencia- 
központban egyhangú volt a szavazás.

Köszönjük, testvérek, a támogató 
szavazataitokat, a hiteteket, odaadáso-
tokat és imáitokat. ◼

Támogatásra javasoljuk Thomas 
Spencer Monsont mint prófétát, 
látnokot és kinyilatkoztatót és 

mint Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry 
Bennion Eyringot mint első tanácsost 
az Első Elnökségben és Dieter  
Friedrich Uchtdorfot mint második 
tanácsost az Első Elnökségben.

Akik egyetértenek, jelezzék!

Ha vannak, akik ellenzik, jelezzék!
Támogatásra javasoljuk Boyd 

Kenneth Packert mint a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnökét és a 
következő testvéreket e kvórum tag-
jaiként: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, 

S z o m B at  d é l u tá n i  ü l é S  | 2010. október 2.

Az egyházi  
tisztségviselők  
támogatása
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Írta: Robert d. Hales elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Nemrég levelet kaptam valakitől, 
aki már jó ötven éve a barátom, 
de nem tagja az egyházunk-

nak. Küldtem neki némi evangéliumi 
olvasnivalót, amire így reagált: „Elsőre 
nehéz volt értelmeznem a jellegzetes 
mormon kifejezéseket, például az 
önrendelkezést. Talán hasznos lenne 
hozzá egy rövid szójegyzék.”

Meglepődtem rajta, hogy nem ér-
tette, mit értünk az önrendelkezés szó 
alatt. Egy online szótárhoz fordultam. 
Az önrendelkezés szó 10 meghatá-
rozása és szóhasználata közül egyik 
sem fejezett ki cselekvésre irányuló 
döntéshozatalt. Mi azt tanítjuk, hogy 
az önrendelkezés Istentől kapott ké-
pesség és kiváltság arra, hogy önma-
gunk cselekedjünk, ne pedig velünk 
cslekedjenek. 1 Az önrendelkezés 
felelősségteljes cselekvést jelent, mikor 
felelősséget vállalunk a tetteinkért. 
Önrendelkezésünk létfontosságú a 
szabadulás tervében. Gyakorlásával 
„szabadon választhat[juk] a sza-
badságot és az örök életet, minden 

cselekedhetünk – elengedhetetlen ré-
sze volt ennek a tervnek. Önrendelke-
zés nélkül nem tudnánk jó döntéseket 
hozni és fejlődni. Igaz, önrendelke-
zéssel is hozhatunk rossz döntéseket, 
követhetünk el bűnt, és elveszíthetjük 
annak lehetőségét, hogy újra Mennyei 
Atyánkkal lehessünk. Éppen ezért 
adatott egy Szabadító, aki szenved a 
bűneinkért, és megvált minket, ha mi 
bűnbánatot tartunk. Végtelen engesz-
telésével megvalósította „az irgalom 
tervét, hogy eleget tegyen az igazsá-
gosság követelményeinek” 4.

Miután Mennyei Atyánk elénk tárta 
tervét, Lucifer előlépett, mondván:  
„...küldj engem…, és az egész emberi-
séget megváltom, hogy egyetlen lélek 
sem vész el…, add hát nekem a neked 
járó tiszteletet.” 5 Atyánk elvetette ezt 
a tervet, mert az megtagadta volna 
tőlünk az önrendelkezésünket. Valójá-
ban ez a lázadás terve volt.

Akkor Jézus Krisztus, Mennyei 
Atyánk kezdettől fogva Szeretett és 
Választott Fia önrendelkezését gyako-
rolva így szólt: „...Atyám, a te akaratod 
legyen meg, és a dicsőség legyen tiéd 
mindörökké.” 6 Ő lett a Szabadítónk – 
a világ Szabadítója.

Lucifer lázadása miatt hatalmas 
lelki viszály vette kezdetét. Mennyei 
Atyánk minden gyermekének le-
hetősége nyílt a Mennyei Atyánktól 
kapott önrendelkezés gyakorlására. 
Mi úgy döntöttünk, hogy hiszünk a 
Szabadítóban, Jézus Krisztusban – 
Őhozzá jövünk, követjük és elfogad-
juk Mennyei Atyánk javunkra szolgáló 
tervét. Mennyei Atyánk gyermekeinek 
egyharmadában azonban nem volt 
meg a Szabadító követéséhez szüksé-
ges hit, és úgy döntöttek, hogy inkább 
Lucifert, vagyis Sátánt követik. 7

Isten ekkor azt mondta: „Tehát, mi-
vel az a Sátán fellázadt ellenem, és az 
ember önrendelkezésének elpusztítá-
sára törekedett, amelyet én, az Úristen 

ember nagy Közbenjárója által, vagy 
választhat[juk] a fogságot és a halált, az 
ördög fogsága és hatalma szerint” 2.

Az ismert himnusz szavai hamar 
megtanítják ezt a tantételt:

Értsd meg, szabad a választás,
Hogy mivé válsz, csak rajtad áll.
Ez Isten örök törvénye –
Ő nem kényszerít a mennybe. 3

Barátom és a többi jóravaló férfiak 
és nők kérdésére válaszolva hadd 
meséljek bővebben arról, hogy 
mit tudunk az önrendelkezés fenti 
jelentéséről.

Mielőtt a földre jöttünk volna, 
Mennyei Atyánk elénk tárta a szaba-
dulás tervét, mely terv értelmében a 
földre jövünk és testet kapunk, válasz-
tunk, hogy jót vagy gonoszt cselek-
szünk-e, és fejlődünk, hogy olyanná 
váljunk, mint Ő, majd pedig örökké 
Vele éljünk.

Önrendelkezésünk – annak képes-
sége, hogy választhatunk és magunk 

Önrendelkezés: 
létfontosságú  
az élet tervében
Amikor úgy döntünk, hogy Krisztushoz jövünk, magunkra 
vesszük az Ő nevét és követjük a szolgáit, akkor előbbre jutunk 
az örök élethez vezető ösvényen.
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Ennek az igazságnak a bizonyítéka 
mindenhol megtalálható a szentírá-
sokban. Jób mindenét elveszítette, 
mégis úgy döntött, hogy hű marad, 
és elnyerte Isten örökkévaló áldásait. 
Mária és József úgy döntöttek, hogy 
az angyal figyelmeztetésére hallgatva 
Egyiptomba menekülnek, és megóv-
ták a Szabadító életét. Joseph Smith 
úgy döntött, hogy követi Moróni 
utasításait, és a visszaállítás kibonta-
kozott, ahogy azt megjövendölték. 
Amikor úgy döntünk, hogy Krisztus-
hoz jövünk, magunkra vesszük az Ő 
nevét és követjük a szolgáit, akkor 
előbbre jutunk az örök élethez vezető 
ösvényen.

Halandó utunk során érdemes ész-
ben tartani, hogy ennek ellenkezője is 
igaz: amikor nem tartjuk be a paran-
csolatokat és nem hallgatunk a Szent-
lélek késztetéseire, akkor beszűkülnek 
a lehetőségeink, és kevésbé leszünk 
képesek a cselekvésre és az előre 
haladásra. Amikor Káin kioltotta fivére 
életét, mert Sátánt jobban szerette 
Istennél, megtorpant a lelki fejlődése.

Fiatalon megtanultam egy fontos 
leckét arról, hogyan szabnak határt 
szabadságunknak a tetteink. Egy 
napon édesapám megbízott a fapadló 
lakkozásával. Úgy döntöttem, hogy 

önrendelkezésünket. Kisfiú korában 
Jeruzsálemben járva tudatosan úgy 
döntött, hogy Atyja dolgaival fogla-
latoskodik. 10 Szolgálata során enge-
delmesen Atyja akaratának megtétele 
mellett döntött. 11 A Gecsemáné kert-
jében azt választotta, hogy minden 
dolgot elszenved, mondván: „…ne az 
én akaratom, hanem a tiéd legyen! És 
angyal jelenék meg néki mennyből, 
erősítvén őt.” 12 A kereszten úgy dön-
tött, hogy szeretni fogja ellenségeit, és 
így imádkozott: „Atyám! Bocsásd meg 
nékik; mert nem tudják mit cselekesz-
nek.” 13 Aztán, hogy valóban meg-
mutathassa, hogy Önmaga választ, 
magára hagyatott. „[Atyám,] miért 
hagytál el engemet?” 14 – kérdezte. 
Végül önrendelkezését a mindvégig 
kitartás megtételéhez gyakorolta, míg-
nem kijelenthette: „Elvégeztetett!” 15

Bár „megkísértetett mindenekben, 
hozzánk hasonlóan” 16, minden dön-
tésével és minden tettével gyakorolta 
önrendelkezését, hogy a Szabadítónk 
lehessen, és széttörje számunkra a bűn 
és a halál béklyóit. Tökéletes életével 
megtanította nekünk, hogy amikor 
Mennyei Atyánk akaratának megtéte-
lét választjuk, megőrizzük az önren-
delkezésünket, mely által kitágulnak a 
lehetőségeink és fejlődhetünk.

adtam neki…, letaszítottam” 8. Akik 
Sátánt követték, elveszítették annak 
lehetőségét, hogy halandó testet kap-
janak, a földön éljenek és fejlődjenek. 
Oly módon használták az önrendelke-
zésüket, hogy végül elveszítették.

Ma Sátánnak és követőinek csak 
arra van hatalmuk, hogy kísértsenek, 
és próbára tegyenek minket. Egyet-
len örömük abból ered, ha minket is 
olyan boldogtalanná tesznek, amilye-
nek ők maguk 9; csak akkor boldogok, 
ha mi nem engedelmeskedünk a 
parancsolatoknak.

De gondoljatok csak bele: ha-
landóság előtti állapotunkban úgy 
döntöttünk, hogy a Szabadítót, Jézus 
Krisztust követjük. És mivel ezt tettük, 
a földre jöhettünk. Tanúbizonyságot 
teszek arról, hogy ha most, míg itt 
vagyunk a földön, ugyanúgy meghoz-
zuk a Szabadító követésére irányuló 
döntést, akkor az örökkévalóságban 
még nagyobb áldást fogunk kapni. 
Egy azonban biztos: továbbra is a Sza-
badító követését kell választanunk. Az 
örökkévalóság forog kockán, és az ön-
rendelkezésünk bölcs használata, vala-
mint a cselekedeteink létfontosságúak 
ahhoz, hogy örök életet nyerjünk.

Szabadítónk élete során megmu-
tatta nekünk, hogyan használjuk az 
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A próféta azonban tudta, hogy nem 
így van, és megkérdezte: „Micsoda az 
a juhbégetés, mely füleimbe hat és az 
ökörbőgés, melyet hallok?” 23

Saul másokat hibáztatva mentegette 
magát, mondván, hogy az emberek 
azért tartották meg az állatokat, hogy 
áldozatokat mutassanak be az Úrnak. 
A próféta válasza világos volt: „Vajjon 
kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és 
véres áldozat, mint az Úr szava iránt 
való engedelmesség? Ímé, jobb az [Úr 
parancsolatai iránti] engedelmesség 
a véres áldozatnál és a szófogadás a 
kosok kövérénél!” 24

Végül Saul vallomást tett, mond-
ván: „Vétkeztem, mert megszegtem 
az Úrnak szavát és a te beszédedet; 
de mivel féltem a néptől, azért hall-
gattam szavokra.” 25 Mivel Saul nem 
mindenben, hanem csak szelektíven 
engedelmeskedett, elvesztette annak 
lehetőségét és a fölötti önrendelkezé-
sét, hogy király legyen.

Testvéreim, vajon mi mindenben 
hallgatunk az Úr és prófétái szavára? 
Avagy Saulhoz hasonlóan szelektív en-
gedelmességet gyakorlunk, és félünk 
az emberek véleményétől?

Elismerem, hogy mindannyian kö-
vetünk el hibákat. A szentírások arra 
tanítanak: „…mindnyájan vétkeztek, 
és szűkölködnek az Isten dicsősége 
nélkül” 26. Akik a múlt hamislelkű 
döntéseinek fogságában találják 
magukat, sötét sarokba szorítva, az 
önrendelkezésük igazlelkű gyakorlá-
sával járó áldások teljessége nélkül, 
azoknak azt mondom: szeretünk 
titeket. Gyertek vissza! Gyertek ki a 
sötét sarokból a világosságra! Még 
ha újonnan lakkozott padlón kell is 
átmennetek, megéri. Bízzatok benne, 
hogy „Krisztus Engesztelése által az 
egész emberiség [titeket és engem 
is beleértve] megszabadulhat, ha 
engedelmeskednek az Evangélium 
törvényeinek és szertartásainak” 27.

szeretetünket, és meghallgatjuk őket, 
amikor az érzéseikről és a tapasztalata-
ikról mesélnek. Igazlelkű döntésekkel 
és cselekedetekkel kiszabadítjuk őket 
a sötétségből azáltal, hogy még inkább 
képessé tesszük őket, hogy a világos-
ságban járjanak.

A világ sok téveszmét tanít az 
önrendelkezésről. Sokan azt gon-
dolják: együnk, igyunk és vigad-
junk, „ha úgy lészen, hogy bűnösek 
vagyunk, Isten megver majd néhány 
vesszőcsapással, és a végén megsza-
badulunk” 17. Mások a világiasságra 
esküsznek, és megtagadják Istent. 
Meggyőzik magukat arról, hogy 
nincs „minden dologban ellentét” 18, 
tehát „bármit tesz az ember, az nem 
bűn” 19. Ez megsemmisíti „Isten böl-
csességét és örökkévaló céljait” 20.

A világ világias tanításaival ellen-
tétben a szentírások arra tanítanak 
minket, hogy igenis van önrendelke-
zésünk, és ennek igazlelkű gyakorlása 
mindig hatással van a lehetőségeinkre, 
és arra, hogy mennyire vagyunk ké-
pesek azok megragadására és az örök 
fejlődésre.

Ezt példázza az, amikor Sámuel 
prófétán keresztül az Úr egyértelmű 
parancsolatot adott Saul királynak:

„Engem küldött az Úr, hogy király-
lyá kenjelek fel téged…; most azért 
figyelj az Úr beszédének szavára. […]

Menj és verd meg Amáleket, és 
pusztítsátok el mindenét” 21.

Saul azonban nem követte az Úr 
parancsát. Viselkedését én „szelektív 
engedelmességnek” nevezem. Saját 
bölcsességére támaszkodva megkí-
mélte Agág király életét, és elhozta 
a juhok, az ökrök és más állatok 
legjavát.

Az Úr kinyilatkoztatta ezt Sámuel 
prófétának, és elküldte, hogy vonja 
meg Saultól a királyi rangot. Amikor a 
próféta megérkezett, Saul így szólt: „Én 
végrehajtám az Úrnak parancsolatját.” 22 

az ajtónál kezdem és befelé haladok 
a szobában. Már majdnem készen 
voltam, amikor észrevettem, hogy 
nem hagytam magamnak kivezető 
utat. A másik oldalon nem volt sem 
ablak, sem ajtó. Szó szerint befestet-
tem magam a sarokba. Nem volt hova 
mennem. Beszorultam.

Amikor engedetlenek vagyunk, 
lelki értelemben befestjük magun-
kat a sarokba, és saját döntéseink 
fogságába esünk. Bár lelki értelem-
ben beszorulunk, de mindig van 
kivezető út. A bűnbánathoz hason-
lóan a visszafordulás és az újonnan 
lakkozott padlón való átgyaloglás is 
több munkával jár – sok-sok átcsiszo-
lással! Az Úrhoz való visszatérés nem 
könnyű, de megéri.

Ha megértjük a bűnbánat kihívását, 
akkor értékeljük a Szentlélek áldásait, 
hogy irányítja önrendelkezésünket, 
valamint Mennyei Atyánkat, aki paran-
csolatokat ad nekünk, majd megerősít 
és támogat minket azok betartásá-
ban. Belátjuk, a parancsolatok iránti 
engedelmesség végső soron hogyan 
védelmezi az önrendelkezésünket.

Ha például betartjuk a Bölcsesség 
szavát, megmenekülünk a megromlott 
egészség és a függőség fogságától, 
melyek szó szerint megfosztanának 
bennünket attól a képességünktől, 
hogy mi cselekedjünk.

Ha engedelmeskedünk a tanács-
nak, mely szerint már most kerüljük 
az adósságot vagy másszunk ki belőle, 
akkor önrendelkezésünket használva a 
rendelkezésre álló keresetünket szaba-
don használhatjuk mások segítésére és 
megáldására.

Ha követjük a próféták tanácsát, 
mely szerint tartsunk családi estet, csa-
ládi imát és családi szentírás-tanulmá-
nyozást, otthonaink gyermekeink lelki 
fejlődésének melegágyává válnak. Ta-
nítjuk nekik az evangéliumot, bizony-
ságot teszünk, kifejezzük irántuk érzett 
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Írta: Quentin l. Cook elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Múlt hónapban ünnepeltem 
a születésnapomat. Felesé-
gem, Mary, a remény és a hit 

dalait tartalmazó CD-t adott nekem 
ajándékba, egy Vera Lynn nevű híres 
brit énekesnő dalait, aki a második 
világháború sötét napjaiban igyekezett 
lelket önteni a hallgatóiba.

Egy történet is megbújik amögött, 
hogy miért kaptam a feleségemtől ezt 
az ajándékot. 1940 szeptemberében 
London bombázása pont a születésem 
előtti napon kezdődött. 1 Édesanyám a 
kórházi szobában hallgatta a légitá-
madásról szóló beszámolót, és ekkor 
határozta el, hogy a rádiós hírolvasó 
keresztneve után a Quentin nevet adja 
nekem.

Az énekesnő, Vera Lynn, most 93 
éves. Tavaly újra kiadták a háborús 
időkből származó néhány dalát, me-
lyek azonnal felkerültek a brit zenei 
toplistákra. Akik kicsit idősebbek 
közöttetek, emlékeznek még néhány 
dalára, például a „The Whit Cliffs of 
Dover” (Dover fehér sziklái) című 
dalra.

A „When the Lights Go on Again 
All over the World” (Ha újra kigyúlnak 
a világban a fények) című dal mé-
lyen megérintett. Két dolgot juttatott 
eszembe. Először is egy brit államférfi 
prófétai kijelentését, aki így szólt: 

„Európa-szerte kihunynak a fények, 
és a mi időnkben már nem fogjuk 
meglátni, hogy újra felgyulladnak.” 2 
Egyúttal pedig felidézte bennem a 
Londonhoz hasonló brit városokat 
ért légi bombázásokat is. Elsötétítést 
rendeltek el, hogy a támadó bombá-
zók nehezebben találjanak rá a célra. 
Lekapcsolták a lámpákat, és behúzták 
a függönyöket.

Az ének annak a derűlátó remény-
nek adott hangot, hogy a szabadság 
és a világosság újra visszatér. Mi, akik 
tudjuk, milyen szerepet játszik a Sza-
badító, valamint Krisztus világossága 3 
a jó és a gonosz közötti folyamatos vi-
szályban, a háború és az erkölcsi küz-
delem közötti párhuzam napjainkban 
is nyilvánvaló. Minden ember Krisztus 
világosságánál tehet különbséget jó és 
gonosz között. 4

A szabadság és a világosság 
megszerzése, illetve megtartása soha 
nem volt könnyű. A gonosz seregei a 
mennyei háború óta minden lehet-
séges eszközt bevetnek az önrendel-
kezés elpusztítására és a világosság 
kioltására. Soha nem volt erősebb az 
erkölcsi alapelvek és a vallásszabadság 
elleni roham.

Utolsó napi szentekként minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk a 
világosság megőrzéséért és azért, hogy 

Legyen világosság!
Egyre becstelenebb világunkban a vallási hitelveken alapuló 
értékeknek feltétlenül meg kell jelenniük a nyilvánosságnak 
szóló beszédekben.

Amikor elközelgett az engesztelés 
órája, a Szabadító elmondta nagyszerű 
közbenjáró imáját. Mindannyiunkról 
szólt, amikor azt mondta: „Atyám, a 
kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol 
én vagyok, azok is én velem legyenek; 
hogy megláthassák az én dicsősége-
met, a melyet nékem adtál” 28. „Az pe-
dig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit 
elküldtél, a Jézus Krisztust.” 29

Különleges tanúbizonyságomat 
teszem arról, hogy Ők élnek. Ha 
igazlelkűen gyakoroljuk az önren-
delkezésünket, megismerjük Őket, 
hasonlóbbakká válunk Őhozzájuk, 
és felkészülünk arra a napra, amikor 
„minden térd meghajlik, és minden 
száj megvall[ja]” 30, hogy Jézus a Sza-
badítónk. Kövessük továbbra is Őt és 
a mi Örökkévaló Atyánkat, ahogy azt 
kezdetben tettük, ezért imádkozom 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Lásd 2 Nefi 2:26.
 2. 2 Nefi 2:27.
 3. „Know This, That Every Soul Is Free,” 

Hymns, no. 240.
 4. Alma 13:15.
 5. Mózes 4:1.
 6. Mózes 4:2.
 7. Lásd Tan és a szövetségek 29:36.
 8. Mózes 4:3.
 9. Lásd 2 Nefi 2:27; lásd még 2 Nefi 9:9.
 10. Lásd Lukács 2:49.
 11. Lásd 3 Nefi 27:13.
 12. Lukács 22:42–43.
 13. Lukács 23:34.
 14. Máté 27:46; Márk 15:34.
 15. János 19:30.
 16. Zsidók 4:15.
 17. 2 Nefi 28:8.
 18. 2 Nefi 2:11.
 19. Alma 30:17.
 20. 2 Nefi 2:12.
 21. 1 Sámuel 15:1, 3.
 22. 1 Sámuel 15:13.
 23. 1 Sámuel 15:14.
 24. 1 Sámuel 15:22.
 25. 1 Sámuel 15:22.
 26. Rómabeliek 3:23.
 27. Hittételek 1:3.
 28. János 17:24.
 29. János 17:3.
 30. Móziás 27:31.



28 L i a h ó n a

az otthonainkban. Elengedhetetlen 
a hetente megtartott családi est, a 
mindennapos családi ima és szentí-
rás-tanulmányozás. Csak olyan dolgot 
vigyünk be az otthonainkba, mely 
„erényes, szép, jónak mondott vagy di-
cséretre méltó” 6. Ha az otthonainkat a 
gonosz ellen védelmül szolgáló szent 
helyekké tesszük, akkor oltalmazva le-
szünk a szentírások által megjövendölt 
baljós következményektől.

a közösség védelme
Saját családunk megvédésén túl kö-

zösségünk védelmében is a világosság 
forrásává kell válnunk. A Szabadító azt 
mondta: „Úgy fényljék a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lássák a 
ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a 
ti mennyei Atyátokat.” 7

Napjainkat úgy jellemzik, mint „a 
bőség időszaka és a kétkedés kora” 8. 
Az emberek nem csak megkérdő-
jelezik, de be is feketítik az Isten 
hatalmába és felhatalmazásába vetett 
alapvető hitet. Ilyen körülmények 
között hogyan helyezhetnénk előtérbe 
az értékeket úgy, hogy az megérintse 
a hitetleneket és fásultakat, és kive-
zesse őket az erőszak és gonoszság 
örvényéből?

Ez óriási jelentőségű kérdés. 
Gondoljatok csak Mormon próféta 
gyötrelmére, amikor így kiáltott fel: 
„Hogyan utasíthattátok el azt a Jézust, 
aki tárt karokkal állt, hogy befogadjon 
benneteket!” 9 Mormon aggodalma 
beigazolódott, hiszen csak fia, Moróni 
maradt meg, hogy leírhassa „népe… 
pusztulásának szomorú regéjét” 10.

A világ különböző tájain élve, és az 
ottaniakkal elbeszélgetve én derűlátó 
vagyok. Hiszem, hogy a világosság és 
az igazság megmarad a mi időnkben. 
Minden nemzetben sokan vannak 
olyanok, akik hódolnak Istennek, és 
felelősséget vállalnak Őelőtte a tettei-
kért. Vannak, akik a világot szemlélve 

hatását már a frontvonalban kifejti. 
Egyes TV programok és internetes 
oldalak ugyanilyen halálosak. Ezek 
a gonosz erők száműzik a világból a 
világosságot és a reményt. A hanyatlás 
mértéke egyre fokozódik. 5 Ha nem 
zárjuk ki a gonoszt az otthonainkból 
és az életünkből, akkor ne lepődjünk 
meg, ha a pusztító erkölcsi robbaná-
sok megsemmisítik az igazlelkű élet 
jutalmaként kapott békét. Az a felada-
tunk, hogy a világban legyünk, de ne 
legyünk a világból valók.

Mindemellett pedig sokkal in-
kább a vallásunk szerint kell élnünk 

megvédjük a családjainkat és a közös-
ségeinket az erkölcs és a vallásszabad-
ság elleni támadástól.

a család védelme
A családot állandóan veszélyeztetik 

a minden irányból leselkedő gonosz 
erők. Bár elsődleges törekvésünk a 
világosság és igazság keresése, azért 
bölcsen tesszük, ha kizárjuk ottho-
nunkból a lelki fejlődést és gyara-
podást elpusztító halálos bombákat. 
A pornográfia fegyvere különösen 
alkalmas az erkölcsi tömegpusztításra. 
Az erkölcsi értékek szétmarásával 
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hazavitt néhány dolgot ügyfelem 
cégétől, azzal igazolva magát, hogy 
azok ott úgyis feleslegesek. Ám miu-
tán odaadó utolsó napi szentté vált és 
megpróbálta követni Jézus Krisztust, 
ez a dolgozó felismerte, hogy tette 
becstelen volt. A levélbe tett pénz-
összeg, melyet a férfi küldött, nemcsak 
az anyagköltséget fedezte, hanem a 
kamatot is. Ügyfelemet lenyűgözte, 
hogy az egyház fizetés nélkül mun-
kálkodó vezetése mennyire támogatja 
ezt az embert, hogy megbékélhessen 
Istennel.

Gondoljatok bele, milyen világos-
ságot és igazságot ad a zsidó-keresz-
tény világnak a becsületesség mint 
közös érték. Gondoljatok bele, milyen 
hatással lenne a társadalomra, ha a 
fiatalok nem csalnának az iskolában, 
a felnőttek becsületesek lennének 
a munkahelyen és hűek a házas-
sági fogadalmaikhoz. Számunkra a 
becsületesség alapelve a Szabadító 
életében és tanításaiban gyökerezik. 
A becsületességet sok más vallás és a 
régi idők irodalma is értékes tulajdon-
ságnak tartja. A költő, Robert Burns, 
azt mondta: „A becsületes ember Isten 
legnemesebb teremtménye.” 21 A hívő 
emberek majdnem minden esetben 
felelősnek érzik magukat Isten előtt 
azért, hogy becsületesek legyenek. 
Ezért bánta meg korábbi becstelensé-
gét az a kaliforniai férfi is.

Tavalyi tanévnyitó beszédében 
Clayton Christensen, aki a Harvard 
professzora és egyben egyházi vezető, 
elmesélte egyik külföldi kollégája 
beszámolóját, aki a demokráciákat 
tanulmányozta. Barátja meglepődött, 
hogy milyen döntő fontossággal bír 
a vallás a demokráciában. Rámuta-
tott, hogy azokban a társadalmakban, 
ahol a polgárokat kiskoruktól fogva 
arra tanítják, hogy Istennek tartoznak 
felelősséggel a becsületességükért és 
a feddhetetlenségükért, ott a polgárok 

meggyőződéseken alapulnak, amelyek 
mellé ők személyesen nem állnak 
oda. A Mormon könyvében Móziásnál 
azt olvassuk: „nem mindennapos az, 
hogy a nép hangja olyasmit kívánjon, 
ami ellenkezne azzal, ami helyes; de 
mindennapos az, hogy a nép kisebbik 
része kívánjon olyat, ami nem helyes”. 
Ezt követően Móziás arra figyelmez-
tet, hogy „ha eljön az az idő, amikor 
a nép hangja gonoszságot választ, 
akkor ideje lesz, hogy Isten ítéletei 
lesújtsanak” 18.

Egyre becstelenebb világunkban 
a vallási hitelveken alapuló értékek-
nek feltétlenül meg kell jelenniük a 
nyilvánosságnak szóló beszédekben. 
A vallásos lelkiismeret diktálta erkölcsi 
magatartásnak ugyanúgy helyet kell 
adni a köztereken. A legtöbb ország 
alkotmánya értelmében a vallásos lel-
kiismeret talán nem élvezhet elsőbb-
séget, de azért nem kellene figyelmen 
kívül hagyni. 19

A vallásos hit a világosság, a tudás 
és a bölcsesség tárháza, és rendkívüli 
módon javára válik a társadalomnak, 
ha követői, mivel felelősséget vállal-
nak Isten előtt, erkölcsileg példamu-
tató életet élnek. 20

Két vallási alapelv szemlélteti ezt.

Az Isten előtti felelősségvállalás által 
motivált becsületes viselkedés

A tizenharmadik hittétel így kezdő-
dik: „Hiszünk abban, hogy tisztessé-
gesnek… kell lennünk.” A tisztesség és 
becsületesség egy vallásos hitbe ágya-
zott alapelv, Isten egyik alaptörvénye.

Sok évvel ezelőtt, amikor jogász-
ként dolgoztam Kaliforniában, az 
egyik, nem a mi hitünkhöz tartozó ba-
rátom és ügyfelem felkeresett, és nagy 
lelkesedéssel megmutatott nekem egy 
levelet, melyet a közeli UNSZ egyház-
község püspökétől kapott. A püspök 
azt írta, hogy gyülekezetének egyik 
tagja, ügyfelem korábbi alkalmazottja, 

a hit világméretű újjászületéséről 
beszélnek. 11 Egyházi vezetőkként 
más vallások vezetőivel is találkozunk 
és azt látjuk, hogy van egy, a hitelvi 
különbségeken átívelő, közös erkölcsi 
alap, amely összefogja a jobb társada-
lomra irányuló törekvéseinket.

Emellett azt látjuk, hogy az embe-
rek többsége még tiszteli az alapvető 
erkölcsi értékeket. Ne értsetek félre: 
vannak olyan emberek is, akik eltö-
kélték, hogy elpusztítják a hitet, és 
gátat vetnek a társadalmat érő vallási 
hatásoknak. Más gonosz emberek 
pedig kábítószerekkel, pornográfiával, 
szexuális kizsákmányolással, emberke-
reskedelemmel, rablással és tisztesség-
telen üzleti eljárásokkal használják ki, 
manipulálják és rombolják a társa-
dalmat. Bár szám szerint viszonylag 
kevesen vannak, de attól még ezeknek 
az emberek a hatalma és befolyása 
nagyon nagy.

Mindig is harc dúlt a hívő embe-
rek és azok között, akik ki akarják 
irtani Istent és a vallást a közéletből. 12 
Napjainkban sok vezető szóvivő elu-
tasítja a zsidó-keresztény értékrenden 
alapuló erkölcsi világnézetet. Szerin-
tük nincs elfogulatlan erkölcsi rend. 13 
Szerintük az erkölcsi céloknak nem 
szabad elsőbbséget élvezniük. 14

Mindazonáltal az emberek több-
sége arra törekszik, hogy jó legyen 
és becsületes. Krisztus világossága, 
ami más, mint a Szentlélek, súg a 
lelkiismeretüknek. A szentírásokból 
tudjuk, hogy Krisztus világossága az a 
Lélek, amely „világosságot ad minden 
embernek, aki a világra jön” 15. Ez a 
világosság „az egész világ javára” 16 
adatott. Boyd K. Packer elnök azt 
tanította, hogy „az inspiráció forrása 
[ez], ami mindannyiunkban megvan, 
mint ahogy az emberiség családjának 
többi tagjában is” 17. Ezért van az, hogy 
sokan még akkor is elfogadnak er-
kölcsi értékeket, ha azok olyan vallási 
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az is nyilvánvaló, hogy ezekre a né-
zetekre és értékekre érdemeik szerint 
kell tekinteni.

Tanunk erkölcsi alapja hívogató 
fény lehet a világ számára, és egye-
sítő erőként szolgálhat mind az er-
kölcsösség, mind a Jézus Krisztusba 
vetett hit terén. Meg kell védenünk 
a családjainkat, és a jó szándékú 
emberekkel együtt élen kell járnunk 
mindazon dolgokban, amiket meg-
tehetünk azért, hogy közösségeink-
ben megőrizzük a világosságot, a 
reményt és az erkölcsöt.

Ha ezen alapelvek szerint élünk, és 
ezeket hirdetjük, akkor követjük Jézus 
Krisztust, aki a világ igazi világossága. 
Igazlelkű erő lehetünk, mely előkészíti 
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisz-
tus második eljövetelét. Várakozással 
tekintünk arra a csodálatos napra, 
amikor „dalra fakadnak a szabad 
szívek, és újra kigyúlnak a világban a 
fények” 31. Jézus Krisztus szent nevé-
ben, ámen. ◼
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közerkölcs megújításának. Hitt abban, 
hogy az oktatásnak és a kormányzás-
nak erkölcsi alapokon kell állnia. 25 
„Az ekrölcsi és lelki felemelkedésért 
élt, ez lebegett a szeme előtt, amikor 
megvédte a házasság intézményét, 
megtámadta a rabszolga-kereskede-
lem intézményét, vagy épp erőtel-
jesen védelmezte a sabbat napját.” 26 
Hatalmas energiával segített mozgó-
sítani az ország erkölcsi és társadalmi 
vezetőit az egész nemzetre kiterjedő 
gonosz elleni küzdelemben. 27

Az egyház történetének korai 
szakaszában tagjaink túlnyomó 
többsége a rabszolgaság ellen volt. 28 
Más vallási hitelvek mellett ez volt 
az egyik fő oka annak, hogy ellensé-
gesen bántak velük, és bántalmazta 
őket a csőcselék, ami végül a Boggs 
kormányzó által Missouriban kiadott 
kiirtási parancsban tetőzött. 29 1833-
ban Joseph Smith kinyilatkoztatást 
kapott, amely kijelentette: „Nem 
helyes… az, hogy bárki rabságában 
legyen a másiknak.” 30 Tanunk fő 
része, hogy elkötelezettek vagyunk a 
vallásszabadság mellett, és kiállunk 
azért, hogy minden emberrel Isten 
fiaként és leányaként kell bánni.

Ez csak két példa arra, ahogyan a 
hitbe ágyazott értékek olyan elveket 
támasztanak alá, amelyek nagymér-
tékben megáldják a társadalmat. 
Több is van ezekből. Nekünk is részt 
kell vennünk, és nemes jellemű, 
feddhetetlen embereket kell támo-
gatnunk, hogy segítsünk a közösség 
egészét megáldó erkölcsi értékek 
visszaállításában.

Hadd fogalmazzak világosan: a 
köztereken minden hangnak ott a 
helye. Sem a vallási, sem a világi 
hangokat nem szabad elfojtani. Ne 
számítsunk arra, hogy csak azért, mert 
nézeteink egy része vallási alapelvek-
ből fakad, azokat majd automatikusan 
elfogadják, vagy előnyt élveznek. De 

betartják azokat a demokratikus 
eszményeket fenntartó szabályokat és 
viselkedésformákat, amelyeket nem 
lehet kikényszeríteni. Azokban a társa-
dalmakban, ahol ez nem így van, nem 
lehet elég rendőrt kivezényelni, hogy 
kikényszeríthető legyen a becsületes 
viselkedés. 22

A becsületességre vonatkozó er-
kölcsi értékek nyilvánvalóan jelentős 
szerepet játszhatnak a világosság és 
az igazság megalapozásában, vala-
mint a társadalom jobbá tételében, így 
azoknak is értékelniük kellene ezeket, 
akiknek nincs hitük.

Testvérként bánni Isten minden 
gyermekével

A másik példája annak, amikor a 
vallási hitelvek a társadalom javára 
válnak és világosságot adnak a világ-
nak, az a vallás szerepe abban, hogy 
Isten minden gyermekét testvérként 
kezeljük.

Az elmúlt két évszázadban sok, 
hiten alapuló intézmény járt elöl ab-
ban, hogy kezét kinyújtva megmentse 
azokat, akik valamilyen kegyetlen 
körülmény áldozatai lettek, mert 
tagjai hittek abban, hogy minden 
ember Isten képmására és hason-
latosságára teremtetett. 23 Remek 
példája ennek William Wilberforce, 
a kiváló brit államférfi, aki nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
Nagy-Britanniában törvényellenesnek 
ítélték a rabszolgakereskedelmet. 24 
Az „Amazing Grace”, a szívet melen-
gető himnusz és az ugyanezen címet 
viselő film nagyszerűen megragadja 
a korai 1800-as évek hangulatát, 
és hű beszámolót ad erről a hősies 
erőfeszítésről. Wilberforce fáradha-
tatlan erőfeszítései jelentették az első 
lépéseket e borzalmas, elnyomó, 
durva és haszonleső gyakorlat eltör-
lésében. Ezen erőfeszítés részeként 
más vezetőkkel együtt nekilátott a 
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Minden idők egyik legnagysze-
rűbb adományozási korszaká-
ban élünk. Egy olyan időben, 

melyre a korábbi próféták hatalmas 
várakozással tekintettek, melyről pró-
fétáltak, és melyre úgy hiszem, epedve 
vágytak. Azonban az összes ránk 
ruházott mennyei áldás ellenére, Sátán 
valóságosabb és aktívabb mint valaha, 
és folyamatosan háborús hírekkel 
bombáznak bennünket. Moróni angyal 
figyelmeztette az ifjú Joseph Smith 
prófétát, hogy nevének jó és rossz 
híre is lesz világszerte (lásd Joseph 
Smith története 1:33). Egy prófécia 
beteljesülése még soha nem volt ennél 
nyilvánvalóbb. A próféta az életét adta 
a tanúbizonyságáért, a támadások 
pedig napjainkban is tovább folytatód-
nak az egyház, sőt, maga a Szabadító 
ellen. A Szabadító és az Ő engesztelő 
áldozatának valóságát, valamint annak 
mindannyiunkra érvényes egyetemes 
vonatkozását olykor kétségbe vonják, 
és kitalációként vagy a gyenge és 
tudatlan elme alaptalan reményeként 
elutasítják. Mindemellett az evangé-
lium ezen az utolsó napokban történt 
visszaállítását továbbra is megkérdő-
jelezik. Az efféle üzenetekkel való ál-
landó bombázás zűrzavart, kétséget és 
pesszimizmust szülhet, melyek táma-
dást intéznek azon alapvető igazságok 

ellen, melyekben hiszünk, és aláássák 
az Istenbe vetett hitünket és a jövőbe 
vetett reményünket.

Talán ez a valóság tárul elénk a 
világunkban, de attól még mindig 
megválaszthatjuk, hogy miként reagá-
lunk rá. Amikor próbára teszik szent 
tanunkat és hitelvünket, lehetőséget 
kapunk, hogy a lehető legszemélye-
sebb és legbensőbb módon ismerjük 
meg Istent. Mindez alkalmat kínál, 
hogy válasszunk.

A napjainkban tapasztalható kon-
fliktusok és kihívások miatt egyetlen 
választási lehetőséget javaslok: a béke 
és védelem választását. Egy válasz-
tást, mely mindenkinek megfelel. Ez 
pedig a hit. Ne gondoljátok, hogy a 
hit ingyenes ajándék, melyet bármiféle 
gondolkodás, vágy vagy erőfeszítés 
nélkül elnyerhetünk. Nem jön csak 
úgy, mint égből a harmat. A Szabadító 
azt mondta: „Jőjjetek én hozzám...” 
(Máté 11:28), valamint hogy „zörgesse-
tek és megnyittatik néktek” (Máté 7:7). 
A jöjjetek, zörgessetek igék cselekvést 
fejeznek ki, és egyúttal választást is. 
Így hát azt mondom, válasszuk a hitet. 
Válasszuk a hitet a kétség helyett, 
válasszuk a hitet a félelem helyett, 
válasszuk a hitet az ismeretlen és 
homályos helyett, válasszuk a hitet a 
pesszimizmus helyett.

Írta: Richard C. Edgley püspök
első tanácsos az Első Elnökségben

Hit: a döntés a tiétek!
Válasszuk a hitet a kétség helyett, válasszuk a hitet a félelem 
helyett, válasszuk a hitet az ismeretlen és homályos helyett, 
válasszuk a hitet a pesszimizmus helyett!
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Így hát Alma módszerét követve, 
válasszunk. Válasszuk a hitet!

• Ha elmétekre a zűrzavar és re-
ménytelenség súlya nehezedik, 
válasszátok azt, hogy felébredtek 
és felserkentitek a képességeite-
ket (lásd Alma 32:27). Ha megtört 
szívvel és töredelmes lélekkel, 
alázatosan az Úrhoz fordulunk, ez 
az ösvény elvezet az igazsághoz és 
az Úr világosságot, tudást és békét 
hozó útjához.

• Amennyiben bizonyságotok még 

fájdalmát, hogy minden bűnbánó 
ember megtisztulhasson a bűntől. 
Amit pedig nem tudok, vagy nem 
teljesen értek, annak szakadékát hitem 
erőteljes támogatásával áthidalom 
és továbblépek, így részesülve az 
evangélium ígéreteiben és áldásaiban. 
Később pedig, ahogyan Alma tanítja, 
hitünk tökéletes tudáshoz vezet majd 
(lásd Alma 32:34). Amikor továbbha-
ladunk az ismeretlenbe, csupán a re-
ménnyel és a vággyal felfegyverkezve, 
azzal hitünket és az Úr iránti elkötele-
zettségünket bizonyítjuk.

Alma klasszikussá vált beszéde a 
hitről, mely a Mormon könyvében az 
Alma 32. fejezetében van feljegyezve, 
döntések sorozatáról szól, melyek 
biztosítják hitünk fejlődését és meg-
őrzését. Alma megadta nekünk a vá-
lasztáshoz való irányelvet. Cselekvésre 
ösztönző szavai a választáson alapul-
nak. A felébredés, felserkenés, kísérletet 
tenni, gyakorolni, vágyni, dolgozni és 
elültetni kifejezéseket használta. Ezu-
tán elmagyarázta, hogy ha meghozzuk 
ezeket a döntéseket, és hitetlenségünk 
által ki nem vetjük a magot, akkor „az 
duzzadni kezd majd a kebl[ünk]ben” 
(Alma 32:28).

Igen, a hit döntés, melyre töre-
kedni kell, és elengedhetetlen, hogy 
fejlesszük. Így tehát mi vagyunk fe-
lelősek a saját hitünkért. A hitetlensé-
günkért is felelősek vagyunk. A döntés 
a tiétek.

Én sok mindent nem tudok. Nem 
ismerem a részleteit annak, hogy az 
anyagot miképpen rendezték össze 
e gyönyörű világgá, melyben élünk. 
Nem értem az engesztelés bonyo-
lult folyamatát, hogy a Szabadító 
áldozata hogyan képes megtisztítani 
minden bűnbánó embert, vagy hogy 
a Szabadító hogyan tudta elszen-
vedni „minden ember fájdalmát” 
(T&Sz 18:11). Nem tudom, hol volt 
Zarahemla városa, melyet a Mormon 
könyve említ. Nem tudom, hogy 
hitem miért ütközik néha az állítóla-
gos tudományos vagy világi tudással. 
Talán vannak olyan dolgok, melye-
ket Mennyei Atyánk úgy nevezett, 
hogy „a menny… rejtelmei” (T&Sz 
107:19), amelyeket majd egy későbbi 
időpontban nyilatkoztatnak ki.

És bár nem tudok mindent, a fontos 
dolgokat tudom. Ismerem a világos 
és egyszerű evangéliumi igazságokat, 
melyek szabaduláshoz és felmagasz-
tosuláshoz vezetnek. Tudom, hogy a 
Szabadító elszenvedte minden ember 
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hogy azok valójában a legjobb 
időszakok.

Amikor a hitet választjuk, majd pe-
dig tápláljuk hitünket az Úr dolgairól 
való „tökéletes tudásig”, akkor hasz-
náljuk a „bizonyságomat teszem”, vagy 
„tudom” szavakat. Én személyesen 
vetettem el a magot a saját szívemben, 
és egész életemen át igyekeztem azt a 
magot a tökéletes tudásig táplálni. És 
ma, amikor e szószék mögött állok, 
bizonyságomat teszem arról, hogy 
Jézus a Krisztus, a világ Megváltója. 
Bizonyságomat teszem továbbá arról, 
hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, 
egy élő eszköz az Úr kezében, hogy 
visszahozza a földre Jézus Krisztus 
teljes és igaz evangéliumát. Tanúbi-
zonyságomat teszem, hogy napjaink-
ban Thomas S. Monson elnök az Úr 
prófétája. Ugyanígy arról is, hogy a hit 
a ti választásotok, és az enyém is. Vá-
lasszuk a hitet! Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼

a hit a fájdalom hegyét felcserélte a 
béke, remény és hála magaslataival. 
Igen, láttam, milyen, mikor hegyek 
mozdulnak el.

• A hitem miatt működésbe hoztam 
az általam viselt papság hatalmát, 
megízlelhettem az evangélium édes 
ízét, és részesültem a szabadító 
szertartásokban.

• A hitem miatt az életem küzdel-
mein és nehézségein képes vagyok 
békét és biztonságot érezve átküz-
deni magam.

• A hitem miatt képes vagyok a 
kérdéseimet vagy akár a kétségei-
met is bizonyossággá és megértéssé 
változtatni.

• A hitem miatt az ismeretlen, nem 
látott és megmagyarázatlan dol-
gokat is feltétlen bizonyossággal 
közelítem meg.

• És a hitem miatt még a látszólag 
legrosszabb időszakokat is békével 
és hálával élem meg, felismerve, 

éretlen, kipróbálatlan és bizony-
talan, válasszátok azt, hogy „egy 
cseppnyi hitet gyakorol[tok]”, és 
válasszátok azt, hogy „kísérletet 
[tesztek] a szavai[val]” (Alma 32:27). 
A Szabadító ezt mondta: „Ha valaki 
cselekedni akarja az ő akaratát, 
megismerheti e tudományról, vajjon 
Istentől van-é, vagy én magamtól 
szólok?” ( János 7:17)

• Amikor a logika, az ésszerűség 
vagy a személyes meglátás össze-
ütközésbe kerül a szent tanítások-
kal és a tannal, vagy az ellentétes 
üzenetek tüzes nyilakként záporoz-
nak a hitetekre, Pál apostol intése 
szerint (lásd Efézusbeliek 6:16) vá-
lasszátok azt, hogy hitetlenségetek 
által nem vetitek ki szívetekből a 
magot. Ne feledjétek, nem kapunk 
bizonyságot, míg hitünk ki nem 
állja a próbát (lásd Ether 12:6)!

• Ha hitetek kipróbált és érett, vá-
lasszátok azt, hogy „nagy gonddal” 
tápláljátok (Alma 32:37). Bármily 
erős is a hitünk, a különböző 
üzenetek által, melyek támadás alá 
veszik, könnyen törékennyé válhat. 
Állandó táplálásra van szüksége a 
folyamatos szentírás-tanulmányo-
zás, ima és az ige alkalmazása által.

Amikor a tanítványok megkérdez-
ték Jézust, hogy ők miért nem tud-
ják kiűzni az ördögöt, ahogyan azt a 
Szabadítótól látták, Jézus azt felelte: 
„Ha akkora hitetek volna, mint a 
mustármag, azt mondanátok ennek 
a hegynek: Menj innen amoda, és 
elmenne” (Máté 17:20). Még soha 
nem láttam, milyen, amikor elmoz-
dul egy hegy. Láttam viszont, mikor 
a hit elmozdította a kétely és kétség-
beesés hegyét, és helyére remény és 
optimizmus került. Személyes tanúja 
voltam, mikor a hit a bűn hegyének 
helyére bűnbánatot és megbocsátást 
hozott. És személyesen láttam, mikor 
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1848 tele sok nehézséget és ki-
hívást hozott a Nagy-sóstó 

völgyében letelepedő pioníroknak. 
Brigham Young 1847 nyarán kijelen-
tette, hogy a szentek végre megér-
keztek rendeltetési helyükre. „Ez az a 
hely” 1 – mondta Brigham Young, aki 
korábban látomásban már látta, hol kell 
letelepedniük a szenteknek. Az egyház 
korai időszakában, az evangélium 
visszaállításának kibontakozásával pár-
huzamosan a tagokat hatalmas viszon-
tagságok érték. Otthonaik elhagyására 
kényszerültek, zaklatták és üldözték 
őket. A fennsíkon átkelve számtalan 
nehézséget szenvedtek el. Most végre-
valahára ott voltak, ahol lenniük kellett.

1848 tele azonban rendkívül 
kemény volt. Annyira hideg volt a 
tél, hogy az emberek egy részének 
csúnyán megfagyott a lába. A nyug-
talanság lelkülete ütötte fel fejét a 
szentek között. Néhány egyháztag 
kijelentette, hogy a völgyben nem 
építenek otthont maguknak. Továbbra 
is a szekereikben akartak lakni, mert 
biztosak voltak benne, hogy az egyház 
vezetősége majd jobb helyre vezérli 
őket. Hoztak magukkal magokat és 
gyümölcsfa-csemetéket, de nem akar-
ták a kietlen sivatagi földbe ültetve 

völgye a nemzetek sugárútjaként válik 
majd ismertté. Királyok és uralkodók 
látogatnak majd el erre a földre. Ami 
pedig a legjobb, sor kerül az Úr temp-
lomának felépítésére. 3

Ezek figyelemreméltó ígéretek 
voltak. Sok egyháztag hitt Brigham 
Young próféciáiban, míg mások ké-
telkedők maradtak, és továbbálltak a 
jobb élet reményében. A történelem 
azonban bebizonyította, hogy Brigham 
Young minden próféciája valóra vált. 
A völgy virágzott és termést hozott. 
A szentek gyarapodtak. 1848 telének 
viszontagságai komoly előremozdító 
erőt képviseltek az Úr számára, amivel 
értékes leckét taníthatott népének. 
Megtanulták – ahogy mindnyájunknak 
meg kell tanulnunk –, hogy ebben az 
életben az oltalomhoz vezető egyet-
len biztos és biztonságos utat az Isten 
prófétáiba vetett bizalom és tanácsuk 
követése adja.

Bizony, egyháztagságunk egyik 
legnagyobb áldása az, hogy Isten élő 
prófétái vezetnek minket. Az Úr azt 
mondta: „...egyszerre soha nincs egy-
nél több valaki a földön, akire rá lenne 
ruházva ez a hatalom és ennek a 
papságnak a kulcsai” 4. Az egyház mai 
prófétája és elnöke, Thomas S. Mon-
son kapja meg Istennek az egyház 

elpazarolni őket. Jim Bridger, a kor 
egyik ismert felfedezője azt mondta 
Brigham Youngnak, hogy ezer dollárt 
ad a Nagy-sóstó völgyében termett 
első véka kukoricáért, mivelhogy ez 
teljes képtelenség. 2

A dolgokat tovább bonyolította, 
hogy Kaliforniában aranyat fedeztek 
fel. Néhány egyháztag már elképzelte, 
hogy egyszerűbb és bővelkedőbb 
lenne az élet, ha jobb megélhetést és 
jobb éghajlatot keresve továbbmenné-
nek Kaliforniába.

Az elégedetlenség ezen árnyékában 
Brigham Young így szólt az egyház 
tagjaihoz:

„[Ez a völgy] az a hely, amit Isten 
kijelölt a népének.

A serpenyőből a tűzbe dobtak min-
ket, a tűzből pedig a padló közepére, 
most itt vagyunk és itt is maradunk. 
Isten megmutatta nekem, hogy ezen 
a helyen kell letelepíteni népét, és itt 
fogunk gyarapodni. Szentjei javára 
meg fogja szelídíteni az elemeket, 
megdorgálja a fagyot és a talaj med-
dőségét, és gyümölcsöző lesz a föld. 
Testvérek, most menjetek, és vessétek 
el… a magjaitokat.”

Ezen áldások ígérete mellett  
Young elnök kijelentette, hogy a Sóstó 

Írta: Kevin R. duncan elder
a Hetvenektől

Nem kevesebb,  
mint a túlélésünk
Legyen elég bölcsességünk és bizalmunk az élő próféták és 
apostolok tanácsainak követéséhez!
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Második: Az élő próféta fontosabb 
számunkra az alapműveknél.

Harmadik: Az élő próféta fontosabb 
számunkra a halott prófétánál.

Negyedik: A próféta soha nem fogja 
tévútra vinni az egyházat.

Ötödik: A prófétának semmilyen 
világi képzettséggel vagy végzett-
séggel nem kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy bármikor, bármiről szóljon vagy 
bármiben cselekedjen.

Hatodik: A prófétának nem kell 
az »így szól az Úr« szavakat használ-
nia ahhoz, hogy szavai szentírást 
alkossanak.

Hetedik: A próféta azt mondja 
nekünk, amit tudnunk kell, és nem 
mindig azt, amit tudni szeretnénk.

Nyolcadik: A prófétát nem korlá-
tozza az emberi logika.

Kilencedik: A próféta bármivel 
kapcsolatban kaphat kinyilatkoztatást 
– legyen az földi, mulandó vagy pedig 
lelki dolog.

Tizedik: A próféta közügyekben is 
részt vehet.

és létrehozott egy olyan rendszert, 
mely által megtudhatjuk az Ő akara-
tát. „Mert semmit sem cselekszik az 
én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti 
titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” 6 
Korunk, az idők teljessége adomá-
nyozási korszakának kezdetén az Úr 
megerősítette, hogy prófétáin keresz-
tül tartja velünk a kapcsolatot. Azt 
mondta: „...szavam… mind beteljesül, 
akár saját hangom, akár szolgáim 
hangja által, az ugyanaz.” 7

Bízni a prófétákban és követni 
őket nem csupán áldás vagy kiváltság. 
Ezra Taft Benson elnök kijelentette, 
hogy „[nem kevesebb, mint] a szaba-
dulásunk múlik a próféta követésén”. 
Majd felsorolta „A próféta követésének 
tizennégy alaptételét”. A ma reggeli 
ülésen Claudio Costa elder, a Hetvenek 
elnökségéből ékesszólóan beszélt erről 
a tizennégy alaptételről. Mivel azonban 
nagyon fontosak, én is elismétlem őket.

„Első: A próféta az egyetlen olyan 
ember, aki mindenben az Úr nevében 
beszél.

teljes tagságára és a világra vonatkozó 
szavát. Rajta kívül az Első Elnökség-
ben szolgáló tanácsosait, valamint a 
Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait 
is prófétákként, látnokokként és kinyi-
latkoztatókként támogatjuk.

A kietlen földön fagyoskodó korai 
szenteknek bizonyára hitre volt szük-
ségük, hogy bízzanak a prófétájuk-
ban. Nem kevesebb, mint a túlélésük 
és az életük forgott kockán. Ám az 
Úr megjutalmazta őket az engedel-
mességükért, megáldva és felvirá-
goztatva azokat, akik követték az Ő 
szószólóját.

Az Úr ma is így tesz, veletek és 
velem is. A világ tele van számos ön-
segítő könyvvel, önjelölt szakértőkkel, 
sok-sok elmélkedővel, pedagógussal 
és filozófussal, akik bármilyen és min-
den témához hozzászólnak és tanácsot 
adnak. Korunk technológiájával témák 
tömkelegének információi állnak akár 
egyetlen gombnyomásra a rendel-
kezésünkre. Könnyű beleesni annak 
csapdájába, hogy a gyerekneveléstől a 
boldogságkeresésig mindenben a „test 
karjától” 5 kérünk tanácsot. Bár érdemi 
információk is vannak ezek között, 
az egyház tagjaiként mi a színtiszta 
igazság forrásához is hozzáférünk, 
magához Istenhez. Jól tennénk, ha 
problémáinkra és kérdéseinkre úgy 
keresnénk választ, hogy megvizsgál-
juk, prófétáin keresztül mit nyilatkoz-
tatott ki az Úr. Korunk ugyanezen 
technológiája majdnem minden témá-
ban kezünk ügyébe helyezi a próféták 
szavait. Mit tanított nekünk Isten a 
prófétáin keresztül a házasságról és a 
családról? Mit tanított a tanulásról és az 
előrelátó életmódról? Mit tanított ne-
künk prófétáin keresztül a személyes 
boldogságról és beteljesülésről?

Előfordulhat, hogy idejétmúltnak, 
népszerűtlennek, vagy akár lehetet-
lennek tűnik, amit a próféták taní-
tanak. Isten azonban a rend Istene, 

Svédország, Stockholm
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Írta: Gerrit W. Gong elder
a Hetvenektől

Kedves testvéreim! Amikor fiunk 
a Provói Misszionáriusképző 
Központban volt, Gong nőtestvér 

frissen sült kenyeret küldött neki és 
misszionárius-társainak. Itt van néhány 
köszönőlevél, melyet Gong nőtestvér 
kapott cserébe a misszionáriusoktól: 
„Gong nőtestvér, a kenyér felidézte 
az otthon ízeit.” „Gong nőtestvér, csak 
azt mondhatom, ejha! Édesanyám 
főztje után ez a kenyér a legfinomabb, 
melyet valaha ettem.” Ez a kedven-
cem: „Gong nőtestvér, a kenyér csodás 
volt.” Majd viccesen így folytatta: 
„Emlékezzen rám, ha esetleg már nem 
jönnének ki olyan jól a férjével!”

Nagyon szeretjük a misszionáriusa-
inkat – minden egyes nővért, eldert és 
idősebb házaspárt. Örökké hálásak le-
szünk annak a különleges misszionári-
usnak, aki elhozta családunknak Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumát. 

Hálásan tanúbizonyságot teszek arról, 
hogy ha az örökkévalóság szempont-
jából tekintünk az evangéliumi meg-
térésre és a templomi szövetségekre, 
akkor örökkévaló családunk minden 
egyes nemzedékében áldások sokasá-
gát láthatjuk.

A Gong családból elsőként édesa-
nyánk, Jean Gong tért meg Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházába. Hawaiin, Honoluluban 
tizenévesként odafigyelt az üzenetre, 
ismereteket szerzett, megkeresztelke-
dett és konfirmálták. Ő pedig máig hű 
maradt a hitéhez. Hithű egyháztagok 
segítettek édesanyámnak, így tehát 
voltak evangéliumi barátai, egyházi 
elhívásai, és folyamatosan táplálták 
Isten jó szavával. Mai szóhasználat-
tal minden új megtért, minden fiatal 
egyedülálló felnőtt, mindenki, aki újra 
tevékeny lesz az egyházban, másokkal 

Az örökkévalóság 
templomi tükrei: 
Tanúbizonyság  
a családról
Ha az örökkévalóság szempontjából tekintünk az evangéliumi 
megtérésre és a templomi szövetségekre, akkor örökkévaló 
családunk minden egyes nemzedékében áldások sokaságát 
láthatjuk.

Tizenegyedik: Két csoport számára 
bizonyul legnehezebbnek a próféta 
követése: azoknak, akik a tanultság 
miatt, és azoknak, akik a gazdagság 
miatt kevélyek.

Tizenkettedik: A próféta nem feltét-
lenül lesz népszerű a világban vagy a 
világi emberek között.

Tizenharmadik: A próféta és a taná-
csosai alkotják az Első Elnökséget – az 
egyház legfelsőbb kvórumát.

Tizennegyedik: Az élő próféta 
és az Első Elnökség követése… 
áldást, elutasításuk szenvedést 
eredményez.” 8

Testvéreim, az 1848-as szentekhez 
hasonlóan dönthetünk úgy, hogy kö-
vetjük a prófétát, vagy fordulhatunk 
tanácsért a test karjához. Legyen 
elég bölcsességünk és bizalmunk 
az élő próféták és apostolok taná-
csainak követéséhez! Tanúja vagyok 
az ő jóságuknak, és bizonyságot 
teszek arról, hogy Isten hívta el őket. 
Bizonyságot teszek továbbá arról, 
hogy a szavaik iránti engedelmesség 
által közelíthetjük meg biztonságos 
módon az életet, ezáltal találhatunk 
megoldásokat a problémáinkra, így 
nyerhetünk békét és boldogságot 
ebben a világban, valamint biztosít-
hatjuk szabadulásunkat. Ezt a tanúbi-
zonyságot az Úr Jézus Krisztus szent 
nevében teszem, ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Brigham Young, idézte: Wilford Woodruff, 

in The Utah Pioneers (1880), 23.
 2. Lásd Bryant S. Hinckley, The Faith of Our 

Pioneer Fathers (1956), 9–15; lásd még 
Gordon B. Hinckley, „Remarks at Pioneer 
Day Commemoration Concert,”  Ensign, 
Oct. 2001, 70–72.

 3. Lásd Hinckley, The Faith of Our Pioneer 
Fa thers, 11–12; lásd még  Ensign,  
Oct. 2001, 71.

 4. Tan és a szövetségek 132:7.
 5. Tan és a szövetségek 1:19.
 6. Ámós 3:7
 7. Tan és a szövetségek 1:38.
 8. Ezra Taft Benson, „Fourteen Fundamentals 

in Following the Prophet,” in 1980 Devo-
tional Speeches of the Year (1981), 29–30.
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generációi egészen édesapámig, aki 
a család 32. feljegyzett nemzedéké-
ből való. Testvéreimmel mi vagyunk 
a család 33. nemzedéke, fiaim és 
unokatestvéreik a 34. nemzedék, 
unokánk pedig a Gong család 35. 
feljegyzett nemzedékéből való. Az 
örökkévalóság templomi tükreiben 
nem láttam sem kezdetét, sem végét a 
nemzedékeknek.

Nem csupán generációk láncát 
képzeltem el, hanem a családi kap-
csolatok egész sorát is. Az egyik 
irányban fiúként, unokaként, majd 

templomokban elérhető szent szertar-
tások és szövetségek lehetővé teszik 
az egyének számára, hogy visszatér-
jenek Isten jelenlétébe, a családok 
számára pedig, hogy az örökkévaló-
ságra egyesüljenek.” 4 Szeretetben és 
hithűségben együtt fejlődve gyöke-
reket és szárnyakat is adhatunk a 
gyermekeinknek.

Az örökkévalóság templomi tükrei 
láttán eszembe jutott a Kr. u. 837-ben, 
Dél-Kínában született első Dragon 
Gong (a késői Tang-dinasztia tagja), 
valamint a Gong család őt követő 

együtt egész nemzedékeket áld meg, 
amikor Isten háza népében polgártár-
saivá válik a szenteknek 1.

Az édesanyámra odafigyelő egyik 
család ifj. Gerrit de Jong családja volt. 
De Jong nagyapa nyelvészként egya-
ránt szerette a szív és a Lélek nyelvét 
is. Olyan mondásokkal szórakoztatta 
kisfiúi képzeletemet, mint például „a 
fekete szeder, amikor még piros, zöld”. 
Ma, a kéziszámítógépek és okostelefo-
nok világában én azt szoktam mondani 
ifjú barátaimnak: „Ha az istentiszteleten 
olvasgatod a Blackberrydet [telefonké-
szülék, melyet a fekete szederről ne-
veztek el], attól a zöldfülű püspöknek 
bizony vörös lesz a feje”.

Szüleim, Walter és Jean Gong, há-
romszor kötöttek házasságot: egyszer 
kínai szertartás szerint a családnak, 
egyszer amerikai szertartás szerint a 
barátoknak, majd az Úr házában szent 
szertartás keretében az időre és az 
örökkévalóságra.

Az elemis gyermekeink azt éneklik: 
„Oly gyönyörű a templom! Egy nap 
majd belépek”. 2 Fiataljaink megfogad-
ják, hogy részesülni fognak „a temp-
lom szertartásaiban” 3.

Nemrég az Úr házában voltam egy 
becsületes párral, akik azért jöttek, 
hogy a szövetség által áldásokat 
kapjanak. Megkértem őket, hogy az 
első mézeshetüket nyújtsák ki 50 évre, 
aztán 50 év múlva megkezdhetik a 
második mézeshetüket.

Aztán azon vettem észre magam, 
hogy ezzel a csodálatos párral együtt 
a templom tükreibe nézünk, egyszer 
az egyik, másszor a szemközti falon 
lévő tükör képében gyönyörködve. A 
templom tükrei olyan képet adnak ki 
együtt, mely mintha az örökkévalósá-
gig terjedne.

Az örökkévalóság templomi tükrei 
arra emlékeztetnek minket, hogy 
minden emberi lény „isteni termé-
szettel és rendeltetéssel” bír. „A szent 
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számára, hogy a szövetségben szület-
hessenek. Ne felejtsétek el, hogy ami-
kor valamely testvérünk felé kinyújtjuk 
a kezünket, azzal egész nemzedékeket 
áldunk meg.

A világban nyugtalanság ural-
kodik, 15 az „egyetlen igaz és élő” 16 
egyházban azonban hit van és nincs 
félelem. Pál apostol szavaival ünnepé-
lyes tanúbizonyságot teszek:

„…meg vagyok győződve, hogy 
sem halál sem élet…

sem magasság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szakaszt-
hat el minket az Istennek szerel-
métl, mely vagyon a mi Urunk jézus 
Krisztusban.” 17

Alázatosan tanúsítom, hogy Isten él. 
Örömkönnyeinek kivételével Ő majd 
eltöröl minden könnyet a szemünk-
ből, 18 amikor az örökkévalóság temp-
lomi tükreibe nézve otthon találjuk 
magunkat, tisztán és szeplőtelenül, 
a papság hatalma által szeretetben 
összepecsételve családunk nemzedé-
keivel, és így kilátunk fel örvendezve:: 
Hozsánna, hozsánna és hozsánna! 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Lásd Efézusbeliek 2:19.
 2. “I Love to See the Temple,” [Oly gyönyörű  

a templom!] Children’s Songbook, 95.
 3. Fiatal Nők alapeszméje. Fiatal Nők 

Személyes fejlődés: Isten tanújaként állni 
(füzet, 2009), 3.

 4. A család: Kiáltvány a világhoz. Lásd 
Liahóna, 2009. okt. Cs4.

 5. Lásd Móziás 15:2.
 6. Lásd Alma 7:11–12.
 7. Tan és a szövetségek 88:6; lásd még  

Tan és a szövetségek 122:5–8.
 8. Ésaiás 53:5.
 9. Máté 10:39.
 10. Lásd Alma 34:14.
 11. Lásd Tan és a szövetségek 20:77, 79.
 12. Móziás 18:9.
 13. Tan és a szövetségek 121:44.
 14. How Great the Wisdom and the Love [Mily 

nagy Isten szeretete], Hymns, no. 195.
 15. Lásd Tan és a szövetségek 45:26; 88:91.
 16. Tan és a szövetségek 1:30.
 17. Rómabeliek 8:38–39.
 18. Jelenések 21:4.

ő életét én érettem, megtalálja azt” 9. 
A világ ezzel szemben a felvilágosult-
nak kikiáltott önérdekre törekszik. A 
hatalom azonban nincs meg bennünk 
ahhoz, hogy megszabadítsuk magun-
kat. Őbenne viszont megvan. Mivel 
egyedül Szabadítónk engesztelése 
végtelen és örökkévaló, 10 csakis az 
múlja felül az idő és a tér határait, és 
nyeli el a halált, a haragot, a keserűsé-
get, az igazságtalanságot, a magányt és 
a szívfájdalmat.

Időnként akkor is rosszul mennek 
a dolgok, ha minden tőlünk telhetőt 
megtettünk. Ártatlan, tiszta Bárányként 
Szabadítónk velünk és értünk könnye-
zik. Ha mindig emlékezünk Őrá, 11 
akkor ott állhat mivelünk „mindig 
és mindenben, és minden helyen, 
ahol csak [vagyunk]” 12. Az Ő hűsége 
erősebb a halál kötelékeinél. 13 Amikor 
Szabadítónk magához vonz bennün-
ket, egyben Mennyei Atyánkhoz is 
közelebb visz. Bár van, ami tökéletlen 
itt a földön, bízhatunk benne, hogy 
Mennyei Atyánk véghez fogja vinni a 
megváltás hatalmas tervét, ahol isteni 
összhangban találkozik az igazságos-
ság, a szeretet és az irgalom. 14

Az örökkévalóság templomi tükre-
iben látható képek csodája az, hogy 
azok – vagyis mi – változhatunk. Ami-
kor Jean és Walter Gong belépett az 
új és örök szövetségbe, megnyitották 
az utat olyan ősök előtt, mint például 
első Dragon Gong, hogy ő is össze 
legyen pecsételve, valamint az utódok 

dédunokaként láttam magam, vissza 
egészen az első Dragon Gongig. A 
másik irányban pedig apaként, na-
gyapaként és dédapaként tűntem fel. 
Feleségemet, Susant leányként, unoka-
ként és dédunokaként láttam, a másik 
irányban pedig anyaként, nagymama-
ként és dédnagymamaként.

Az örökkévalóság templomi tükre-
iben szüleink gyermekeiként láttam 
magunkat a feleségemmel, valamint 
gyermekeink szüleiként; nagyszüleink 
unokáiként, valamint unokáink nagy-
szüleiként. A halandóság nagyszerű 
leckéi ivódnak lelkünkbe, amikor 
a gyermek és a szülő, a szülő és a 
gyermek örökkévaló szerepköreiben 
tanulunk és tanítunk.

A szentírások úgy írják le a Sza-
badítót, mint aki „az Atya és a Fiú”. 5 
Testben lakozva, azonban a testet alá-
vetve az Atya akaratának, Szabadítónk 
tudja, hogyan segítsen meg minket, az 
ő népét, a fájdalmainkban, a megpró-
báltatásainkban, a kísértéseinkben, a 
betegségeinkben és még a halálban 
is. 6 Mindenek alá szállva 7 a Szabadí-
tónk hordozni tudja a gyötrelmeinket 
és viselni tudja a fájdalmainkat. „És ő 
megsebesíttetett bűneinkért, megron-
tatott a mi vétkeinkért, …és [Szabadí-
tónk] sebeivel gyógyulánk meg.” 8

Szabadítónk a mennyei tanács óta 
kizárólag Atyja akaratának megtételére 
törekedett. Az Atya és a Fiú e mintája 
segíthet feloldani azt a látszólagos 
ellentmondást, hogy „a ki elveszti az 
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Írta: neil l. andersen elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Szeretett fivéreim és nőtestvéreim 
világszerte, csodálatomat fejezem 
ki a hitért és bátorságért, melyet 

az életetekben látok. Igen figyelemre-
méltó, de ugyanakkor kihívásokkal teli 
időszakban élünk.

az Úr figyelmeztet az előttünk álló 
veszélyekre

Az Úr nem hagyott bennünket 
egyedül a Hozzá visszavezető utun-
kon. Hallgassátok meg az előttünk 
lévő veszélyekkel kapcsolatban adott 
szavait: „Figyeljetek, vigyázzatok 
és imádkozzatok” 1. „Óvakodjatok 
tehát…, hogy ne tévesszenek meg 
titeket” 2. „[L]egyetek éberek és óva-
tosak” 3. „[Ő]rizkedjetek, hogy a saját 
erősségetekből ki ne essetek” 4.

Egyikünk sem védett a világ hatása-
itól. Az Úr tanácsai azonban vigyáznak 
ránk.

Emlékezzünk csak Jézus kaperna-
umi élményére, amikor a Szabadítót 
követő tanítványok nem fogadták el, 
hogy Ő Isten fia. A szentírásban ezt 
olvassuk: „Ettől fogva sokan visszavo-
nulának az ő tanítványai közül és nem 
járnak vala többé ő vele.” 5

Jézus ezután a Tizenkettőhöz 
fordult, és ezt kérdezte: „Vajjon ti is el 
akartok-é menni?” 6

Vajon ti is el akartok-e menni?
Saját magam számára már sokszor 

megválaszoltam ezt a kérdést: „Sem-
miképpen sem! Én nem. Én soha nem 
fogom elhagyni Őt! Én örökre itt mara-
dok!” Tudom, hogy ti is hasonlókép-
pen válaszoltatok.

A kérdés azonban, hogy „Vajjon ti 
is el akartok-é menni?” elgondolkodtat 
bennünket saját sebezhetőségünkről. 
Az élet nem egy lelki piknik. Egy má-
sik történetből az apostolok szavai jut-
nak csendben eszünkbe: „Én vagyok-é 
az, Uram?” 7

Örömmel és várakozással telve 
lépünk be a keresztelővízbe. A Szaba-
dító arra kér bennünket, hogy jöjjünk 
Őhozzá 8, mi pedig az Ő hívására vála-
szolva, magunkra vesszük az Ő nevét. 
Egyikőnk sem akarja, hogy utazásunk 
csupán egy rövid lelki kiruccanás, 
vagy meghatározó, ámde véges fejezet 
legyen. A tanítványság útja nem a 
lelkileg félénk szívűeknek való. Jézus 
azt mondta: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből.” 9 „Ha valaki én 
utánam akar jőni, tagadja meg magát, 
és vegye fel az ő keresztjét, és köves-
sen engem.” 10

Amikor a Szabadítót követjük, 
kétségtelen, hogy fogunk kihívásokkal 

találkozni. Amennyiben hittel közelí-
tünk hozzájuk, ezek a léleknemesítő 
élmények elmélyítik bizonyságunkat a 
Szabadító valódiságáról. Ha azonban 
világi módon közelítjük meg őket, 
akkor ugyanezen élmények elhomá-
lyosítják látásunkat, és meggyengítik 
eltökéltségünket. Azok közül, akiket 
szeretünk és csodálunk, néhányan 
olykor lecsúsznak az egyenes és 
szoros ösvényről, és „nem járnak vala 
többé ő vele”.

Hogyan maradhatunk hűek?
Hogyan tudunk hűek maradni a 

Szabadítóhoz, az Ő evangéliumához, 
valamint az Ő papságának szertartása-
ihoz? Hogyan fejlesztünk ki olyan hitet 
és erőt, melynek köszönhetően soha 
nem hagyjuk el Őt?

Jézus azt mondta: „Ha meg nem 
tértek és olyanok nem lesztek mint 
a kis gyermekek, semmiképen nem 
mentek be a mennyeknek orszá-
gába.” 11 Gyermeki, hittel teljes szívre 
van szükségünk.

Az Ő engesztelésének hatalma 
által olyanná kell válnunk, mint egy 
gyermek, engedékennyé, szelíddé, 
alázatossá, türelmessé, „telve szeretet-
tel, aki mindazon dolgoknak hajlandó 
alávetni magát, melyet az Úr jónak 
lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy 
gyermek veti alá magát az atyjá-
nak” 12. Ezt jelenti a hatalmas szívbéli 
változás. 13

Hamarosan látni fogjuk, hogy miért 
is van szükség szívbéli változásra. Két 
szó jelzi az előttünk lévő veszélyt. 
Ezek a szavak a sértődés és a szégyen.

döntsetek úgy, hogy nem sértődtök meg
Azoktól, akik zúgolódtak a Szaba-

dító isteni származása miatt, Jézus ezt 
kérdezte: „Titeket ez megbotránkoz-
tat?” 14 A magvető példázatában Jézus 
így figyelmeztetett: „[Kitartása] csak 
ideig való; mihelyt nyomorgatás vagy 

Soha ne hagyd el Őt!
Ha azt választjátok, hogy nem sértődtök meg és nem 
szégyenkeztek, akkor érezni fogjátok az Ő szeretetét és 
jóváhagyását. Tudni fogjátok, hogy egyre inkább hasonlóvá 
váltok Hozzá.
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nemes lelkekről, akik „előrenyomultak 
a sötét ködön keresztül, a vasrúdba 
kapaszkodva”, majd megérkezve „et-
tek a fa gyümölcséből” 20.

Nefi a fáról azt mondta, hogy az 
„Isten szeretetét jelképezi” 21, és olyan 
gyümölcsöt termett, mely a leket 
„rendkívül nagy örömmel töltötte el” 22.

A gyümölcs megízlelése után Lehi 
meglátott „egy nagy és tágas épületet”, 
mely „tele volt emberekkel, öregekkel 
és fiatalokkal is, férfiakkal és nőkkel 
is; és azok öltözködése rendkívül cifra 
volt; és… [gúnyolódó] ujjukkal muto-
gattak azokra, akik… vettek a gyü-
mölcsből” 23. Az angyal elmagyarázta, 
hogy a gúnyolódás, a csúfolódás és a 
gúnyosan mutogató ujjak jelképezték 
a világ gőgjét és bölcsességét. 24

Nefi egyértelműen kijelentette:  
„...mi azonban nem törődtünk velük.” 25

Sajnos azonban voltak olyanok, 
akiknek megingott a bátorsága.  
A szentírásban ezt olvashatjuk: 
„...miután a gyümölcsöt megízlelték, 
elszégyellték magukat, azok miatt, akik 
csúfolták őket; és letértek tiltott ösvé-
nyekre, és elvesztek.” 26

Krisztus tanítványaiként elhatá-
roljuk magunkat a világtól. Olykor 
kényelmetlenül érezzük magunkat, 
amikor gúnyolódó ujjakkal mutogat-
nak ránk, és elutasítják a számunkra 
szent dolgokat. 27 Thomas S. Monson 
elnök így figyelmeztetett: „Ha bizony-
ságotok gyökerei nem elég mélyek, 
bizony nehéz lesz ellenállnotok azok 
csúfolódásának, akik megkérdőjelezik 
hiteteket.” 28 Nefi azt tanácsolta, hogy 
ne törődjünk velük. 29 Pál ezt mondta: 
„Mert nem félelemnek lelkét adott né-
künk az Isten; …Ne szégyeneld hát a 
mi Urunk bizonyságtételét” 30. Mi soha 
nem hagyjuk el Őt.

Amikor Dieter F. Uchtdorf elnököt 
tavaly elkísértem Kelet-Európába, 
csodáltam a szentek hitét és bátorsá-
gát. Az egyik ukrán papsági vezető 

állította. Később vezető lett az egy-
házban. Ő adományozta a telket a 
Kirtland templom építéséhez. 1837-
ben, az akkori nehézségek hatására, 
Frederick G. Williams súlyos hibákat 
követett el. Az Úr egy kinyilatkoztatás-
ban kijelentette, hogy „bűnei ered-
ményeként korábbi rangja [az egyház 
vezetésében] elvétetett tőle” 18.

Azonban megtanulhatunk egy cso-
dálatos leckét Frederick G. Williamstől, 
mivel „személyes gyengeségei ellenére 
jelleme elég erős volt ahhoz, hogy 
megújítsa az Úr és az egyház prófétája 
iránti hűségét, amikor olyan könnyű 
lett volna számára, hogy feleméssze 
magát a keserűségben” 19. 1840 tavaszán 
felszólalt egy általános konferencián, és 
alázattal bocsánatot kért múltbéli visel-
kedéséért, és kifejezte elkötelezettségét, 
hogy a jövőben Isten akarata szerint 
fog cselekedni. Ügyéről Hyrum Smith 
számolt be, majd teljes bocsánatot 
nyert. Hithű egyháztagként hunyt el.

Nemrég találkoztam a Brazíliai 
Recife templom elnökével, akit szintén 
Frederick G. Williamsnek hívnak. Feli-
dézte, hogy ükapja határozott jellemet 
tükröző döntése miként áldotta meg a 
családot és több száz utódját.

döntsetek úgy, hogy nem éreztek 
szégyent

A sértődés romláshoz vezető társát 
szégyennek hívják.

A Mormon könyvében olvashatunk 
Lehinek az élet fájáról szóló látomásá-
ról. A látomásban beszámol azokról a 

üldözés támad az íge miatt, azonnal 
megbotránkozik.” 15

A sértődés különféle jelmezekben 
mindig színre lép életünk színpadán. 
Az emberek, akikben hiszünk, csaló-
dást okoznak nekünk. Váratlan nehéz-
ségekkel kerülünk szembe. Életünk 
nem pontosan úgy alakul, ahogyan azt 
elvártuk. Hibázunk, érdemtelennek 
érezzük magunkat, és aggódunk, hogy 
vajon elnyerhetjük-e a bűnbocsána-
tot. Kétségeink támadnak egy tanbéli 
dologgal kapcsolatban. Olvasunk va-
lamit, amit 150 évvel ezelőtt mondott 
valaki egy egyházi szószékről, és ez 
zavar minket. Méltánytalanul bánnak 
a gyermekeinkkel. Átnéznek rajtunk 
vagy semmibe vesznek. Több száz 
dolgot felsorolhatnék, mely az adott 
időben számunkra nagyon is valós. 16

Gyenge pillanatainkban a gonosz 
megpróbál meglopni bennünket lelki 
ígéreteinktől. Ha nem vigyázunk, sérült, 
gyermeki lelkünk vissza fog vonulni 
régi, felfuvalkodott énünk hideg és sö-
tét burkába, és hátrahagyja a Szabadító 
meleget adó és gyógyító fényét.

Amikor 1835-ben Parley P. Prattet 
igazságtalanul elítélték, ami szégyent 
hozott rá és a családjára, Joseph Smith 
próféta a következő tanácsot adta: 
„[Parley]…, ne vegyél tudomást ezek-
ről a dolgokról, és a Mindenható Isten 
veled lesz.” 17

Egy másik példa: 1830-ban, Frede-
rick G. Williams, egy elismert orvos, 
megkeresztelkedett. Tehetségeit és va-
gyonát azonnal az egyház szolgálatába 
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is meg fogunk bocsátani másoknak, 
ha az nekünk fájdalmas.

Elválasztva fogjuk magunkat érezni 
néha a körülöttünk lévőktől? Teljes 
mértékben.

Le fog minket taglózni, amikor 
látjuk, hogy néhányan milyen ha-
ragot éreznek az Úr egyháza iránt, 
és a gyengéket miként próbálják 
megfosztani botladozó hitüktől? 36 
Igen. Mindezek azonban nem fogják 
megakadályozni az egyház növeke-
dését és sorsát, ahogyan a mi lelki 
fejlődésünket sem az Úr Jézus Krisztus 
tanítványaiként.

Soha ne hagyd el Őt!
Nagyon szeretem egy kedvenc him-

nuszunk következő szavait:

A lelket, melynek Jézus volt reménye,
Nem engedem Én át az ellenségnek!
Bár a pokol kérje e drága lelket,
Soha el nem hagyom, soha el nem 

hagyom,
Soha el nem hagyom, nem hagyom  

őt el! 37

A tökéletességet ugyan nem 
fogjuk elérni ebben az életben, de 
gyakoroljuk az Úr Jézus Krisztusba 
vetett hitünket, és megtartjuk szövet-
ségeinket. Monson elnök ezt ígérte: 
„A bizonyságotok – ha állandóan 

én parancsolataimat megtartsátok.” 32

Néhányan ezt mondják: „Sok más 
hitet valló ember is szereti Krisztust, 
nem?” De igen! Azonban az Utolsó 
Napok Szentjeinket Jézus Krisztus 
Egyháza tagjaiként – az Ő valóságáról 
nem csupán a Biblia, hanem a Mor-
mon Könyve alapján is tanúskodva; 
tudva azt, hogy az Ő papsága vissza-
állíttatott a földre; szent szövetségek 
megkötése és a Szentlélek ajándé-
kának elnyerése által követve Őt; az 
Ő szent templomában hatalommal 
felruházva, és az Ő földre történő di-
csőséges visszatérésére való felkészü-
lés részeseként – nem hasonlíthatjuk 
össze azt, amik mi vagyunk azokkal, 
akik még nem nyerték el ezeket az 
igazságokat: „Mert akinek sok adatott, 
attól sok követeltetik” 33.

Az Úr azt mondta: „...mindazonáltal 
magad választhatsz” 34.

Én megígérem nektek, hogy ha azt 
választjátok, hogy nem sértődtök meg 
és nem szégyenkeztek, akkor érezni 
fogjátok az Ő szeretetét és jóváhagyá-
sát. Tudni fogjátok, hogy egyre inkább 
hasonlóvá váltok Hozzá. 35

Mindent fogunk érteni? Természete-
sen nem. Néhány dolgot félre fogunk 
tenni, hogy majd később értsük meg.

Minden igazságos lesz? Nem. El fo-
gunk fogadni olyan dolgokat, melye-
ket nem tudunk helyrehozni, és akkor 

elmesélte, hogy 1994 tavaszán, alig hat 
hónappal a keresztelője után hívták 
el a gyülekezeti elnökségbe. Mindez 
azzal járt, hogy hitét nyilvánosan is 
képviselnie kellett, amikor segített 
az egyház hivatalos bejegyzésében 
Dnipropetrovs’k városában. Abban az 
időszakban igen nagy volt a bizony-
talanság Ukrajnában, így ha valaki 
nyíltan képviselte a Krisztusba és az 
Ő visszaállított evangéliumába vetett 
hitét, az nehézségekbe ütközhetett. 
Többek között könnyen elveszíthette 
volna pilótaként betöltött állását.

Ez a papsági vezető ezt mondta ne-
künk: „Csak imádkoztam és imádkoz-
tam. Volt bizonyságom, és szövetséget 
kötöttem. Tudtam, hogy az Úr mit 
kíván tőlem.” 31 A feleségével bátran és 
hittel haladtak előre, nem szégyellve 
Jézus Krisztus evangéliumát.

ahol sok adatott, ott sok is kívántatik
Néhányan megkérdik: „Nekem 

is ennyire különböznöm kell má-
soktól?” „Nem lehetek úgy Krisztus 
tanítványa, hogy ne kelljen annyit 
foglalkoznom a viselkedésemmel?” 
„Nem szerethetem Krisztust az erköl-
csi tisztaság törvényének betartása 
nélkül?” „Nem szerethetem Őt úgy, 
hogy vasárnap azt csinálok, amit 
akarok?” Jézus ezekre egyszerű vá-
laszt adott: „Ha engem szerettek, az 
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 26. 1 Nefi 8:28; kiemelés hozzáadva.
 27. Boyd K. Packer elnök azt mondta: „Főleg 

a televízió [és az internet] hatása miatt, 
ahelyett hogy csak látnánk azt a tágas 
épületet, valójában mi benne vagyunk” 
(“Finding Ourselves in Lehi’s Dream,” 
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tápláljátok – biztonságban tart majd 
benneteket.” 38 Lelki gyökereinket 
mélyre leeresztjük azáltal, hogy a 
szentírásokból naponta lakmározunk 
Krisztus szavain. Bízunk az élő prófé-
ták nekünk adott szavaiban, melyek 
utat mutatnak számunkra. Folyton 
imádkozunk, és hallgatunk a Szent-
lélek csendes hangjára, mely vezet 
minket, és békével szól a lelkünkhöz. 
Akármilyen kihívások is adódjanak, mi 
soha, de soha nem hagyjuk el Őt.

A Szabadító ezt kérdezte az Ő 
apostolaitól: „Vajjon ti is el akartok-é 
menni?” 39

Péter így válaszolt:
„Uram, kihez mehetnénk? Örök 

életnek beszéde van te nálad.
…Mi elhittük és megismertük, hogy 

te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
Fia.” 40

Ezt én is tanúsítom. Erről teszem  
bizonyságomat, Jézus Krisztus  
nevében, ámen. ◼
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Írta: Richard G. Scott elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A hit megfelelő megértése és 
használata rendkívül nagy 
horderejű hatásokat vált ki. Az 

ilyen hit örömteli és boldog szimfóni-
ává alakíthatja az emberek szürke éle-
tét és mindennapi tevékenységeiket. 
Mennyei Atyánk boldogságtervében 
elengedhetetlen a hit gyakorlása. Az 
igaz hit, a szabaduláshoz vezető hit az 
Úr Jézus Krisztusra összpontosít, hisz 
az Ő tanaiban és tanításaiban, hisz az 
Úr felkentjeinek prófétai útmutatásá-
ban, és hisz abban, hogy fel tudjuk fe-
dezni azokat a rejtett jellemvonásokat, 
melyek képesek átformálni az életün-
ket. A Szabadítóba vetett hit valóban a 
tettek és az erő tantétele.

A hit a teremtés egyik lényegi alko-
tóeleme. Biztos vagyok benne, hogy 
a Szabadító, Jézus Krisztus hit által 
cselekszik, amikor Mennyei Atyánk 
irányítása alatt tesz valamit. A Mester 
ezáltal teremtette meg a legtávolibb 
csillagrendszereket és formálta meg a 
kvarkokat, az általunk ma ismert legki-
sebb elemi részecskéket. Az én hitem 
szerint vannak még ennél kisebb alko-
tóelemek is a teremtés csodájában.

Jövőbe vetett hitet juttat kifeje-
zésre az a pár, akiket a templomban 
egymáshoz pecsételnek. Tudják, hogy 

ha engedelmeskednek Jézus Krisz-
tus tanításainak és Mennyei Atyánk 
boldogságtervének, akkor örömteli 
életük lehet együtt. Felismerik, hogy 
amikor fejlődési lehetőségeknek szánt 
kihívásokhoz érnek, akkor a Szentlé-
lek késztetését követve megtalálhatják 
annak módját, hogy úgy győzzék le 
azokat, hogy közben gyümölcsöző és 
jellemépítő legyen a küzdelmük.

A hit és a jellem közeli roko-
nok. Az Isten parancsolatai iránti 
engedelmesség erejébe vetett hit 
megacélozza a jellem erejét, mely 
aztán könnyen hozzáférhető, ami-
kor hirtelen szükség van rá. Ilyen 
jellemre nem a nagy kihívások vagy 
kísértések idején tesz szert az ember. 
Azonban ilyenkor kell használni. Az 
igaz tantételekbe vetett hit gyakorlása 
építi a jellemet, a megerősített jellem 
pedig még több hit gyakorlását teszi 
lehetővé. Ennek köszönhetően maga-
biztosabbak leszünk, és még inkább 
le tudjuk győzni az élet próbatételeit. 
Minél erősebb a jellemünk, annál 
inkább javunkra fordíthatjuk a hit 
erejének gyakorlását. Felfedezzük, 
hogy a hit és a jellem kölcsönösen 
erősíti egymást. A jellem türelmes 
munkával épül fel az alkalmazott 

tantételek, tanok és engedelmesség 
szálaiból szövődve.

Hugh B. Brown elnök azt mondta: 
„Amikor az életben komoly lelki érté-
keket kell elsajátítanunk, azokat csakis 
hit által szerezhetjük meg. Hit nélkül 
nem élhet az ember, mert az élet 
kalandjában központi kérdés a jellem 
építése, és a jellem nem logikából ké-
szül, hanem ideálokba vetett hitből és 
az azok iránti áldozatos elkötelezett-
ségből” (Conference Report, Oct. 1969, 
105). Tettek által gyakoroljuk a hitet. 
Joseph Smith azt mondta, hogy „a hit  
a cselekvés és a hatalom tantétele”  
(Lectures on Faith [1985], 72).

Úgy válunk azzá, amik lenni 
szeretnénk, hogy következetesen, 
mindennap azok vagyunk, amivé 
válni akarunk. Az igazlelkű jellem 
becses megnyilvánulása annak, hogy 
éppen mivé válunk. Az igazlelkű 
jellem értékesebb minden általunk 
birtokolt fizikai tárgynál, minden 
tanulás által nyert tudásnál, és minden 
elért célnál, bármennyire is éljenezze 
azt az emberiség. A következő életben 
mérlegre kerül igazlelkű jellemünk, 
mikor is kiderül, mennyire használtuk 
ki a halandóság kiváltságát.

A fejlődő jellemet sem Sátán, sem 
más erő nem pusztíthatja el vagy 
áshatja alá. Ezt csak mi tehetjük meg, 
engedetlenség által. A kiváló jellemből 
is értéktelen salak válik, ha szétmarja a 
megtévesztés vagy a vétek.

Az erős erkölcsi jellem az élet pró-
batételei során következetesen meg-
hozott helyes döntések eredménye. 
Ezeket a döntéseket olyan dolgokban 
bízva hozzuk meg, amelyeket hiszünk, 
és amelyek megerősítést nyernek ak-
kor, ha azok szerint cselekszünk.

Milyen erőt adó tantételeken alap-
szik a hit?

• Bízunk Istenben és abban, 
hogy Ő akkor is készen áll a 

A hit és a jellem 
átformáló ereje
A következetes, igazlelkű élet olyan belső erőt eredményez, 
mely tartósan ellenáll a bűn és a vétek romboló hatásának.
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jellemet hoznak létre, mely ellenáll a 
bűn és a vétek romboló hatásainak. A 
nemes jellem válogatott alapanyagok-
ból készült becses porcelánhoz hason-
lít. A hit formálja, folyamatos igazlelkű 
cselekedetek illesztik gondosan össze, 
majd a felemelő élmények kohójában 
ég ki. Csodaszép, megfizethetetlen 
értékű darab. Vétek által azonban egy 
pillanat alatt megsérülhet, és újbóli 
összerakása fájdalmas, hosszan tartó 
erőfeszítéseket igényel. Ha önuralom 
védi, akkor az igazlelkű jellem az 
örökkévalóságig megmarad.

Az anyagi dolgok önmagukban 
nem eredményeznek a földön bol-
dogságot és elégedettséget, sem pedig 
annak örömét, hogy elértünk valamit. 
A felmagasztosuláshoz sem vezetnek 
el minket. A jellem nemessége, a 
számtalan igazlelkű döntésből szőtt 
belső erő és meggyőződés az, ami 
irányt szab az életnek. A következetes, 
igazlelkű élet olyan belső erőt ered-
ményez, mely tartósan ellenáll a bűn 
és a vétek romboló hatásának. A Jézus 
Krisztusba vetett hit és az Ő parancso-
latai iránti engedelmesség megerősíti 
a jellemet. Jellemünkön lehet lemérni 
azt, hogy éppen mivé válunk. Meg-
mutatja, mennyire használjuk ki a 
halandó próbatétel időszakát jelentő 
napjainkat a földön.

Mindannyian ismerjük a mondást, 
miszerint ki mint vet, úgy arat. Ez a 
lelki dolgokra is igaz. Azt aratjuk, amit 
engedelmességgel, Jézus Krisztusba 
vetett hittel és a megismert igazságok 
szorgalmas alkalmazásával elvetettünk. 
Amit pedig learatunk, az jellemünk 
formálódása, képességeink gyara-
podása és halandó célunk sikeres 
teljesítése, hiszen megpróbáltattunk és 
örömre leltünk.

Nem lehetünk passzívak az 
életben, mert idővel a természetes 
ember aláássa a méltó életre irányuló 
törekvéseinket. Azzá válunk, amit 

alkonyában tudásunk határához 
érünk, olyan megoldásokhoz vezet-
nek bennünket, amelyekre másképp 
nem leltünk volna rá. Isten azonban 
még a legerősebb hitű embereket sem 
jutalmazza azonnal kívánságaik szerint. 
Inkább azt adja, ami az Ő örök terve 
szerint a legjobb nekünk, és akkor, 
amikor az leginkább a javunkra válik. 
Legyünk hálásak azért, hogy Isten 
hosszú ideig hagyja, hogy küszköd-
jünk, mielőtt választ kapnánk. Ez növeli 
a hitünket, és fejleszti a jellemünket.

A jellem alapja a feddhetetlenség. 
Az érdemes, derék jellem megerősíti 
azon képességünket, hogy felismerjük 
a Lélek útmutatását, és engedelmes-
kedjünk. A hit következetes gyakorlása 
erős jellemet épít. A kifejlődő jellem-
nek az vet biztos alapot, ha Jézus 
Krisztust és az Ő tanításait állítjuk 
életünk középpontjába.

Földi boldogságunk és örök szaba-
dulásunk sok helyes döntést igényel, 
és ezek egyikét sem nehéz meghozni. 
Ezek a döntések végül olyan acélos 

segítségnyújtásra, ha nagyon 
rosszak a körülmények.

• Engedelmeskedünk a parancsola-
tainak, és életünk azt tükrözi, hogy 
megbízhat bennünk.

• Fogékonyak vagyunk a Szentlélek 
csendes késztetéseire.

• Bátran e késztetések szerint 
cselekszünk.

• Türelmesek vagyunk és megértők, 
amikor Isten engedi, hogy küsz-
ködve fejlődjünk, vagy amikor a 
válaszok hosszú időn át csak apró 
részletekben érkeznek.

„[A] hit reménylett és nem látott 
dolgokat jelent; ne vitatkozzatok 
tehát azért, mert nem láttok, mert 
hitetek próbatétele előtt nem kaptok 
tanúbizonyságot” (Ether 12:6). Tehát 
minden alkalommal, amikor próbára 
tesszük a hitünket – vagyis az érde-
messég útján járva valamely benyomás 
szerint cselekszünk –, megkapjuk a 
Lélek megerősítő bizonyságát. Ami-
kor hitet gyakorolva a bizonytalanság 
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saját tapasztalatunk által és a Szent 
Lélek becses késztetései segítségével 
élővé nem válik bennünk. Fiatalko-
romban rájöttem, hogy intellektuálisan 
is megismerhetek evangéliumi taní-
tásokat, majd logikával és elemzéssel 
kimutathatom azok jelentős értékét. 
Hatalmas erejüket azonban mindaddig 
nem fejtették ki, és nem tudtak min-
den képzeletemet felülmúló módon 
előre vinni, míg türelmes, folyamatos 
gyakorlásuk lehetővé nem tette a 
Szent Lélek számára, hogy jelentésü-
ket a szívembe vésse, és ott kifejtse. 
Rájöttem, hogy miközben őszintén 
szolgálok másokat, Isten megacélozza 
a jellememet. Egyre növekvő mérték-
ben tesz képessé a Lélek útmutatá-
sának felismerésére. Az evangéliumi 
terv nagyszerűsége abban rejlik, hogy 
amikor megtesszük az Úr által taná-
csolt dolgokat, megértünk minden 
olyan dolgot, és képesek leszünk 
minden olyan dologra, ami békét és 
gazdag beteljesedést hoz ebben az 
életben. Ezzel együtt megfelelőképpen 
felkészülünk az Úr színe előtti örök 
boldogságra.

A bizonyságot körbebástyázzák 
azok a lelki benyomások, amelyek 
megerősítik egy bizonyos tanítás vagy 
igazlelkű tett valós voltát. Az ilyen 
útmutatást gyakran erős érzelmek 
kísérik, amelyek könnyessé teszik 
a szemet, és elszorítják a torkot. A 
bizonyság azonban nem érzelem. 
Inkább a számtalan helyes döntés 
szálaiból szőtt jellem tulajdonkép-
peni lényege. Ezeket a döntéseket 
olyan dolgokba vetett bizakodó hittel 
hozzuk meg, amelyeket hiszünk, de 
amelyeket – legalábbis eleinte – nem 
látunk. Az erős bizonyság békét, 
vigaszt és meggyőződést eredményez. 
Ebből születik annak bizonyossága is, 
hogy a Szabadító tanításainak folya-
matos betartása széppé teszi az életet, 
biztonságossá a jövőt, és képessé tesz 

mennyire gondosan igyekszik a vétkes 
eltitkolni a parancsolatok megsze-
gését, az idővel majdnem mindig 
kitudódik. Sátán gondoskodik erről. 
Talpnyalóival együtt Sátán Mennyei 
Atyánk minden gyermekének a lehető 
legnagyobb kárt akarja okozni. Ha 
valaki súlyos engedetlenséget követ el, 
vagy visszaél a bizalommal, az mindig 
felveti annak gyanúját, hogy ez már 
máskor is előfordult. Ez aláássa mások 
belé vetett hitét és bizalmát.

Ez a halandó élet a próbatétel 
színhelye. Az dönti el jellemünk erejét, 
hogy miként nézünk szembe a kihí-
vásainkkal. Jézus Krisztusba és az Ő 
tanításaiba vetett hitünk megerősíti a 
jellemünket.

Személyesen tanúsíthatom, hogy a 
hit, az ima, a szeretet és az alázatosság 
fogalma addig nem bír nagy jelen-
tőséggel és nem tesz csodákat, amíg 

teszünk és amit gondolunk. A gyenge 
jellem nyomás alatt enged az étvágy 
kielégítésének vagy az egyéni haszon 
keresésének. A tettetés nem sokáig 
dúcolhatja alá a gyenge jellemet.

Aki a körülményektől függően hoz 
döntéseket, idővel biztosan komoly 
bűnöket követ majd el. Az ilyen 
embert semmilyen vasrúd nem tartja 
meg a helyes úton. Állandóan alatto-
mos kísértések érik, hogy térjen el a 
parancsolatoktól. Ezeket a döntéseket 
olyan érvek igazolják, miszerint azok 
nem is olyan rosszak, hogy a társada-
lom jobban elfogadja őket, és nagyobb 
baráti kört eredményeznek. Az alapel-
veket nélkülöző okos ember időnként 
lenyűgöző dolgokat érhet el, de ezek 
ideig-óráig tartanak, majd homokvár-
ként összeomlanak, amikor a jellem 
próbára tétetik, és gyakran másokat 
is magukkal rántanak. Nem számít, 
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alkalmazásuk erős jellemet eredmé-
nyez, és növeli azon képességünket, 
hogy az élet kihívásait a boldogság 
gázlóköveivé tegyük, most és mindö-
rökké. Ezek a következők:

• Az Úr Jézus Krisztusba és az Ő taní-
tásaiba vetett hit, mely erőt ad ezek 
betöltéséhez.

• Bűnbánat, mely helyrehozza 
a mulasztások és a hibák 
következményeit.

• Az Úr parancsolatai iránti engedel-
messég, mely erőt ad, és irányt szab 
az életünknek.

• Önzetlen szolgálat, mely gazdagítja 
mások életét.

Ha elhatároztátok, hogy igazlelkűen 
fogtok élni, ne csüggedjetek el! Lehet, 
hogy most nehéznek tűnik az élet, de 
csak ragadjátok meg erősen az igazság 
vasrúdját. Jobban haladtok előre, mint-
sem gondolnátok. A küszködéseitek 
jellemet formálnak, fegyelmet eredmé-
nyeznek, és biztossá teszik Mennyei 
Atyátok és a Szabadító ígéreteit, ahogy 
folyamatosan engedelmeskedtek az 
Ő parancsolataiknak. Késztessen hát 
benneteket a Szentlélek mindig olyan 
döntések meghozatalára, melyek 
megerősítik a jellemeteket, és bősé-
ges örömhöz és nagy boldogsághoz 
vezetnek benneteket. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼

• Az erős jellemet folyamatosan 
meghozott helyes döntések 
eredményezik.

• A jellem alapja a feddhetetlenség.
• Minél erősebb a jellemünk, annál 

inkább javunkra fordíthatjuk a hit 
erejének gyakorlását.

Az alázatosság jellemvonása teszi 
lehetővé számunkra, hogy a Lélek ál-
tal tanuljunk, illetve olyan források-
ból, melyek az Úrtól kapott ihletből 
erednek, például a szentírásokból 
és a próféták szavaiból. Az aláza-
tosság az igazlelkű jellem értékes, 
termékeny talaja. Kicsíráznak benne 
a személyes fejlődés magjai. Amikor 
a hit gyakorlása műveli, a bűnbánat 
metszi, az engedelmesség és a jó 
cselekedetek erősítik, akkor ezek 
a magok végül meghozzák a lelki 
útmutatás becses gyümölcsét. Ezt 
követi majd az isteni sugalmazás és 
erő – a sugalmazás, mely által tud-
hatjuk az Úr akaratát, és az erő, mely 
képessé tesz e sugalmazott akarat 
véghezvitelére.

Megoszthatok veletek négy olyan 
tantételt, amelyek a béke és a bol-
dogság legmélyebb érzéseit hozták 
az életembe? Örök tervébe az Úr 
fektette le ezeket az alapvető fontos-
ságú sarokköveket, melyek egymást 
erősítve, összhangban fejtik ki a 
hatásukat. Szorgalmas és következetes 

az ösvényünket keresztező kihívások 
legyőzésére. A bizonyság az igazság 
megértéséből fakad, annak megisme-
rése pedig az imából és a szentírásbeli 
tan feletti elmélkedésből hajt ki. Ezen 
igazságok megélése táplálja, miközben 
a hit horgonyt vet annak biztos tudá-
sában, hogy majd elnyerjük a megígért 
következményeket.

Bizonyságunk megerősödik azáltal, 
hogy készségesen engedelmeskedünk 
a tized és a böjti felajánlások törvé-
nyének, az Úr pedig gazdagon meg 
fog áldani ezért. Ha megerősödik a 
bizonyságunk, Sátán még erősebben 
próbál majd megkísérteni. Álljatok 
ellen az erőfeszítéseinek! Ez megerősít 
benneteket, és gyengíti a rátok gyako-
rolt hatását.

Azért lehet Sátánnak egyre na-
gyobb befolyása a világban, mert ez 
olyan közeget teremt, ahol önma-
gunknak bizonyítunk. Bár ma még 
rombolást hoz, Sátán végső rendel-
tetését Jézus Krisztus jelölte ki az Ő 
engesztelése és feltámadása által. A 
gonosz végül nem győzedelmeske-
dik. Már most is az Úr által szabott 
határokon belül kell maradnia. Nem 
vehet el semmilyen megérdemelt 
áldást. Nem változtathatja meg az 
igazlelkű döntésekből szőtt jellemet. 
Nem áll hatalmában, hogy elpusz-
títsa a férj, a feleség és a gyermekek 
közötti örök kötelékeket, melyek a 
szent templomban kovácsolódtak 
össze. Nem olthatja ki az igaz hitet. 
Nem veheti el a bizonyságunkat. De 
az is igaz, hogy ezek a dolgok elvesz-
hetnek, ha engedünk a kísértéseinek. 
Egyedül azonban nincs hatalma ezek 
elpusztítására.

Összefoglalva:

• Isten saját hitünk által formálja a 
jellemünket.

• A jellemünk mutatja meg, hogy 
éppen mivé válunk.

Írország, Dublin
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hívőknek a beszédben, a magavise
letben, a szeretetben, a lélekben, a 
hitben, a tisztaságban.” 4 Ez a tanács 
most éppen olyan érvényes, mint 
akkor volt. Vonatkozik a teljes idejű 
misszionáriusainkra, de éppen úgy az 
egyház minden tagjára is. Teljes idejű 
misszionáriusként és egyháztagként is, 
Jézus Krisztusban hívő emberekként 
mindannyiunknak jó példáknak kell 
lennünk.

Teljes idejű misszionáriusok
Mintegy 52 000, vagy annál is több 

teljes idejű misszionárius szolgál 
340 misszióban szerte a világon. Az 
Úrban hívő, elkötelezett szolgák ők. 
Céljuk az, hogy „másokat Krisztushoz 
hív[janak] azáltal, hogy segíte[nek] 
nekik elfogadni a visszaállított 
evangéliumot a Jézus Krisztusba és 
engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, 
a keresztelés, a Szentlélek elnyerése 
és a mindvégig kitartás által” 5.

Timótheushoz hasonlóan a legtöbb 
teljes idejű misszionárius fiatal férfi. 
Nővérek és idősebb misszionáriusok 
is vannak. Mindegyiküket szeretjük! 
A misszionáriusok azért szolgálnak, 
hogy jobbá tegyék Isten gyermekeinek 
életét. Mennyei Atyánk minden gyer
mekét szereti. Elvégre Ő az Atyjuk. 
Meg szeretné őket áldani a legna
gyobb ajándékkal, az örök élettel. 6  

Szeretett testvéreim, ma este a 
világ sok helyén összegyűltünk. 
Vannak köztünk csodálatos teljes 

idejű misszionáriusok is. Szeretném 
megkérni a teljes idejű misszioná
riusokat, hogy álljanak fel. Elderek 
és misszióelnökök, bárhol vagytok, 
álljatok fel! Hálásak vagyunk értetek. 
Köszönetet mondunk nektek. Szere
tünk benneteket. Most már leülhettek.

Időről időre emlékeztetnünk kell 
magunkat arra, hogy miért is vannak 
misszionáriusaink. Az Úrtól kapott 
parancsolat miatt, aki azt mondta:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket, megkeresz
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szent Léleknek nevében;

Tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, a mit én parancsoltam 
néktek: és ímé én ti veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” 1

Ez csak egy parancsolat a sok 
közül, amely meg lett újítva, amikor 
Jézus Krisztus evangéliumának teljes
sége visszaállíttatott. Most is éppen 
úgy szolgálnak misszionáriusok, mint 
az újszövetségi időkben. Az apostolok 
cselekedeteinek könyve beszámol 
arról, hogy az Úr halandó szolgálata 
után milyen kezdeti misszionáriusi 

erőfeszítéseket tettek az apostolok 
és más tanítványok. Olvashatunk a 
tárzusi Saul 2 figyelemreméltó megté
réséről és keresztelkedéséről, aki ko
rábban „fenyegetést… és pusztulást… 
lihegve az Úrnak tanítványai ellen” 3, 
és üldözte a szárnyát bontogató fiatal 
egyház tagjait. Ilyen kezdetek után 
lett Saulból a megtért Pál, az Úr egyik 
legnagyszerűbb misszionáriusa. A 
Cselekedetek könyvének utolsó 15 
fejezete Pál és társai misszionáriusi 
munkájáról szól.

Egyik legmegbízhatóbb társá
nak írt levelében Pál így szólt az ifjú 
Timótheushoz: „Senki a te ifjúságodat 
meg ne vesse, hanem légy példa a 
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Légy példa a hitben!
Teljes idejű misszionáriusként és egyháztagként is,  
Jézus Krisztusban hívő emberekként mindannyiunknak  
jó példáknak kell lennünk.

Új-Zéland, Auckland
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vasárnapi gyűlésre, vagy vegyen részt 
egy egyházi összejövetelen vagy 
szolgálati tevékenységen, az segíteni 
fog a tévképzetek eloszlatásában, és a 
látogatók jobban érzik majd magukat 
közöttünk.

Az egyház tagjaiként nyújtsátok 
ki kezeteket azok felé, akiket nem 
ismertek, és üdvözöljétek őket barát
ságosan! Minden vasárnap nyújtsá
tok ki a barátság kezét legalább egy 
olyan ember felé, akit azelőtt nem 
ismertetek. Életetek minden napján 
igyekezzetek gyarapítani a barátaitok 
körét.

Buzdíthatjátok egy barátotokat, 
hogy olvassa el a Mormon könyvét. 
Magyarázzátok el, hogy ez nem egy 
regény vagy történelemkönyv, hanem 
egy másik tanúbizonyság Jézus Krisz
tusról. Célja az, hogy „meggyőzzön 
zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus 
a Krisztus, az Örökkévaló Isten, aki 
minden nemzetnek kinyilatkoztatja 
magát” 16. Olyan erő van ebben a 
könyvben, amely megérintheti a szíve
ket és felemelheti az igazságot igazán 
kereső emberek életét. Kérjétek meg a 
barátotokat, hogy imádságos lélekkel 
olvassa el a könyvet.

Joseph Smith próféta azt mondta, 
hogy „a Mormon könyve a leginkább 
hibátlan könyv a földön, és vallásunk 
záróköve, és aki annak előírásai sze
rint él, közelebb kerül Istenhez, mint 
bármely más könyv által” 17. A Mormon 
könyve Jézus Krisztus engesztelésé
ről tanít, és olyan eszköz, amely által 
Isten betölti a szétszórt Izráel utolsó 
napokban történő összegyűjtésének 
ősi ígéretét. 18

Sok évvel ezelőtt két kollegám 
– egy ápolónő és orvos férje – meg
kérdezte, miért élek úgy, ahogy élek. 
Azt válaszoltam: „Azért, mert tudom, 
hogy a Mormon könyve igaz.” Kölcsö
nadtam nekik a könyvemet, megkérve 
őket, hogy olvassák el. Egy héttel 

A misszionáriusok ezt tanítják, bárhol 
is szolgáljanak. Segítenek az emberek
nek kifejleszteni az Úrba vetett hitet, 
bűnbánatot tartani, megkeresztelkedni, 
elnyerni a Szentlelket, részesülni a 
templom szertartásaiban és mindvégig 
hűen kitartani. Isten munkája és dicső
sége, miszerint „véghezvigye… az em
ber halhatatlanságát és örök életét” 7 –, 
egyben minden egyes misszionárius 
szent munkája és dicsősége is.

Több misszionáriusra van szük
ségünk – több érdemes misszionári
usra. Földi szolgálata során az Úr azt 
mondta a tanítványainak: „Az aratni 
való sok, de a munkás kevés; kérjétek 
azért az aratásnak Urát, hogy küldjön 
munkásokat az ő aratásába.” 8

Az általános konferencia e délelőtti 
ülésén szeretett prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök személyes kérést intézett 
minden fiatal férfihoz az egyházban, 
hogy készüljenek fel a misszionáriusi 
szolgálatra. Remélem az üzenete teljes 
mértékben meghallgatásra talál minden 
egyháztag otthonában.

Monson elnök bölcs tanácsához én 
is hozzáfűzöm a tanúbizonyságomat. 
A családomban megfigyeltem, milyen 
áldások érnek minden egyes misszio
náriust. Gyermekeink, unokáink és 
azok házastársai körében eddig 49en 
kaptak elhívást teljes idejű misszionári
usi szolgálatra, és ez a szám egyre nö
vekszik. Minden esetben láttam, amint 
az adott misszionáriusnak gyarapodik 
a bölcsessége, egyre érettebb lesz az 
ítélőképessége, és kivirágzik a hite. Az 
előttük járó sok nemzedékhez hason
lóan ők is „Isten szolgálatába léptek, 
hogy teljes szív[ükkel], lelk[ükkel], 
elmé[jükkel] és [erejükkel] szolgálják 
őt” 9. A misszionáriusi szolgálat segített 
isteni rendeltetésük formálásában.

Egyháztag misszionáriusok
Pál tanácsa, miszerint „légy példa 

a hívőknek”, az egyháztagokra is 

ugyanúgy vonatkozik. Legtöbben nem 
voltak, és talán soha nem is lesznek 
teljes idejű misszionáriusok. Azonban 
mindenki lehet egyháztag misszio
nárius. Ez a kijelentés eszembe juttat 
egy mulatságos esetet. A misszionári
usképző központ egyik nagy sport
pályája mellé kitették a következő 
feliratot: „Csak misszionáriusoknak!” 
Azok pedig, akik szintén játszani 
akartak a pályán, új feliratot tettek ki, 
amelyen ez állt: „Minden egyháztag 
misszionárius!”

Minden egyháztag példa lehet a 
hívőknek. Testvérek, Jézus Krisztus 
követőiként mindannyian élhettek az 
Ő tanításai szerint. Lehet tiszta a szí
vetek és tiszta a kezetek. Az ábrázato
tokra lehet vésve Isten képmása. 10 Jó 
cselekedeteitek nyilvánvalóak lesznek 
mások számára. 11 Az Úr világossága 
ragyoghat a szemetekből. 12 Ilyen 
kisugárzással pedig jobb lesz, ha fel
készültök a kérdésekre. Péter apostol 
ezt a tanácsot adta: „Mindig készen 
legyetek megfelelni mindenkinek, a 
ki számot kér tőletek a bennetek levő 
reménységről” 13.

Válaszotok legyen barátságos és 
örömteli. És legyen találó a kérdező 
számára. Ne felejtsétek el, hogy ő is 
Isten gyermeke, azé az Istené, aki 
nagyon is szeretné, hogy ez az ember 
kiérdemelje az örök életet, és egy 
napon visszatérjen Őhozzá. Talán ti 
lesztek azok, akik kinyitják az ajtót a 
szabadulása és Krisztus tanának meg
értése előtt. 14

Első reakciójuk után legyetek ké
szen a következő lépésre. Lehet, hogy 
elhívjátok a barátotokat egy egyházi 
gyűlésre. A barátaink közül sokan 
nem tudják, hogy szívesen látjuk őket 
az egyházi épületeinkben. A Szaba
dító így hívta azokat, akik szerették 
volna jobban megismerni Őt: „Jőjjetek 
és lássátok” 15. Ha meghívtok valakit, 
hogy jöjjön el veletek valamelyik 
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képezi az Úr második eljövetelére való 
felkészülésnek. 22 Ő azt akarja, hogy 
mindannyian valóban legyünk példák 
a hívőknek.

Tudom, hogy Isten él. Jézus a 
Krisztus. Ez az Ő egyháza. A Mormon 
könyve igaz. Joseph Smith fordította 
le, és ő ennek az utolsó adományozási 
korszaknak a prófétája. Thomas S. 
Monson elnök Isten mai prófétája. 
Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus 
szent nevében, ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Máté 28:19–20.
 2. Lásd Cselekedetek 9:3–18.
 3. Cselekedetek 9:1.
 4. 1 Timótheus 4:12; kiemelés hozzáadva.
 5. Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató 

a misszionáriusi szolgálathoz (2008), 1.
 6. Lásd Tan és a szövetségek 14:7.
 7. Mózes 1:39.
 8. Lukács 10:2.
 9. Tan és a szövetségek 4:2.
 10. Lásd Alma 5:19.
 11. Lásd Máté 5:16; Alma 7:24.
 12. Lásd Tan és a szövetségek 88:11.
 13. 1 Péter 3:15.
 14. Lásd 2 Nefi 31:2, 21.
 15. Lásd János 1:39. Hasonló szófordulatokért 

lásd Jelenések 6:1, 3, 5, 7.
 16. A Mormon könyve címoldala.
 17. Mormon könyve: Bevezetés.
 18. Lásd 3 Nefi 21:1–7. Megjegyzés: ez a hét 

vers egy mondatot alkot.
 19. Tan és a szövetségek 29:7.
 20. Tan és a szövetségek 123:12.
 21. Személyes beszélgetés William G. 

Woodsszal, a Louisianai Baton Rouge 
Misszió elnökével.

 22. Lásd Malakiás 4:5; 3 Nefi 25:5; Tan és a 
szövetségek 2:1; 110:14–16; 128:17; 138:46; 
Joseph Smith története 1:38.

létrehozhattok. Minden profil lehetősé
get ad a hitelvek, különböző élmények 
és bizonyságok leírására. Mivel ez még 
egy új dolog, e profilok nagy része még 
csak angolul áll rendelkezésre. Ké
sőbb majd más nyelveken is elérhetők 
lesznek.

Ezek a profilok csodálatos hatással 
bírhatnak. Két hónappal ezelőtt egy 
Zac nevű fiatalember – elsőéves egye
temista – látott egy mormon.org  
hirdetést a televízióban, a louisianai Ba
ton Rougeban. Ellátogatott a honlapra, 
és az egyháztagok profiljai felkeltették 
a figyelmét. A weboldalunkon talált egy 
linket, ami tudatta vele, hol vehet részt 
egyházi gyűléseken. A következő va
sárnap fehér ingben és nyakkendőben 
elment az egyházi gyűlésekre, bemu
tatták az egyházközség tagjainak, és 
örömmel ott maradt a gyűlések mind
három óráján. Meghívták vacsorára az 
egyik egyháztag otthonába, amit az 
első misszionáriusi lecke követett. Két 
hét sem kellett, megkeresztelkedett, és 
az egyház tagjává konfirmálták. 21 Isten 
hozott, Zac! (Ő is hallgat bennünket.)

Jézus Krisztus minden példás kö
vetője hatékony egyháztag misszioná
riussá válhat. Az egyháztagok a teljes 
idejű misszionáriusokkal karöltve el
vihetik az evangélium áldásait kedves 
barátainknak és szomszédjainknak. 
Sokan Izráelből valók, és most az ígé
ret szerint összegyűjtetnek. Ez részét 

később udvariasan megköszönve 
visszahozták a könyvemet.

Azt kérdeztem tőlük: „Mit értetek 
az alatt, hogy nagyon köszönitek? Ha 
valaki tényleg elolvassa ezt a könyvet, 
nem mond ilyesmit. Nem is olvastátok 
el, ugye? Kérlek titeket, vigyétek el 
újra, olvassátok el, és csak azután sze
retném visszakapni a könyvemet!”

Beismerve, hogy valóban csak 
belelapoztak, eleget tettek a kérésem
nek. Amikor visszahozták, könnyes 
szemmel azt mondták: „Elolvastuk a 
Mormon könyvét. Tudjuk, hogy igaz. 
Szeretnénk még többet tudni.” Így is 
lett, és az én kiváltságom volt megke
resztelni őket.

Az evangéliumot úgy is megoszt
hatjuk, hogy felkérjük barátainkat: 
találkozzanak nálunk a teljes idejű 
misszionáriusokkal. A misszionári
usokat elhívták és felkészítették az 
evangélium tanítására. Otthonotok 
kényelmében és állandó megerősíté
setek mellett barátaitok ráléphetnek a 
szabaduláshoz és felmagasztosuláshoz 
vezető útra. Az Úr azt mondta:  
„...elhívást kaptok, hogy véghezvi
gyétek választottaim összegyűjtését; 
mert az én választottaim hallják a 
hangomat, és nem keményítik meg a 
szívüket.” 19

A szentírások azt is elárulják, hogy 
„sokan vannak még a földön…, akik 
csak azért vannak távol az igazságtól, 
mert nem tudják, hol találjanak rá” 20. 
Vajon nem lehetőség ez számotokra? 
Ti lehettek számukra az a tanítvány, 
aki elvezeti őket a felismeréshez!

Az internet korában új és izgalmas 
módjai is vannak a misszionáriusi 
munka végzésének. Meghívhatjátok 
a barátaitokat és a szomszédjaitokat, 
hogy látogassanak el az új mormon.org 
weboldalra. Ha van blogotok, és fent 
vagytok online közösségi oldalakon, 
akkor hivatkozhattok a mormon.org 
honlapra, ahol saját személyes profilt is 

Írország, Dublin
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Ma este a vigasz és gyógyulás 
üzenetét szeretném megosz
tani mindazokkal közületek, 

akik magányosnak vagy elhagyatott
nak érzik magukat, akik elvesztették 
lelki békéjüket, vagy úgy érzik, hogy 
elszalasztották az utolsó esélyüket 
valamire. A Szabadító lábainál teljes 
gyógyulásra és békére lelhetünk.

Hétéves koromban az Arabfélszi
geten éltem. A szüleim rendszeresen 
figyelmeztettek, hogy mindig legyen 
rajtam cipő, és meg is értettem, hogy 
miért. Tudtam, hogy a cipő megvédi 
a lábamat a sivatagban rám leselkedő 
veszélyektől, mint például a kígyóktól, 
skorpióktól és a tüskéktől. Egyszer egy 
kempingezés alkalmával a sivatagban 
éjszakáztunk, én pedig másnap reggel 
szerettem volna felfedezni a környé
ket, de nem volt kedvem a cipővel 
bajlódni. Azzal nyugtattam magam, 
hogy csak egy kicsit sétálok, és úgyis a 

Ebben a pillanatban kezdtem azt 
hinni, hogy meg fogok halni. Csak 
zokogtam, miközben a szüleim be
ültettek az autóba, és sebesen neki
vágtunk a sivatagnak, hogy eljussunk 
a legközelebbi kórházig, amely több 
mint kétórányira volt tőlünk. A lábam
ban szinte elviselhetetlen fájdalmat 
éreztem, és egész úton azt hittem, 
hogy haldoklom.

Amikor végre odaértünk a kór
házba, az orvos biztosított bennünket, 
hogy az effajta skorpiónak a csípése 
csak a csecsemőkre és a rendkívül 
alultáplált emberekre jelent halálos 
veszélyt. Érzéstelenítőt adott, amitől 
elzsibbadt a lábam, és teljesen meg
szűnt a fájdalmam. 24 órán belül már 
semmilyen hatását nem éreztem a 
skorpiócsípésnek. Viszont megtanul
tam egy hatalmas leckét.

Amikor a szüleim azt mondták, 
legyen rajtam cipő, tudtam nagyon jól, 
hogy nem strandpapucsra gondoltak. 
Elég idős voltam ahhoz, hogy tisz
tában legyek vele, a papucs nem ad 
olyan védelmet, mint a cipő. De azon 
a reggelen, ott a sivatagban, semmibe 
vettem, amiről tudtam, hogy helyes; 
figyelmen kívül hagytam azt, amire 
a szüleim ismételten megtanítottak. 
Lusta és egy kicsit lázadó is voltam,  
de megfizettem az árát.

Miközben hozzátok szólok, derék 
fiatal férfiak, valamint édesapáitokhoz, 
tanítóitokhoz, vezetőitekhez és baráta
itokhoz, tisztelettel adózok mindazok 
előtt, akik szorgalmasan igyekeznek 
azzá válni, amire az Úrnak szük
sége van, és amivé Ő szeretné, hogy 
váljatok. De fiatal fiúként és férfiként 
szerzett tapasztalataim alapján bi
zonyságomat teszem nektek, hogy ha 
semmibe vesszük, amiről tudjuk, hogy 
helyes – akár lustaság, akár lázadó 
érzéseink miatt –, az mindig lelkileg 
romboló, nem kívánt következmé
nyekkel jár. Nem, a skorpió végül nem 

tábor közelében maradok. Így hát cipő 
helyett csak belebújtam a strandpa
pucsomba. Azt mondtam magamnak, 
hogy a papucs is cipőféle. És külön
ben is, mi történhetne?

Miközben a hűvös homokon 
lépkedtem – a strandpapucsomban 
– egyszer csak mintha egy tüske állt 
volna a talpamba. Mikor lenéztem, 
nem tüskét láttam – hanem egy skor
piót. Amint tudatosult bennem, hogy 
az egy skorpió, és kezdtem felfogni, 
mi is történt, a méreg okozta fájdalom 
elindult felfelé a lábamban. Megpró
báltam elszorítani a combom, hogy 
megakadályozzam az égető fájdalom 
továbbterjedését, miközben segítsé
gért kiabáltam. A szüleim futva jöttek 
hozzám a táborból.

Miközben édesapám egy lapáttal 
agyoncsapta a skorpiót, egy velünk 
táborozó felnőtt barátunk hősiesen 
próbálta kiszívni a mérget a lábamból. 

Írta: Patrick Kearon elder
a Hetvenektől

„Jöjjetek hozzám, 
szívetek minden 
szándékával, és én meg 
foglak gyógyítani titeket”
Szabadítónk, a Béke Hercege, a nagy Gyógyító az Egyetlen, 
aki képes valóban megtisztítani bennünket a bűn égető 
fájdalmától.
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hogy az Úr meggyógyítsa őket, és 
békét ajándékozzon nekik, és mi is 
megtehetjük ezt. A Szabadító biztosít 
bennünket: „...ha nem keményítik meg 
a szívüket, és nem merevítik meg a 
nyakukat ellenem, akkor megtérnek, 
és én meggyógyítom őket .” 9 Elfogad
hatjuk az Ő hívását, mely így szól: 
jöjjetek vissza és tartsatok bűnbánatot, 
és szívetek minden szándékával jöjjetek 
hozzám, és én meg foglak gyógyítani 
titeket. 10

E csodás gyógyítást állítsuk szembe 
azzal, ami akkor történik, ha „megkí
séreljük takargatni a bűneinket, vagy 
kielégíteni a büszkeségünket [illetve] 
hiú törekvésünket”. Ekkor „a mennyek 
visszahúzódnak; az Úr Lelke megszo
morodik”, mi pedig magunkra mara
dunk, hogy „rugdalózz[unk] az ösztöke 

fegyvereiket, és a föld mélyére temet
ték őket, szövetségben megfogadva, 
hogy soha többé nem ragadnak fegy
vert testvéreik ellen. De még ennél is 
többet tettek. „[I]gazlelkű nép lettek”, 
mert „letették lázadásuk fegyvereit, 
nem harcoltak többé sem Isten, sem 
bármely testvérük ellen” 5. Megtérésük 
olyannyira teljes és mélyreható volt, 
hogy „soha nem távolodtak el” 6.

A megtérésük előtt azonban – ne 
feledjük állapotukat – „nyíltan fellá
zadtak Isten ellen” 7, ahogy azt a szent
írások nevezték. Lázadó szívük arra 
ítélte őket, hogy „egy olyan állapotban 
[éljenek], mely ellenkezik a boldogság 
természetével”, mert „Isten természeté
vel ellentétesen viselkedtek” 8.

Amikor letették lázadásuk fegyve
reit, azzal alkalmassá tették magukat, 

veszélyeztette az életemet, de óriási 
fájdalmat és aggodalmat okozott mind 
nekem, mind a szüleimnek. Amikor 
az evangélium szerinti életről van szó, 
nem szabad lustának vagy lázadónak 
lennünk.

Jézus Krisztus egyháza tagjaiként, 
valamint papságviselőkként ismerjük a 
parancsolatokat és normákat, melyek 
betartását szövetségben fogadtuk meg. 
Amikor egy másik ösvényt választunk, 
és nem azt, amiről tudjuk, hogy helyes 
– ami a szüleink és vezetőink tanítása 
szerint való, és amit a Szentlélek is 
megerősített a szívünkben –, akkor az 
olyan, mintha cipő helyett strandpa
pucsban állnánk ki a sivatagba, majd 
megpróbálnánk igazolni lusta vagy 
lázadó viselkedésünket. El akarjuk 
hitetni magunkkal, hogy valójában 
semmi rosszat nem teszünk, hogy nem 
is számít, és hogy semmi komoly nem 
származhat abból, ha csak egy kicsit 
elengedjük a vasrudat. Talán azzal a 
gondolattal vigasztaljuk magunkat, 
hogy mindenki más is ezt csinálja – 
vagy még rosszabbakat –, és külön
ben sem lesz ránk semmilyen negatív 
hatással. Valahogy meggyőzzük 
magunkat, hogy mi vagyunk a kivétel 
a szabály alól, így ha meg is szegjük, 
ránk nem lesznek hatással a követ
kezmények. Időnként szándékosan 
visszautasítjuk, hogy „teljes egészében 
engedelmesek” 1 legyünk, ahogyan azt 
a Prédikáljátok evangéliumomat! írja, 
és szívünk egy részét elrejtjük az Úr 
elől. Aztán elszenvedjük a csípést.

A szentírások azt tanítják, hogy „az 
Úr a szívet… követel[i] meg,” 2 nekünk 
pedig megparancsolták, hogy szeres
sük az Urat, és szolgáljuk Őt „teljes 
szív[ünk]el” 3. Az ígéret szerint így 
„ártatlanul állha[tunk] majd Isten előtt 
az utolsó napon” 4, és visszatérhetünk 
az Ő jelenlétébe.

A Mormon könyvében sze
replő antinefilehiták letették harci 
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örömünket és belső békénket. Fel 
fogjuk ismerni, hogy az aknáktól meg
tisztított nyomvonalra való visszatérés 
óriási megnyugvást hoz.

Senki sem lelhet békére egy 
aknamezőn.

Szabadítónk, a Béke Hercege, a 
nagy Gyógyító az Egyetlen, aki képes 
valóban megtisztítani bennünket a 
bűn égető fájdalmától és a kevélység 
mérgétől. Ő képes lázadó szívünket 
megtért, szövetséges szívvé változtatni. 
Engesztelése végtelen, Ő mindannyi
unkat magához ölel.

Az, ahogyan a feltámadt Krisztus a 
nefitákat hívta, mikor szolgált nekik, 
számunkra is erőteljes felhívás: „Vane 
köztetek beteg? Hozzátok ide! Vane 
béna, vagy vak vagy sánta, vagy 
csonka, vagy bélpoklos, vagy sorva
dásos, vagy aki süket, vagy bármilyen 
más módon nyomorult? Hozzátok ide, 
és én meggyógyítom őket.” 14

Senki sem játszotta el közületek az 
utolsó lehetőségét. Megváltozhattok, 
visszajöhettek, és igényt tarthattok a 
könyörületre. Jöjjetek az Egyetlenhez, 
aki képes meggyógyítani, és akkor 
békére leltek. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Prédikáljátok Evangéliumomat! Útmutató 

a misszionáriusi szolgálathoz (2004), 
hátlap belső oldala.

 2. Tan és a szövetségek 64:34; kiemelés 
hozzáadva.

 3. Tan és a szövetségek 4:2; 59:5;  
kiemelés hozzáadva.

 4. Tan és a szövetségek 4:2.
 5. Alma 23:7; kiemelés hozzáadva.
 6. Alma 23:6.
 7. Móziás 2:37; Alma 3:18; lásd még  
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 8. Alma 41:11.
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 10. Lásd 3 Nefi 18:31.
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 14. 3 Nefi 17:7; kiemelés hozzáadva.

az egyiket akkor szerezte, amikor 
a terepjárójuk taposóaknára futva 
felrobbant, és a vezető meghalt. Meg-
tanulta, hogy ahhoz, hogy az ember 
túléljen egy aknamezőt, pontosan az 
előtte haladó gépjármű nyomában kell 
haladnia. A jobbra vagy balra való 
legcsekélyebb eltérés is végzetes lehet 
– mint ahogy az is lett.

Prófétáink és apostolaink, vezető
ink és szüleink folyamatosan kijelölik 
előttünk azt a nyomvonalat, melyet 
követnünk kell, ha el akarjuk kerülni 
a lelkünkben bekövetkező pusztító 
robbanást. Ők ismerik azt a bizton
ságos ösvényt, melyet megtisztítottak 
az aknáktól (vagy akár skorpióktól), 
és fáradhatatlanul arra buzdítanak, 
hogy haladjunk a nyomukban. Oly 
sok végzetes csapda van, amely 
próbál lecsalogatni bennünket az 
útról. Ha letérít bennünket a drog, 
az alkohol, a pornográfia vagy az er
kölcstelen viselkedés akár az interne
ten, akár a videojátékokon keresztül, 
akkor pontosan egy robbanás felé 
tartunk. Az előttünk lévő, biztonsá
gos nyomvonaltól való jobbra vagy 
balra való elhajlás, akár lustaságból, 
akár lázadásból történik, végzetesnek 
bizonyulhat a lelki életünkre. E sza
bály alól nincsenek kivételek.

Ha mégis letértünk erről a 
nyomvonalról, akkor változhatunk, 
visszatérhetünk, és visszanyerhetjük 

ellen… és harcol[junk] Isten ellen” 11.
Fivérek, csak akkor lelünk gyó

gyulásra és megnyugvásra, ha a Nagy 
Gyógyító, Szabadítónk, Jézus Krisztus 
lábai elé vetjük magunkat. Le kell 
tenni lázadásunk fegyvereit (mind tud
juk, mik ezek). Le kell tennünk bűne
inket, hiúságunkat és kevélységünket. 
Fel kell adnunk azon vágyainkat, hogy 
a világot kövessük, és hogy kivívjuk a 
világ tiszteletét és dicséretét. Fel kell 
hagynunk azzal, hogy Isten ellen har
coljunk, ehelyett teljes szívünket át kell 
adnunk Neki, semmit sem tartva vissza 
Tőle. Akkor majd meg tud minket 
gyógyítani, és megtisztíthat bennünket 
a bűn mérgező csípésétől.

„Mert nem azért küldte az Isten az 
ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a 
világot, hanem hogy megtartassék a 
világ általa.” 12

James E. Faust elnök azt tanította:
„Amikor az engedelmesség válik 

célunkká, az többé nem okoz bosszú
ságot; akadályt jelentő kő helyett 
építőkő lesz. […]

Az igazi szabadsághoz az en
gedelmesség vezet. Minél inkább 
engedelmeskedünk a kinyilatkozta
tott igazságnak, annál szabadabbak 
leszünk.” 13

Múlt héten találkoztam egy 92 éves 
férfival, aki a második világháború sok 
fontos hadjáratában részt vett. Három 
komolyabb sérülést élt túl, ezek közül 
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Egyik reggel egy család szokás 
szerint összegyűlt a szentírások 
tanulmányozására. Az édesapa 

azonban nem érezte megfelelőnek a 
lelkiséget – a család néhány tagja nem 
tűnt túl lelkesnek. Elmondták a családi 
imát, majd hozzákezdtek a szentírások 
olvasásához. Ekkor az édesapa ész
revette, hogy az egyik gyermek nem 
hozta magával a szentírásait. Megkérte, 
hogy menjen be értük a szobájába. 
A lány vonakodva szót fogadott. Egy 
egész örökkévalóságnak tűnt, mire 
visszatért és leült, majd ezt mondta: 
„Tényleg muszáj most ez?”

Az apában felmerült, hogy minden 
igazlelkűség ellensége akar most gon
dot okozni és elérni, hogy ne tanul
mányozzák a szentírásokat. Az apa, 
nyugalmat erőltetve magára, így felelt: 
„Igen, most ezt kell tennünk, mert ezt 
várja el tőlünk az Úr.”

Mire a lány: „Nekem ehhez most 
semmi kedvem!”

Az apa ekkor már elveszítette 
türelmét, és felemelte a hangját: „Ez 

az én házam, és nálam mindig olvasni 
fogjuk a szentírásokat!”

Hanghordozása és szavai megsér
tették a leányát, aki szentírásokkal a 
kezében otthagyta a családot, besza
ladt a szobájába, és becsapta az ajtót. 
Ezzel véget is ért a családi szentírás 
tanulmányozás, és odavolt az összhang 
és a szeretet érzése.

Az apa tudta, hogy helytelenül 
cselekedett, így hát bement a szobá
jába, és letérdelt, hogy imádkozzon. 
Segítséget kért az Úrtól, tudva, hogy 
megsértette az Ő egyik gyerme
két, egyik igazán szeretett leányát. 
Könyörgött az Úrnak, hogy állítsa 
vissza otthonukba a szeretet és az 
összhang lelkiségét, és tegye lehetővé 
számukra a családi szentírástanulmá
nyozás folytatását. Imádkozás közben 
az jutott eszébe: „Menj, és kérj bo
csánatot!” Azonban tovább folytatta 
buzgó imáját, amelyben kérte, hogy 
térjen vissza otthonába az Úr Lelke. 
Ismét az jutott eszébe: „Menj, és kérj 
bocsánatot!”

Igazán szeretett volna jó apa lenni, 
és a helyes dolgot cselekedni, így hát 
felállt, és odament leánya szobájához. 
Többször is halkan kopogott az ajtón, 
de nem jött válasz. Lassan kinyitotta 
hát az ajtót, és látta, hogy leánya zo
kogva sír az ágyán. Letérdelt mellé, és 
halk, gyengéd hangon így szólt: „Ne 
haragudj. Bocsánatot kérek azért, amit 
tettem.” „Ne haragudj. Szeretlek és 
nem akarlak bántani” – ismételte meg. 
Aztán mint egy gyermek szájából, el
hangzott, amit az Úr meg akart tanítani 
az apának.

Leánya abbahagyta a sírást. Rövid 
csend után a kezébe vette a szentí
rásait, és elkezdett kikeresni néhány 
verset. Az apa figyelte, amint tiszta és 
finom ujjai a szentírás lapjait forgatják. 
Megtalálta, amit keresett, és nagyon 
lassan, halkan olvasni kezdett: „Mert a 
természetes ember ellensége Istennek; 
az volt Ádám bukása óta, és az is lesz 
örökkönörökké, hacsak nem enged 
a Szent Lélek hívásainak, és nem vet
kőzi le a természetes embert és válik 
szentté az Úr, Krisztus engesztelése 
által, és lesz olyan, mint egy gyermek, 
engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, 
telve szeretettel, aki mindazon dolgok
nak hajlandó alávetni magát, melyet 
az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, 
ahogy egy gyermek veti alá magát az 
atyjának.” 1

Az édesapán, aki még mindig az 
ágy mellett térdelt, úrrá lett az aláza
tosság, és azt gondolta: „Ez a szentírás 
nekem szól. A lányom nagyszerű 
leckét tanított nekem.”

Ekkor leánya ránézett, és azt mondta: 
„Ne haragudj! Ne haragudj, apa!”

Ekkor édesapja felismerte, hogy 
nem rá gondolva olvasta fel a szent
írást, hanem saját magára alkalmazta 
azt. Ölelésre tárta karjait, majd ma
gához szorította a lányát. Isten igéje 
és a Szentlélek a megbékélés e drága 
pillanatában visszaállította a szeretetet 

Írta: Juan a. Uceda elder
a Hetvenektől

Arra tanít, hogy 
vetkőzzük le a 
természetes embert
Tanúbizonyságot teszek a Szabadító engesztelésének 
valóságáról és annak megtisztító, szeplőtelenné tevő 
hatalmáról, amely megszentel minket és az otthonainkat.
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meg felebarátja vétkeit, amikor az 
azt mondja, hogy bűnbánatot tart, az 
kárhoztatás alá helyezi magát.” 5 „Ne 
haragudj! Ne haragudj, apa!”

Az Úr Jézus Krisztus, aki a Bé
kesség Hercege, megtanítja ne
künk, hogyan teremtsünk békét az 
otthonunkban.

Arra tanít minket, hogy legyünk 
engedékenyek, engedjünk az Úr 
akaratának és erejének. „Menj, és kérj 
bocsánatot.”

Arra tanít minket, hogy legyünk 
szelídek, vagyis „visszafogott vérmér
sékletűek, gyengédek, akiket nehéz 
felingerelni vagy felbosszantani, akik 
engednek, és akik eltűrik a bántást” 6.

Arra tanít minket, hogy legyünk 
alázatosak, vagyis „visszafogottak, 
szelídek, engedékenyek, kerülve a 

megszomorodik; és amikor az vissza
húzódik, ámen azon ember papságá
nak vagy felhatalmazásának” 3.

Nekünk, az ároni vagy a melkisé
deki papság viselőinek, mindig szem 
előtt kell tartanunk, hogy „semmilyen 
hatalmat vagy befolyást nem lehet 
vagy szabad máshogy fenntartani a 
papság jogán, csakis meggyőzéssel, 
hosszútűréssel, gyengédséggel és 
szelídséggel, és színleletlen szeretettel; 
Kedvességgel és színtiszta tudással, 
amely nagyon gyarapítja a lelket, kép
mutatás és álnokság nélkül” 4.

Ha igyekszünk e krisztusi tulajdon
ságok szerint élni, a viszály eltávozik 
az otthonainkból és az életünkből. 
„És egymásnak is bocsássátok meg 
a vétkeiteket; mert bizony mondom 
neked, hogy az, aki nem bocsátja 

és az összhangot. A szentírás, amelyre 
leánya saját személyes szentírás 
tanulmányozásából emlékezett, meg
érintette az apa szívét a Szentlélek 
tüzével.

Szeretett testvéreim, otthonunknak 
olyan helynek kell lennie, ahol ott 
lakozhat a Szent Lélek. „Szentség te
kintetében csak az otthon érhet fel a 
templommal.” 2 Otthonainkban nincs 
helye a természetes embernek. A 
természetes ember hajlamos rá, hogy 
takargassa a bűneit, hogy kielégítse 
a büszkeségét, vagy hiú törekvéseit, 
és hogy irányítást, uralmat vagy 
erőszakot gyakoroljon az emberek 
gyermekeinek lelkén. Ha pedig bár
milyen mértékben is hamislelkűen 
cselekszik, „akkor íme, a mennyek 
visszahúzódnak; az Úr Lelke 
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Írta: Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Drága fivéreim, köszönöm, hogy 
világszerte összegyűltetek erre 
az általános papsági konferen

ciára. Jelenlétetek megmutatja azon 
elkötelezettségeteket, hogy a szent 
papságot viselő fivéreitekkel együtt 
szilárdan álltok, bárhol legyetek is, és 
szolgáljátok és tisztelitek Urunkat és 
Megváltónkat, Jézus Krisztust.

Életünket gyakran olyan esemé
nyek mérföldköveivel mérjük, me
lyek nyomot hagytak elménkben és 
szívünkben. Sok ilyen esemény volt az 
életemben. Az egyik 1989ben történt, 
amikor Ezra Taft Benson elnök nagyon 
is időszerű beszédét hallgattam, mely
nek ezt a címet adta: „Óvakodjatok a 
kevélységtől!” A bevezetőből kiderült, 
hogy ez a téma már elég régóta, és elég 
súlyosan aggasztotta Benson elnököt. 1

Az elmúlt hónapokban én is ha
sonlót éreztem. A Szentlélek jelzései 
arra késztettek, hogy hangom által 
egy másik tanúbizonyságként szol
gáljak Benson elnök 21 évvel ezelőtti 
beszédéhez.

Minden halandó közeli, sőt néha 
túl közeli kapcsolatban áll a kevély
ség és büszkeség bűnével. Senki 
sem tudta elkerülni, bár néhányak
nak sikerült legyőzniük. Amikor 

elmondtam a feleségemnek, hogy 
miről fogok ma beszélni, ő csak 
mosolyogva ennyit mondott: „Olyan 
jó, hogy olyan dolgokról beszélsz, 
amiről olyan sokat tudsz.”

a kevélység más jelentései
Emlékszem Benson elnök hagy ha

tású beszédének egyik mellékhatására 
is. Az egyháztagok között egy ideig 
szinte tabunak számított azt mondani, 
hogy „büszkék” a gyermekeikre, az 
országukra, vagy hogy „büszkén” vé
gezték a munkájukat. A büszkeség szót 
is szinte száműzték a szókincsükből.

A szentírásokban számos példát ta
lálhatunk a jó és igazlelkű emberekre, 
akik örvendeznek az igazlelkűségnek, 
de ugyanakkor dicsőítik Isten jóságát 
is. Mennyei Atyánk az Ő Szeretett 
Fiát is így mutatta be: „...akiben én 
gyönyörködöm” 2.

Alma is dicsőítette a gondolatot, 
hogy talán eszköz lehet Isten kezé
ben. 3 Pál apostol is büszke volt az 
egyház igazlelkű tagjaira. 4 Ammon, a 
nagy misszionárius örvendezett mind
abban, amiben testvéreivel misszioná
riusként része volt. 5

Úgy hiszem, különbség van akö
zött, hogy büszkék vagyunk bizonyos 

A kevélység és  
a papság
A kevélység olyan kapcsoló, mely kioltja a pasági hatalmat.  
Az alázat pedig újra felkapcsolja azt.

kevélységet, dölyföt, önteltséget és 
elbizakodottságot ” 7.

„Ne haragudj! Bocsánatot kérek 
azért, amit tettem.”

Arra tanít minket, hogy legyünk 
türelmesek, vagyis rendelkezzünk 
„annak képességével, hogy zúgolódás 
vagy ingerültség nélkül viseljük el a 
rosszat”, illetve „nyugodtak maradunk, 
amikor bántás vagy sértés ér minket” 8.

Arra tanít minket, hogy legyünk 
telve szeretettel. „Szeretlek, és nem 
akarlak bántani.”

Igen, szeretett testvéreim, arra tanít, 
hogy a történetben szereplő apához 
hasonlóan, aki az Úrtól kért segítséget, 
vetkőzzük le a természetes embert. 
És ahogyan az apa szeretete karjaiba 
vonta leányát, éppen úgy a Szabadító 
is kitárja karját, hogy igaz bűnbána
tunk idején megöleljen minket.

Arra tanít bennünket, hogy Krisztus, 
az Úr engesztelése által váljunk szentté. 
Ezt követően békülünk meg Istennel, 
és válunk az Ő barátaivá. Tanúbizony
ságot teszek a Szabadító engesztelésé
nek valóságáról és annak megtisztító, 
szeplőtelenné tevő hatalmáról, amely 
megszentel minket és az otthonainkat, 
ha igyekszünk levetkőzni a természetes 
embert, és Őt követjük.

Ő Isten báránya. 9 A Szent, az 
Igaz 10, akinek „hívják nevét: csodála
tosnak, tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség 
fejedelmének” 11. Az Úr Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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gyűlölködők az ellenfél csapatával és 
annak szurkolóival?

Láttam szurkolókat, ahogy ellen
felüket gyalázzák és kígyótbékát 
kiabálnak rájuk. Hibák után kutatnak, 
majd felnagyítják azokat. Gyűlöletüket 
széleskörű általánosításokkal igazolják, 
majd azt ráhúzzák az ellenféllel kap
csolatban álló minden egyes emberre. 
Ha balszerencse éri ellenfelüket, ők 
örvendeznek.

Fivérek, napjainkban sajnos túl 
gyakran látunk hasonló hozzáállást és 
viselkedést politikai, etnikai és vallási 
kérdésekben folytatott nyilvános be
szélgetéseknél is.

Drága papságviselő fivéreim, sze
retett tanítványtársaim a kegyelmes 
Krisztusban, nem kellene talán ma
gasabb normákhoz tartani magunkat? 
Papságviselőkként fel kell ismernünk, 
hogy Isten összes gyermeke ugyan
azt a mezt viseli. A mi csapatunk az 
emberiség testvérisége. A küzdőtér 
a halandó éltünk. Az a célunk, hogy 
megtanuljuk szeretni Istent, és hogy 
ugyanezt a szeretetet felebarátainkra 
is kiterjesszük. Azért vagyunk itt, 
hogy az Ő törvénye szerint éljünk, és 
megalapítsuk Isten királyságát. Azért 
vagyunk itt, hogy Mennyei Atyánk 
összes gyermekét építsük, felemeljük, 
biztassuk és igazságos bánásmódban 
részesítsük.

Ne szálljon a fejünkbe
Amikor elhívtak általános felhatal

mazottnak, abban az áldásban volt 
részem, hogy részesülhettem számos 
rangidős fivérem oktatásában. Egyszer 
elvihettem kocsival James E. Faust 
elnököt egy cövekkonferenciára. 
Az autóban együtt töltött órák alatt 
Faust elnök kihasználta az időt, hogy 
néhány fontos alapelvet megtanítson 
nekem az elhívásommal kapcsolatban. 
Elmondta azt is, hogy az egyházta
gok milyen kedvesek, különösen az 

ilyen ígéretes és tehetséges valakit, 
akkor vajon nem kelle nekünk is 
megvizsgálnunk saját lelkünket?

a kevélységnek számos arca van
A kevélység halálos kór, és olyan 

bűn, mely seregnyi egyéb emberi 
gyengeséghez nyit kaput. Sőt talán 
azt is mondhatnánk, hogy alapjában 
véve minden más bűn a kevélység 
megnyilvánulása.

A bűnnek számos arca van. 
Néhányakat arra ösztönöz, hogy 
önmaguknak tulajdonított értékük
nek, eredményeiknek, tehetségeik
nek, vagyonuknak vagy rangjuknak 
örvendezzenek. Ezeket az áldásokat 
annak bizonyítékaként fogják fel, hogy 
„kiválasztottak”, „felsőbbrendűek”, 
vagy másoknál „igazlelkűbbek”. Ez a 
„hála Istennek, sokkal különlegesebb 
vagyok nálad” bűne. Alapjaiban ez az 
arra irányuló vágy, hogy csodáljanak 
vagy irigyeljenek bennünket. Ez az 
öndicsőítés bűne.

Másoknál a kevélység irigységbe 
megy át: keserűen néznek azokra, 
akik jobb helyzetben vannak, akik 
tehetségesebbek vagy vagyonosabbak 
náluk. Arra törekszenek, hogy elhibá
zott és érdemtelen kísérletet tegyenek 
önmaguk felemelésére azáltal, hogy 
másokat bántanak, lekicsinyelnek 
vagy lerombolnak. Amikor irigységük 
tárgyai megbotlanak vagy szenvednek, 
ők titokban örülnek.

a sportlaboratórium
A kevélység bűnét talán nem is 

lehetne jobb laboratóriumban megfi
gyelni, mint a sport világában. Mindig 
is szerettem sporteseményeket láto
gatni és azokban részt venni. De be 
kell vallanom, vannak olyan pillana
tok, amikor a sportszerűtlenség igen 
csak zavarba ejt. Hogy lehet az, hogy 
az egyébként kedves és könyörületes 
emberi lények ilyen türelmetlenek és 

dolgokra és a gőgös büszkeség, vagyis 
a kevélység között. Én számos dologra 
büszke vagyok. Büszke vagyok a fele
ségemre. Büszke vagyok a gyermeke
inkre és az unokáinkra.

Büszke vagyok az egyház fiataljaira, 
és örvendezem jóságukban. Büszke 
vagyok rátok, drága, fiatal fivéreim. 
Büszke vagyok, hogy Isten szent pap
ságának viselőjeként vállvetve mellet
tetek állhatok.

a kevélység az önmagasztalás bűne
Mi tehát a különbség az ilyesfajta 

érzések és a Benson elnök által csak 
„egyetemes bűnnek” 6 nevezett büszke
ség, azaz kevélység között? Ahogyan 
azt Benson elnök oly emlékezetesen 
tanította, a kevélység bűnös dolog, 
mivel gyűlöletet vagy ellenségeskedést 
ébreszt, és szembeállít bennünket 
Istennel és felebarátainkkal. Lényegét 
tekintve a kevélység a hasonlítgatás 
bűne, mivel gyakran azzal a gondolat
tal kezdődik, hogy „nézd, milyen cso
dálatos vagyok, és milyen nagyszerű 
dolgokat tettem!”, és szinte mindig 
azzal végződik, hogy „éppen ezért 
jobb vagyok nálad”.

Amikor szívünk tele van kevélység
gel, azzal igen súlyos bűnt követünk 
el, mivel megszegjük a két nagy pa
rancsolatot. 7 Az Istennek való hódolat 
és a felebarátunk iránt érzett szeretet 
helyett felfedjük hódolatunk és imáda
tuk valódi tárgyát: a tükrünkben látott 
képet.

A kevélység az önmagasztalás ha
talmas bűne. Oly sok ember számára 
ez egy személyes Rameumptom, egy 
szent szószék, mely igazol minden 
irigységet, kapzsiságot és hiúságot. 8 
Bizonyos értelemben a kevélység az 
eredendő bűn, hiszen a föld megalko
tása előtt a kevélység miatt vetették le 
Lucifert, a hajnal fiát, „aki felhatalma
zással bírva ott volt Isten színe előtt” 9. 
Ha a kevélység képes megrontani egy 
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vagyunk. Ez az a hatalom, melyet 
Isten azért adott, hogy az ember az 
Ő nevében cselekedhessen a földön. 
Hatalmának gyakorlásához arra kell 
törekednünk, hogy olyanná váljunk, 
mint a Szabadító. Ez azt jelenti, hogy a 
Szabadítóhoz hasonlóan mi is minden 
dologban az Atya akaratát keressük. 19 
Azt jelenti, hogy a Szabadítóhoz 
hasonlóan minden dicsőséget az 
Atyának adunk, 20 és hogy a Szabadí
tóhoz hasonlóan elveszítjük magunkat 
mások szolgálatában.

A kevélység olyan kapcsoló, mely 
kioltja a papsági hatalmat. 21 Az alázat 
pedig újra felkapcsolja azt.

legyünk alázatosak és szeretetteljesek
Hogyan győzzük tehát le a ke

vélység olyannyira elterjedt és ártal
mas bűnét? Hogyan válhatunk még 
alázatosabbakká?

Amikor a szívünk jószívűséggel van 
tele, szinte lehetetlen kevélynek lenni. 
„Senki nem segíthet ebben a munká
ban, csak akkor, ha alázatos és telve 
van szeretettel.” 22 Akkor kezdjük el 
megérteni az alázatot, amikor Krisztus 

Krisztus eljövetelére. Nem saját megbe
csülésünkre, hanem Isten dicsőítésére 
és magasztalására törekszünk. Tudjuk, 
hogy az egymagunk által elvégzett 
munka csekély; mindazonáltal, miköz
ben igazlelkűen gyakoroljuk a papság 
hatalmát, Isten hatalmas és csodálatos 
művet tud véghezvinni az erőfeszítése
ink által. Mózeshez hasonlóan nekünk 
is meg kell tanulnunk, hogy egymagá
ban „az ember semmi” 15, de „Istennél 
minden lehetséges” 16.

Jézus Krisztus a szolgálat tökéletes 
példája

Ahogy mindenben, ebben is Jézus 
Krisztus a tökéletes példánk. Míg 
Lucifer megpróbálta megváltoztatni az 
Atya szabadulásunkra alkotott tervét, 
hogy az övé legyen a dicsőség, a 
Szabadító ezt mondta: „...Atyám, a te 
akaratod legyen meg, és a dicsőség le
gyen tiéd mindörökké.” 17 A Szabadító 
az Ő bámulatos képességei és tettei 
ellenére mindig szerény és alázatos 
maradt.

Fivérek, mi az „Isten Fiának 
rendje szerinti szent papság” 18 viselői 

általános felhatalmazottakkal. Ezt 
mondta: „Nagyon kedvesen fognak 
bánni veled. Csupa szép dolgokat fog
nak mondani rólad.” Ezután felnevetett 
egy kicsit, majd ezt mondta: „Dieter, 
legyél hálás ezért, de soha ne szálljon 
a fejedbe!”

Fivérek, ez mindannyiunk szá
mára nagyszerű lecke, mely érvényes 
minden elhívásra vagy élethelyzetre. 
Hálásak lehetünk az egészségünkért, 
gazdagságunkért, vagyontárgyainkért 
vagy rangunkért, amikor azonban 
mindez elkezd a fejünkbe szállni – 
amikor helyzetünk megszállottjaivá 
válunk; amikor saját fontosságunkra, 
hatalmunkra vagy hírnevünkre 
összpontosítunk; amikor a világ által 
rólunk alkotott képet csodáljuk és 
elhisszük a rólunk írt újságcikkeket 
–, akkor kezdődik a baj, ekkor kezd 
megrontani bennünket a kevélység.

A szentírásokban sok helyen 
figyelmeztetnek a kevélységre: „Csak 
háborúság lesz a kevélységből: azok
nál pedig, a kik a tanácsot beveszik, 
bölcseség van.” 10

Péter apostol így figyelmeztetett: 
„...Isten a kevélyeknek ellene áll, az 
alázatosaknak pedig kegyelmet ád.” 11 
Mormon ezt mondta: „...csak a szelíd 
és alázatos szívű embert fogadja el 
Isten” 12. Az Úr pedig szándékosan  
„a világ erőtleneit választotta ki ma
gának…, hogy megszégyenítse az 
erőseket” 13. Az Úr azért teszi ezt, hogy 
megmutassa, az Ő munkáját az Ő 
keze irányítja, nehogy „a test karjában 
bízz[unk]” 14.

Jézus Krisztus, a mi Urunk és Sza
badítónk szolgái vagyunk. Nem azért 
kaptuk a papságot, hogy meghajolva 
saját dicsőítésünkben sütkérezzünk. 
Azért vagyunk itt, hogy ingujjunkat 
feltűrve munkához lássunk. Nem 
szokványos feladatot bíztak ránk. Arra 
hívtak el bennünket, hogy felkészítsük 
a világot Urunk és Szabadítónk, Jézus 
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Engednünk kell »a Szent Lélek 
hívásainak«, le kell vetkőznünk a 
kevély »természetes embert«, »szentté 
[kell válnunk] az Úr, Krisztus en
gesztelése által«, olyanná »mint egy 
gyermek, [aki] engedékeny, szelíd, 
alázatos«. 24 […]

Isten népe alázatos lesz. […] »Ál
dottak azok, akik alázatosak, anél
kül, hogy alázatra kényszerítenék 
őket.« 25 […]

Válasszuk hát az alázatosságot! Meg 
tudjuk tenni. Tudom, hogy képesek 
vagyunk rá.” 26

Szeretett fivéreim, kövessük Szaba
dítónk példáját, és ahelyett, hogy az 
emberek dicséretére és megbecsü
lésére vágynánk, inkább nyújtsuk ki 
kezünket és szolgáljunk. Imádkozom, 
hogy felismerjük és gyökerestől 
kiirtsuk szívünkből a kevélységet, 
helyébe pedig elültessük „a hitet, a 
szeretetet, a békességes tűrést, [és] 
a szelídséget” 27. Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼
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Egyszer volt egy kedvenc tollam, 
amit még repülőgépkapitányként 
használtam. A szár egyszerű elfordításá
val négy szín közül tudtam választani. 
A toll soha nem panaszkodott, amikor 
a kék helyett piros tintával akartam írni. 
Nem mondta, hogy „nem igazán sze
retnék este 10 után, sűrű ködben vagy 
nagy magasságokban írni”. Mint ahogy 
azt sem, hogy „csak a fontos dokumen
tumokhoz használj, és ne a minden
napi íráshoz”. Igen megbízhatóan 
végzett el minden feladatot, amire csak 
szükségem volt, függetlenül attól, hogy 
az mennyire volt fontos vagy lényegte
len. Mindig készen állt a szolgálatra.

Hasonlóképpen vagyunk mi is esz
közök Isten kezében. Amikor szívünk 
a helyén van, nem panaszkodunk 
amiatt, hogy a ránk bízott feladat nem 
méltó a képességeinkhez. Amikor 
csak megkérnek, boldogan szolgá
lunk. Amikor így teszünk, az Úr a mi 
értelmünket meghaladó módokon 
lesz képes használni bennünket az Ő 
munkájához.

Hadd fejezzem be néhány szóval 
Ezra Taft Benson elnök 21 évvel eze
lőtti sugalmazott beszédéből:

„A kevélység Sion botlást okozó 
köve.

Meg kell tisztítanunk a belső edényt 
azáltal, hogy legyőzzük a kevélysé
get. 23 […]

tiszta szeretetének lencséjén keresztül 
szemléljük a körülöttünk lévő világot.

Néhányan úgy vélik, hogy az alázat 
egyenlő az önostorozással. Az alázat 
nem azt jelenti, hogy meggyőzzük ma
gunkat arról, hogy semmit érők és ér
telmetlenek vagyunk, vagy hogy csak 
kevés értékkel bírunk. Azt sem jelenti, 
hogy megtagadjuk vagy visszatartjuk 
magunktól az Isten által adott tehetsé
geinket. Nem azáltal leszünk aláza
tosak, hogy kevesebbet gondolunk 
magunkról, hanem, hogy kevesebbet 
gondolunk magunkra. Akkor teszünk 
szert erre, ha Istent és a felebarátainkat 
szolgálva végezzük a munkánkat.

Az alázat Mennyei Atyánk céljaira 
összpontosítja és mások felé fordítja 
a figyelmünket és szeretetünket. A 
kevélység ennek pont az ellenkezőjét 
teszi. A kevélység az önzés mélységes 
kútjából meríti erejét és hatalmát. Ab
ban a pillanatban, amikor felhagyunk 
saját magunk imádatával, és belefeled
kezünk mások szolgálatába, kevélysé
günk ellankad és haldokolni kezd.

Drága fivéreim, oly sok szükséget 
szenvedő ember van a világban, akire 
saját magunk helyett gondolhatnánk. 
És kérlek benneteket, soha ne feled
kezzetek meg a saját családotokról és 
a saját feleségetekről. Oly sok módon 
tudnánk szolgálni. Nincs időnk arra, 
hogy saját magunkban merüljünk el.
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Hálás vagyok a lehetőségért, hogy 
közöttetek, azok között lehetek, 
akiket Isten abban a megtisztel

tetésben részesített, hogy a papságot 
viselhetik. Arra hívtak el bennünket, 
hogy Isten hatalmát használva szol
gáljuk Mennyei Atyánk gyermekeit. 
Az, hogy mennyire tudunk eleget 
tenni e kötelességünknek, örökkévaló 
következményeket von maga után az 
általunk szolgáltakra, saját magunkra, 
valamint a még meg nem született 
generációkra nézve egyaránt.

Szentként őrzöm két olyan papság
viselő emlékét, akik érdemesek voltak 
arra, hogy Isten Lelke társuk legyen 
azon munkájuk során, melyre az Úr 
hívta el őket. Amerikában találtak rá 
a visszaállított evangéliumra, és ők 
voltak az Úr azon szolgái, akik először 
beszéltek az evangéliumról két euró
pai ősömnek.

Ezen ősök egyike egy fiatal lány 
volt, aki egy kis farmon élt Svájcban. A 
másik egy árva, fiatal férfi volt, aki Né
metországból érkezett bevándorlóként 
az Egyesült Államokba, és Missouri 
államban, St. Louisban élt.

Egy papságviselő mindkettőjük
nek bizonyságot tett a visszaállított 
evangéliumról. A lánynak egy svájci 
otthonában lévő kandalló mellett, 
a fiúnak pedig egy amerikai bérház 
teraszán ülve. Mindketten tudták 

a Lélek által, hogy az elderek által 
hozott üzenet igaz.

A fiú és a lány is úgy döntött, hogy 
megkeresztelkedik. Ők ketten először 
egy poros úton találkoztak évekkel 
később, amikor több száz mérföldet 
gyalogoltak NyugatAmerika hegyei 
között. Gyaloglás közben arról a 
csodálatos áldásról beszélgettek, hogy 
Isten szolgái e hatalmas világban rájuk 
találtak, sőt még csodálatosabb volt az, 
hogy tudták, az üzenetük igaz.

Egymásba szerettek, majd összehá
zasodtak. A Lélek által tett bizonyság 
miatt, amit a Lélek hatása alatt szóló 
papságviselőktől hallottak, a papság 
hatalma által az örökkévalóságra 
összepecsételték őket. Én e fiú és 
lány több tízezer leszármazottjának 
egyike vagyok, akik áldják annak a két 
papságviselőnek a nevét, akik Isten 
Lelkét hordozták magukkal, miközben 
megmászták azt a svájci hegyoldalt, és 
mikor szólásra emelkedtek azon a St. 
Louisi gyűlésen.

Ez és az ehhez hasonló több millió 
boldog történet világszerte megismét
lődött a nemzedékek alatt, és a jövő
ben is így lesz. Ez a történet néhányak 
számára egy fiatal házitanítóról fog 
szólni, aki mondott néhány olyan szót, 
ami újra lángra lobbantotta a vágyat 
nagyapádban, hogy visszatérjen az 
egyházba. Lesznek, akiknek ez egy 

pátriárkai áldás vigasztaló szavairól 
fognak szólni, melyek megtartották 
édesanyádat, amikor egy személyes 
tragédia szinte teljesen erőt vett rajta.

Mindegyik történetben azonban 
lesz valami közös: egy olyan papság
viselő erejéről fognak szólni, akinek 
erejét felmagasztalta a Szentlélek a 
szolgálatra.

Így a ma esti üzenetem a követ
kező: Tegyünk meg minden szüksé
ges dolgot, hogy érdemesen éljünk 
a Szentlélek társaságára, majd pedig 
rendíthetetlenül haladjunk előre, mert 
hatalmunkban lesz mindazt megtenni, 
amire az Úr kér minket. Ez a szolgá
lattal járó erő lehet, hogy lassan fog 
növekedni, de növekedni fog. Kis 
lépésenként ugyan, melyeket nehéz 
lesz meglátnotok, de jönni fog.

Ma este szeretnék néhány javasla
tot tenni arra, hogy miként válhatunk 
érdemessé a Szentlélek társaságának 
elnyerésére a papsági szolgálatunk 
során. Majd pedig felhozok néhány 
példát a papsági szolgálatra, mely
ben minden bizonnyal észre fogjátok 
venni, hogy a szolgálatra való hatal
matok miként erősödik meg a Lélek 
befolyása alatt.

Nos, mindannyian tudjuk, hogy 
az egyházban történő konfirmációnk 
során kapjuk meg a Szentlélek aján
dékát. A Szentlélek társasága, valamint 
annak az életünkben és szolgálatunk
ban való megnyilvánulása azonban 
megköveteli, hogy tegyük rendbe 
az életünket, különben nem leszünk 
érdemesek rá.

A lelki ajándékokra a parancso
latok betartásával tehetünk szert, 
valamint azáltal, hogy megpróbálunk 
feddhetetlenül élni. Ehhez arra van 
szükség, hogy legyen elegendő hitünk 
Jézus Krisztusban a bűnbánathoz, és 
megtisztuljunk az Ő engesztelése által. 
Így tehát papságviselőkként soha ne 
szalasszunk el egyetlen alkalmat sem, 

Írta: Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

A Lélek által szolgálni
Tegyünk meg minden szükséges dolgot, hogy érdemesen éljünk 
a Szentlélek társaságára.
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megérteni, hogy a Szabadító engesz
telésének hatása miként tud elérni 
azokhoz, akik anélkül haltak meg, 
hogy valaha is hallották volna az Ő 
üzenetét. Így jegyezte fel, hogy miként 
kapott kinyilatkoztatást: „Amint elgon
dolkoztam ezeken a megírt dolgokon, 
értelmem szemei megnyíltak, meg
pihent rajtam az Úr Lelke, és láttam 
a halottak seregeit, kicsinyeket és 
nagyokat is.” 4

A bűnbánat, az ima, valamint a 
szentírásokról való elmélkedés elen
gedhetetlenek ahhoz, hogy papsági 
szolgálatunkban érdemesek legyünk 
a Lélek ajándékaira. A szolgálatra való 
erőnk akkor fog tovább növekedni, 
amikor elhívásainknak teljes hittel, a 
Szentlélek segítségével teszünk eleget.

Thomas S. Monson elnök ezt így 
fogalmazta meg számunkra: „Mit 
jelent… [elhívásunk] felmagaszta
lása? Azt jelenti, hogy megerősítjük 
annak méltóságát…, hogy kitágítjuk 
és megerősítjük, hogy más emberek 
szeme láttára átragyoghasson rajta 
a mennyek világossága. És hogyan 
magasztal fel valaki egy elhívást? Egy
szerűen úgy, hogy elvégzi az azzal járó 
szolgálatot.” 5

Hadd említsek meg két szolgála
tot, melyre mindannyiunkat elhívtak. 
Miközben a Lélek hatása alatt végzi
tek ezeket, másokkal együtt ti is látni 
fogjátok a saját hatalmatok megerősö
dését és felmagasztalását.

Az Ő képviselőiként az első dolog 
az, hogy másokat tanítunk, és bizony
ságot teszünk Róla. Az Úr ezt a szol
gálatra való hívást az ároni papságot 
viselő legfiatalabbakra és legtapaszta
latlanabbakra is kiterjesztette. Miután 
leírta az ároni papságot viselők felada
tait, a következőket mondta:

„De sem a tanítóknak, sem a dia
kónusoknak nincs felhatalmazása a 
keresztelésre, az úrvacsora szolgálatté
telére vagy a kézrátételre;

A Szabadító alázatos szolgáiként 
azért kell imádkoznunk, hogy a 
Szentlélek kinyilatkoztassa magát, 
és szolgálatunk során hozzánk és az 
általunk szolgáltakhoz is eljöhessen. A 
Jézus Krisztusba vetett mélységes hittel 
való, Mennyei Atyánkhoz intézett 
alázatos ima elengedhetetlen ahhoz, 
hogy érdemesek legyünk a Szentlélek 
társaságára.

Alázatunk és hitünk, mely elhozza 
a lelki ajándékokat, növekedni fog, 
amikor olvassuk és tanulmányozzuk a 
szentírásokat, valamint elmélkedünk 
felettük. Mindannyian hallottuk már 
ezeket a szavakat. Mégis mindennap 
csupán néhány sort vagy oldalt olva
sunk a szentírásokból, és azt reméljük, 
hogy annyi is elég lesz.

Az olvasás, tanulmányozás és az 
elmélkedés azonban nem ugyanaz. A 
szavak olvasásával lehetnek gondola
taink. Tanulmányozás által mintákat 
és összefüggéseket fedezhetünk fel a 
szentírásokban. Elmélkedés közben 
viszont meghívjuk a Lélek általi kinyi
latkoztatást. Az elmélkedés számomra 
abból áll, hogy a szentírások gondos 
tanulmányozása után elgondolkozom, 
majd imádkozok azokról.

Számomra Joseph F. Smith elnök 
mutatott példát arra, hogy az elmél
kedés miként hívhatja meg Isten 
fényét. Mindez a Tan és a Szövetségek 
138. szakaszában került feljegyzésre. 
Smith elnök számos szentírást olvasott 
és tanulmányozott, és megpróbálta 

amikor őszinte szívvel részesülhetünk 
azon ígéretben, melyet a visszaállított 
egyház tagjainak minden úrvacso
ragyűlésen felkínálnak, miszerint „Fiad 
nevét készek magukra venni, őrá min
denkor emlékezni, és a parancsolatait 
betartani, melyeket nekik adott; hogy 
Lelke mindig velük legyen” 1.

Amennyire meg kell tisztulnunk a 
bűntől, hogy a Lélek velünk lehessen, 
olyannyira meg is kell alázkodnunk 
Isten előtt, hogy felismerjük ennek 
szükségét. A feltámadt Szabadító 
tanítványai a Mormon könyvében jól 
szemléltették ezt az alázatot.

A Szabadító éppen a szolgálatra 
készítette fel őket. Ők pedig letér
deltek a földre imádkozni. Így szól 
a feljegyzés: „És azért imádkoztak, 
amit a legjobban óhajtottak; és azt 
óhajtották, hogy adassék meg nekik a 
Szentlélek.” 2 Hozzátok hasonlóan ők 
is megkeresztelkedtek. A feljegyzés 
pedig beszámol arról, hogy a könyör
gésükre adott válaszként Szentlélekkel 
és tűzzel teltek el.

A Szabadító hangosan imádkozva 
köszönte meg Atyjának, hogy meg
adta a Szentlelket azoknak, akiket Ő 
kiválasztott, mert hittek Őbenne. A 
Szabadító pedig azok lelki áldásáért 
imádkozott, akiket ezek az emberek 
szolgáltak. Az Úr így könyörgött Aty
jához: „Atyám, imádkozom tehoz
zád, hogy mindazoknak add meg a 
Szentlelket, akik hinni fognak az ő 
szavaikban.” 3

Írország, Dublin
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küldeni, hogy segítsünk a szükséget 
látóknak. Ez egy másik olyan pap
sági szolgálat, melyben érezni fogjuk, 
ahogyan a Lélek hatása megnöveli a 
szolgálathoz szükséges hatalmunkat. 
Észre fogjátok venni magatokon, hogy 
az emberek arcán jobban fel tudjátok 
ismerni a fájdalmat és az aggodalmat. 
Feltűnnek előttetek a kvórumotokban 
lévő emberek nevei és arcai, és tudni 
fogjátok, ha szükséget szenvednek.

A püspökök ezt minden éjjel, és 
minden olyan alkalommal érzik, ami
kor az emelvényen ülve végignéznek 
egyházközségük tagjain, vagy arra 
gondolnak, hogy ki nincs éppen ott. 
Megtörténhet velük akkor is, ami
kor egy kórház vagy idősek otthona 
mellett haladnak el. Sokszor hallottam 
ezeket a szavakat, amikor beléptem 
egyegy kórházi ajtón: „Ó, tudtam én, 
hogy jönni fogsz.”

Nem kell aggódnunk amiatt, hogy 
tudni fogjuke, mit mondjunk vagy 
tegyünk, amikor odaérünk. Isten sze
retete és a Szent Lélek elegendő lesz. 
Amikor fiatal férfi voltam, féltem attól, 

a diakónust és köszönjem meg neki, 
hogy meghívta, buzdította, és tanította 
az unokáját. A fiú életében ez csupán 
egy hétköznap volt, a nagypapa és az 
Úr azonban emlékeznek a fiú nevére, 
illetve azokra a szavakra, melyeket 
akkor sugalmazás által mondott.

Arra buzdítom mindannyiunkat, 
időseket és fiatalokat egyaránt, akiket 
arra kértek fel, hogy az Úr nevében 
beszéljenek egy gyűlésen, hogy 
felejtsék el az önbizalom hiányát és 
az alkalmatlanság érzését. Nem kell 
magasröptű szavakat használnunk, 
vagy velős gondolatokat átadnunk. A 
bizonyság néhány egyszerű szava is 
elegendő lesz. A Lélek majd megadja 
nektek a szavakat, és elviszi azokat az 
Isten igazságát kereső, alázatos embe
rek szívébe. Ha mindig az Úr helyett 
próbálunk szólni, egy nap majd meg 
fogunk lepődni azon, hogy a Lélek 
segítségével igencsak a saját erőnkön 
felül figyelmeztettünk, buzdítottunk és 
hívtunk másokat.

A tanításra szólító elhívásunk 
mellett az Úr mindannyiunkat el fog 

Mindazonáltal ők figyelmeztesse
nek, fejtsenek ki, buzdítsanak és ta
nítsanak és hívjanak mindenkit, hogy 
jöjjön Krisztushoz.” 6

Ezen a héten a világban lesz 
valahol egy diakónus, akit a kvórum
elnöke meg fog kérni arra, hogy 
hívja el egy gyűlésre a kvórum egyik 
olyan tagját, akivel még soha nem 
találkozott. A tizenhárom éves elnök 
valószínűleg nem fog olyan szavakat 
használni, hogy „figyelmeztess, buzdíts 
és taníts”. Az Úr azonban ezt várja el 
attól a diakónustól, akit a megmentés
sel megbíztak.

A diakónusnak, akinek meg kell 
látogatnia a kvórumtársát, három ígé
retet teszek. Az első az, hogy a Lélek 
segítségéért mondott imád csillapítani 
fogja félelmeidet. Másodszor, meg 
fogsz lepődni, mert tudni fogod, mint 
mondj, amikor odaérsz az otthonához, 
és miközben elkíséred őt az egyházba. 
Amit mondasz, számodra talán össze
visszaságnak tűnik majd. De érezni 
fogd, hogy az abban a pillanatban 
neked adott szavakra igenis szüksé
ged volt. Harmadszor pedig, akármi 
is lesz a végeredmény, érezni fogod 
az Úr jóváhagyását, aki az elnöködön 
keresztül hívott el téged.

Nem tudom megígérni, hogy mek
kora sikerrel fogsz járni, mivel minden 
ember szabadon választhatja meg, 
hogy miként válaszol Isten egy szolgá
jának a hívására. A diakónus azonban, 
akihez az Úr helyett szóltál, emlékezni 
fog arra, hogy elmentél hozzá. Isme
rek egy fiút, aki most már felnőtt férfi, 
de még mindig távol áll attól, hogy 
tevékeny legyen az egyházban, és 
akihez 20 évvel ezelőtt elküldtek egy 
diakónust, hogy meglátogassa. Ez a fiú 
említést tett a nagyapjának erről a láto
gatásról. Úgy tűnt, semmi hatása nem 
volt az egésznek, ám ő még a diakó
nus nevére is emlékezett. A nagyapa 
megkért engem, hogy találjam meg ezt 
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ellenszegülésből és megpróbáltatás
ból. De megtapasztalta a Szentlélek 
társaságát a nehéz időkben és a ke
mény szolgálatok során is. Ez az ígéret 
számunkra, miközben eleget teszünk 
papsági szolgálatunknak az egyházban 
és a családunkban. Számomra ez az 
ígéret akkor vált igazzá, amikor érez
tem a Lelket papsági szolgálatom során. 
„Amikor elménket sötétség tölti el, tud
hatjuk, hogy nincs velünk az Istennek 
Lelke. […] Amikor azonban Isten Lelke 
tölt el bennünket, akkor a körülménye
inktől függetlenül az öröm, a béke és 
boldogság tölt el, mivel ez az öröm és a 
derű lelke. Az Úr a Szentlélek ajándé
kát adta nekünk. Kiváltságunk, hogy 
a Szentlélek bennünk lakozhat, hogy 
általa reggeltől estig és estétől reggelig 
velünk legyen annak öröme, világos
sága és kinyilatkoztatása.” 8

Törekedhetünk arra, hogy velünk 
legyen a boldogság és öröm ezen 
áldása, amikor szükségünk van rá 
hithű papsági szolgálatunk nehezebb 
időszakaiban.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
Isten prófétai jövendölés által hívott el 
minket. Ez Jézus Krisztus igaz egy
háza, melyet Joseph Smith próféta 
által állított vissza. Isten él, és minden 
imánkat meghallgatja. Jézus a feltáma
dott Krisztus és a mi Szabadítónk. E 
dolgok igazságát a Szentlélek hatalma 
által tudhatjátok, melyet papsági 
szolgálatotok során nyertek el. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Tan és a szövetségek 20:77.
 2. 3 Nefi 19:9.
 3. 3 Nefi 19:21.
 4. Tan és a szövetségek 138:11.
 5. Thomas S. Monson, “Priesthood Power,” 

 Liahona, Jan. 2000, 60.
 6. Tan és a szövetségek 20:58–59.
 7. Lásd Tan és a szövetségek 81:5.
 8. George Q. Cannon, in Brian H. Stuy, comp., 

Collected Discourses Delivered by President 
Wilford Woodruff, His Two Counselors, 
the Twelve Apostles, and Others, 5 vols. 
(1987–92), 4:137.

felépült ahhoz, hogy hazamehessen, 
Kimball elnök látogatásáról kezdtünk 
el beszélgetni. Apa halkan ezt mondta: 
„Az összes látogatás közül az övé 
emelte fel leginkább a lelkemet.”

Kimball elnök nem sok vigasztaló 
szót mondott, legalábbis amennyit én 
hallottam azokból, de vele volt az Úr 
Lelke, hogy vigaszt nyújtson. Most már 
tudom, hogy a Monson elnök által 
adott leckét testesítette meg: „Hogyan 
magasztal fel valaki egy elhívást? Egy
szerűen úgy, hogy elvégzi az azzal járó 
szolgálatot.”

Ez mindig igaz, akár arra hívnak el, 
hogy a Lélek által tanítsunk, akár arra, 
hogy a Szentlélekkel az oldalunkon 
ellátogassunk az ellankadt térdű és 
lecsüggesztett kezű emberekhez. 7 Így 
papsági szolgálatunk megerősödik, az 
emberek áldottak lesznek, a mennyei 
fény pedig felragyog. A menny sugarai 
a mi életünket és az általunk szolgált 
emberek életét majd egyaránt beara
nyozzák. Lehet, hogy fáradtak leszünk. 
Lehet, hogy a személyes és a családi 
gondjainkat nem tudjuk elkerülni. 
Mindazonáltal egy bátorítással teljes 
áldás vár mindazokra, akik a Lélek 
befolyása alatt szolgálnak.

George Q. Cannon elnöknek 
az évek során papsági szolgálata 
közben eléggé kijutott a bánatból, 

hogy nem fogom tudni, mit tegyek 
vagy mondjak a szükséget szenvedő 
embereknek.

Egy alkalommal édesapám kórházi 
ágya mellett voltam. Már úgy tűnt, 
közel van a halálhoz. Meghallottam, 
hogy a folyosón a nővérek elkezdenek 
sugdolózni. Rövidesen Spencer W. 
Kimball elnök sétált be a kórterembe, 
és az ágy másik végénél leült velem 
szemben. Ezt gondoltam magamban: 
„Itt az esélyem, hogy tanúja legyek, 
egy mester miként enyhít mások fáj
dalmán és szenvedésén.”

Kimball elnök röviden üdvözölt, 
majd megkérdezte édesapámat, hogy 
kapotte papsági áldást. Amikor 
édesapám megmondta neki, hogy már 
kapott, a próféta visszaült a székébe.

Vártam, hogy majd megmutatja 
nekem a vigasztalásra való képessé
geit, melyeknek úgy éreztem, híján 
vagyok, és nagy szükségem van 
rájuk. Miután úgy öt percig néztem 
a két férfit, ahogy csendben egy
másra mosolyognak, Kimball elnök 
felállt, és ennyit mondott: „Henry, azt 
hiszem, most megyek, mielőtt nagyon 
kifárasztanánk.”

Azt hittem, hogy lemaradtam a 
leckéről, az viszont csak később jött. 
Az édesapámmal töltött egyik csen
des pillanatban, miután már eléggé 

Egyháztagok az általános konferenciai beszédeket fordítják Rómában.
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Utolsó napi szentek gyülekeznek az 
egyház 180. Félévi Általános Kon-
ferenciájára. Fényképek az utolsó 
napi szentekről (bal felső sarokból 
indulva, az óramutató járásával meg-
egyező irányban): Brazília, São Paulo; 
Új-Zéland, Auckland; Argentína, For-
mosa; Dél-Afrika, Fokváros; Svédor-
szág, Stockholm; Írország, Dublin; és 
Uruguay, Montevideo.
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Írta: Thomas s. Monson elnök

Szeretett papságviselő fivéreim, 
tiszta szívvel azért imádkozom 
ma este, hogy Mennyei Atyánk 

segítségét élvezve tudjak figyelmet 
szentelni azon dolgoknak, melye
ket úgy érzem, meg kell osztanom 
veletek.

Mostanában sokat gondolkodom a 
döntésekről és azok következményei
ről. Alig telik el egy óra a napból úgy, 
hogy ne kelljen valamilyen döntést 
hoznunk. Néhányuk teljesen jelenték
telen, mások nagyobb horderejűek. 
Néhányuk semmilyen hatással nem 
lesz az örökkévalóságra, míg másokon 
akár minden múlhat.

Miközben a választás különböző 
szempontjain gondolkodtam, azokat 
három kategóriába soroltam: az első 
a választáshoz való jog; a második a 
választással járó felelősség; a harmadik 
pedig a választás következményei. 
Ezeket a választás három pillérének 
fogom hívni.

Először a választáshoz való jog-
ról szólnék. Nagyon hálás vagyok 
Mennyei Atyánknak az önrendelkezés 
ajándékáért, mely a tulajdonképpeni 
választáshoz való jog. David O. McKay 
elnök, az egyház kilencedik elnöke 
ezt mondta: „Magának az életnek 

és minden dolog megadatott nekik, 
melyre az embernek szüksége van. És 
szabadon választhatják a szabadságot 
és az örök életet, minden ember nagy 
Közbenjárója által, vagy választhat
ják a fogságot és a halált, az ördög 
fogsága és hatalma szerint; mert ő arra 
törekszik, hogy minden ember olyan 
nyomorult lehessen, mint ő maga.” 2

Fivérek, akármilyen körülmények 
korlátoznak bennünket, mindig meg 
lesz a választáshoz való jogunk.

A választáshoz való jog mellett a 
következő a választással járó felelős-
ség. Nem lehetünk semlegesek; nincs 
középút. Az Úr és Lucifer is tudja ezt. 
Mindaddig, míg ezen a földön élünk, 
Lucifer az ő seregeivel soha nem fogja 
feladni a lelkünk megszerzéséért foly
tatott harcot.

Mennyei Atyánk nem úgy bocsátott 
el bennünket örökkévaló utunkra, 
hogy ne adott volna egy, az isteni út
mutatás fogadására alkalmas eszközt, 
melynek segítségével biztonságosan 
visszatérhetünk földi életünk végén. 
Az imáról beszélek. De arról a ben
nünk lévő csendes, kis hang sugal
mazásairól is szólok, és nem hagyom 
figyelmen kívül a szentírásokat sem, 
melyeket olyan tengerészek írtak, akik 
már átkeltek azokon a vizeken, melye
ket nekünk is át kell szelnünk.

Mindegyikünk a helyes döntések 
meghozatalához szükséges eszközök
kel érkezett a földre. Moróni próféta 
azt mondta, hogy „Krisztus Lelke 
minden embernek megadatott, hogy 
különbséget tehessen jó és gonosz 
között” 3.

Az ellenség üzenetei állandóan 
körülvesznek, sőt néha egyenesen 
elárasztanak bennünket. Felsorolok 
néhányat, mely biztosan ismerős lesz 
számotokra: „Most az egyszer nem 
fog számítani.” „Ne aggódj, senki sem 
tudja meg.” „Bármikor abbahagy
hatod a dohányzást, az ivást, vagy 

adományozása mellett Isten legna
gyobb ajándéka ezen élet irányításá
nak a joga.” 1

Tudjuk, hogy már a világunk 
megalkotása előtt is volt önrendelke
zésünk, Lucifer pedig megpróbált ettől 
megfosztani bennünket. Nem bízott 
az önrendelkezés tantételében, sem 
bennünk, és a kötelező megváltásért 
harcolt. Kitartott amellett, hogy az ő 
tervével senki sem veszne el, azonban 
úgy tűnik, azt elmulasztotta felismerni 
– vagy talán nem is érdekelte –, hogy 
az ő tervének követése által senki sem 
válhatna bölcsebbé, erősebbé, könyö
rületesebbé vagy hálásabbá.

Mi, akik a Szabadító tervét válasz
tottuk, tudtuk, hogy ingatag és veszé
lyes utazásra indulunk, mivel a világ, 
a bűn és a botladozás útjain fogunk 
járni, melyek elszakítanak bennünket 
az Atyától. A Lélekbeli Elsőszülött 
azonban saját magát ajánlotta fel, hogy 
majd mindenki bűnéért engesztelést 
végezzen. Leírhatatlan szenvedése által 
az egész emberiség nagy Megváltó
jává és Szabadítójává vált, ami lehe
tővé tette számunkra, hogy sikeresen 
visszatérhessünk az Atyához.

Lehi próféta ezt mondta: „Az em
berek tehát szabadok a test szerint, 

A választás három 
pillére
Mindegyikünk a helyes döntések meghozatalához szükséges 
eszközökkel érkezett a földre.
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Amikor jelentős döntésekkel 
nézünk szembe, hogyan választunk? 
Megadjuk magunkat a pillanatnyi él
vezetek ígéreteinek, ösztöneinknek és 
szenvedélyeinknek, a kortársak által 
gyakorolt nyomásának?

Ne legyünk olyan döntésképte
lenek, mint Aliz, Lewis Carroll Aliz 
Csodaországban című klasszikus mű
vében. Emlékeztek, hogy egy útelága
záshoz érkezett, ahol mindkét út előre 
haladt ugyan, de ellentétes irányban. 
Találkozott a macskával, akitől meg
kérdezte: „Melyik úton induljak?”

A macska így válaszolt: „Az attól 
függ, hova akarsz menni. Ha nem tu
dod, hova akarsz menni, akkor igazán 
nem számít, melyik úton indulsz.” 7

Aliztól eltérően mi mindannyian 
tudjuk, hová tartunk, és igenis számít, 
hogy melyik úton haladunk, mivel 
utunk megválasztásával sorsunkat 
választjuk meg.

Állandóan döntésekkel találjuk 
szembe magunkat. Bátorságra van 
szükségünk, hogy azokat bölcsen hoz
zuk meg; bátorság kell ahhoz, hogy 
nemet, és ahhoz is, hogy igent mond
junk. Döntéseink valóban sorsdöntők.

Könyörgöm nektek, hogy itt és 
most határozzátok el magatokat, hogy 
nem fogtok letérni az útról, mely 
célunkhoz, a Mennyei Atyánkkal való 
örök élethez vezet. Ezen az egyenes és 
igaz ösvényen más céljaink is vannak: 
misszionáriusi szolgálat, templomi 
házasság, egyházi tevékenység, szent
írástanulmányozás, ima, templomi 
munka. Az életben tett utazásunk 
során számos érdemes célt elérhetünk. 
Elérésükhöz csupán a mi elkötelezett
ségünkre van szükség.

Végül, kedves testvéreim, a vá
lasztás következményeiről szeretnék 
szólni. Minden választásunk következ
ményekkel jár, közülük néhánynak 
csekély vagy semmilyen hatása nincs 
örökkévaló szabadulásunkra. Vannak 

köztük Isten választottjait is. Dávid 
király hallgatott rá, megingott, követte, 
majd elbukott. Egy régebbi korban 
Káin, majd egy későbbiben pedig 
Iskariótes Júdás is így járt. Lucifer 
módszerei ravaszak, áldozatainak 
száma pedig végtelen.

Nefi második könyvében olvasha
tunk róla: „…másokat lecsendesít és 
testi biztonságba ringatja őket” 4.  
„…másokat hízelgéssel vezet félre, és 
azt mondja nekik, hogy nincs pokol…, 
míg meg nem ragadja őket borzalmas 
láncaival” 5. „…és így szedi rá lelküket 
az ördög, és vezeti el őket gondosan, 
le a pokolba.” 6

a kábítószerezést.” „Mindenki ezt 
csinálja, ezért biztos nem olyan rossz.” 
A hazugságok sora végtelen.

Bár utazásunk során lesznek 
útelágazások, egyszerűen nem 
engedhetjük meg magunknak azt a 
luxust, hogy olyan utakra tévedjünk, 
melyekről lehet, hogy soha nem 
térünk vissza. Lucifer olyan, mint az 
az ügyes patkányfogó, aki a fuvoláján 
ütemes dallamokat játszva csalja el a 
gyanútlan áldozatokat a választott út, 
a szerető szülők tanácsai, és az Isten 
tanításai által nyújtott biztonságtól. 
Nem csupán az emberiség úgyneve
zett legalját akarja, hanem mindenkit, 
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Abban az évben veretlen évadot 
tudhattak maguk mögött, és egészen 
a brit egyetemi nemzeti kosárlabda 
bajnokságig jutottak.

A bajnokság egyes mérkőzéseit vi
szonylag könnyen megnyerték, és be
jutottak az első négy közé. Christensen 
testvér teljesen elszörnyedve ekkor 
vette észre, hogy a döntő mérkőzést 
vasárnapra tették. Csapatával nagyon 
keményen megdolgoztak azért, hogy 
eljussanak idáig, és ő volt a csapat 
kezdő középjátékosa. Dilemmájával 
az edzőjéhez fordult, aki egyáltalán 
nem volt együttérző, és megmondta 
neki, hogy elvárja tőle a játékban való 
részvételt.

A döntő mérkőzés előtt azonban 
volt egy elődöntő. A beálló középpá
lyásnak kiugrott a válla, ami csak nö
velte a Christensen testvérre nehezedő 
nyomást, hogy játsszon a döntőben. 
Visszament a hotelszobájába és 
letérdelt. Arra kérte Mennyei Atyját, 
hogy amennyiben vasárnap mégis 
játszani fog, most az egyszer, minden 
jól alakuljon. Elmondta, hogy még az 
ima befejezése előtt megjött a válasz: 
„Clayton, mit is kérsz te tőlem egyálta
lán? Tudod a választ.”

Odament az edzőjéhez, és el
mondta neki, hogy nagyon sajnálja, de 
nem fog játszani a döntőben. Ezután 
elment a helyi gyülekezet vasárnapi 
gyűléseire, míg a csapata nélküle 
játszott. Buzgón imádkozott, hogy 
sikeresek legyenek. És nyertek is.

Ezt a sorsdöntő és nehéz dön
tést több mint 30 évvel ezelőtt hozta 
meg. Christensen testvér azt mondta, 
hogy idővel ezt élete egyik valaha 
meghozott legfontosabb döntésének 
tekintette. Olyan könnyű lett volna 
azt mondani: „Tudod, általában véve, 
a sabbat megtartása fontos parancso
lat, de az én rendkívüli esetemben 
és körülményeim között nem baj, ha 
csak most az egyszer nem tartom be.” 

helyre ezeket, akkor biztosítalak 
benneteket arról, hogy van rá mód. 
Ezt a folyamatot bűnbánatnak hívják. 
Könyörgöm nektek, hogy hozzátok 
helyre a hibáitokat! Szabadítónk azért 
halt meg, hogy ezt az áldott ajándé
kot lehetővé tegye számotokra és 
számomra. Bár az út nehéz, az ígéret 
valóságos: „…ha bűneitek skárlátpiro
sak, hófehérek lesznek” 10. „[É]s én, az 
Úr, nem emlékszem azokra többé.” 11 
Ne tegyétek kockára az örökkévaló 
életeteket! Ha bűnt követtetek el, mi
nél hamarabb kezdtek el visszajönni, 
annál előbb fogtok rátalálni a megbo
csátás csodájából fakadó édes békes
ségre és örömre.

Fivérek, nemesi születésűek vagy
tok. Célotok az örök élet elnyerése 
Atyánk királyságában. Az ilyen célt 
nem lehet egyetlen dicsőséges próbál
kozással elérni, hanem csak egy egész 
életen át tartó igazlelkűség, bölcs 
döntések sokasága és céltudatosság 
eredményeképpen. Bármely igazán 
érdemes célhoz hasonlóan az örök 
élethez is erőfeszítésre van szükség.

A szentírások világosan 
megmondják:

„…úgy cselekedjetek, a mint az Úr, 
a ti Istenetek parancsolta néktek; ne 
térjetek se jobbra, se balra.

Mindig azon az úton járjatok, a 
melyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt 
néktek” 12.

Zárásként hadd osszak meg veletek 
egy példát egy olyan ember életéből, 
aki már élete korai szakaszában  
döntött a céljairól. Ő Clayton M.  
Christensen testvér, egyháztag, és a 
Harvard Egyetem Közgazdasági tago
zatának professzora.

Christensen testvér 16 évesen sok 
más dolog mellett eldöntötte, vasárnap 
nem fog semmilyen sporttevékenysé
get végezni. Évekkel később, amikor 
az angliai Oxford Egyetemre járt, 
középpályás volt a kosárcsapatban. 

azonban olyanok, melyek teljes mér-
tékben befolyásolják azt.

Az, hogy zöld vagy kék pólót 
vesztek fel, hosszútávon egyáltalán 
nem számít. Az a döntésetek azon
ban, hogy megnyomtok egy gombot 
a számítógép billentyűjén, mely egy 
pornográf oldalra visz, egész élete
tekre hatással lehet. Ilyenkor leléptek 
az egyenes és biztonságos ösvényről. 
Ha egy barát erőlteti, hogy alkoholt 
igyatok, vagy kipróbáljatok valami
lyen kábítószert, és ti beadjátok a 
derekatokat, akkor olyan terelőútra 
tértek, melyről lehet, hogy nem tudtok 
visszajönni. Fivérek, akár tizenkét éves 
diakónusok vagyunk, akár főpapok, ki 
vagyunk téve mindennek. Szemünket, 
szívünket és elhatározásunkat arra 
az örökkévaló célra összpontosítsuk, 
mely bármilyen árat megér, függetle
nül attól, hogy milyen áldozatokat kell 
hoznunk az eléréséért.

Semmilyen kísértés, nyomás vagy 
csábítás nem vehet erőt rajtunk, csak 
ha azt mi megengedjük. Ha rosszul 
választunk, csakis magunkat okolhat
juk. Brigham Young elnök egyszer 
saját magára vonatkoztatva beszélt 
erről az igazságról. Ezt mondta: „Ha 
Brigham testvér rossz útra tér és ki
záratik a mennyek országából, akkor 
senki mást nem lehet hibáztatni, csak 
Brigham testvért. Én vagyok az egyet
len lény a mennyben, a földön vagy a 
pokolban, akit hibáztatni lehet.” Majd 
így folytatta: „Ez ugyanúgy vonatko
zik minden utolsó napi szentre. A 
[szabadulás] egyéni művelet.” 8

Pál apostol így biztatott bennün
ket: „Nem egyéb, hanem csak emberi 
kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a 
ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, 
mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel 
egyetemben a kimenekedést is meg
adja majd, hogy elszenvedhessétek.” 9

Mindannyian hoztunk már helyte
len döntéseket. Ha még nem hoztuk 
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Írta: Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Drága fivéreim és nőtestvéreim, 
öröm számomra, hogy szólhatok 
hozzátok ezen a sabbatnapon. 

Alázattal tölt el ez a feladat, hogy több 
millió utolsó napi szenthez és bará-
tunkhoz szólhatok világszerte. E szent 
lehetőségre való felkészülésem során a 
ti személyes szükségleteitekről imád-
koztam és elmélkedtem, valamint arról, 
hogy megtudjam, az Úr milyen üzene-
tet szeretne átadni rajtam keresztül.

Szükségleteitek hatalmasak és igen 
különbözőek. Mindannyian Isten 
különleges gyermekei vagytok. Isten 
személyesen ismer benneteket. Báto-
rító, helyesbítő és útmutató üzeneteket 
küld, hozzátok és szükségleteitekhez 
igazítva.

Hogy megtudjam, Isten mit 
szeretne, miről beszéljek ezen a 
konferencián, az Ő szolgái által a 
szentírásokban leírt és az elmúlt 
konferenciákon elhangzott üzenete-
ket olvastam. Miközben az Úr egyik 

nagyszerű szolgájának, Almának a 
Mormon könyvében írott szavait olvas-
tam, választ kaptam imámra:

„Ó, bárcsak angyal lehetnék és né-
kem adnák szívem vágyát, elmehetnék 
és Isten harsonájával szólhatnék, olyan 
hanggal, mely megrázza a földet, és 
bűnbánatot hirdethetnék minden 
népnek!

Igen, minden léleknek mennydör-
gés hangjához hasonlóan hirdetném 
a bűnbánatot és a megváltás tervét, 
hogy tartsanak bűnbánatot és jöjje-
nek Istenünkhöz, hogy az egész föld 
színén ne legyen több bánat.

De íme, ember vagyok, és még 
kívánságomban is bűnt követek el, 
mert meg kellene elégednem azon 
dolgokkal, melyeket az Úr megadott 
nekem.” 1

Aztán pedig Alma szavaiban 
megtaláltam azt az útmutatást, amiért 
imádkoztam: „Mert íme, az Úr min-
den nemzetnek ad embereket a saját 

Va s á r n a p  d é l E l ő t t i  ü l é s  | 2010. október 3.

Bízz Istenben,  
majd menj,  
és tedd a dolgod!
A Belé vetett bizalmatokat fejezitek ki, amikor a tanulás 
szándékával figyeltek, bűnbánatot tartotok, majd mentek,  
és megteszitek, amit Ő kér.

Ő azonban azt mondja, hogy később 
egész élete ilyen egyedi körülmények 
végtelen sorából állt, és ha csak egy-
szer is átlépte volna a vonalat, akkor a 
következő olyan alkalommal, amikor 
valami nagy horderejű és kritikus do-
log került előtérbe, sokkal könnyebb 
lett volna újra átlépni ezt a bizonyos 
vonalat. Az általa megtanult lecke 
abból állt, hogy könnyebb az idő 100 
százalékában betartani a parancsolato-
kat, mint 98 százalékban. 13

Szeretett fivéreim, töltsön el 
bennünket hála a választáshoz való 
jogért, fogadjuk el annak felelőssé-
gét, és mindig tartsuk észben annak 
következményeit. Papságviselőkként, 
egységet alkotva, ha figyelmesen és 
helyesen választunk, mindannyian 
érdemessé válhatunk Mennyei Atyánk 
útmutatására. Az Úr Jézus Krisztus 
munkájában veszünk részt. A régi 
időkben élőkhöz hasonlóan mi is 
válaszoltunk az Ő hívására. Mi az Ő 
megbízását teljesítjük. Sikeresek le-
szünk szent megbízatásunkban, mely 
így szól: „…tisztítsátok meg magato-
kat, a kik az Úr edényeit hordozzá-
tok.” 14  Legyen így. Ezért imádkozom 
alázatosan Mesterünk, Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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Jézus pedig azonnal kinyújtván 
kezét, megragadá őt, és monda néki: 
Kicsinyhitű, miért kételkedél?” 4

Bátorságot meríthetünk a tény-
ből, hogy Péter végül eléggé bízott 
az Úrban ahhoz, hogy hithű marad-
jon az Ő szolgálatában, egészen a 
mártírhaláláig.

A Mormon könyvében a fiatal Nefi 
kelti fel bennünk azt a vágyat, hogy 
megerősítsük bizalmunkat az Úrban 
az Ő parancsolatainak betartásához, 
bármilyen nehéznek is tűnjenek. Nefi 
veszéllyel és az esetleges halállal 
nézett szembe, amikor kimondta e 
bizalomteljes szavakat, melyeket mi is 
szilárdan érezhetünk és kell is, hogy 
érezzünk a szívünkben: „Megyek és 
megteszem azon dolgokat, amelyeket 
az Úr megparancsolt, mert tudom, 
hogy az Úr nem ad parancsolatokat az 
emberek gyermekeinek, csak akkor, 
ha utat készít számukra, hogy végre-
hajthassák azt a dolgot, amit megpa-
rancsol nekik.” 5

Az ilyen bizalom Isten ismereté-
ből ered. A visszaállított evangélium 
dicsőséges eseményei által mi a föld 
bármely más népénél jobban éreztük 
a békességet, melyet az Úr az Ő népé-
nek a következő szavakkal felajánlott: 
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten!” 6 Szívem csordul-
tig van hálával mindazért, amit Isten 
saját magáról kinyilatkoztatott, hogy 
mi bízhassunk Benne.

Ez a bizalom, meglátásom szerint, 
1820-ban, egy farmon lévő ligetben 
térdelő fiúval vette kezdetét New 
York államban. Ifjabb Joseph Smith 
kisfiú volt még, amikor kiment egy 
félreeső helyre a fák között. Ami-
kor letérdelt imádkozni, tökéletesen 
bízott abban, hogy Isten válaszolni 
fog könyörgésére, hogy megtudja, 
mit kell tennie, hogy Jézus Krisztus 
engesztelése által megtisztulhasson és 
megszabadulhasson.7

nemzetükből és nyelvükből szavának 
tanítására, igen, bölcsen történő tanítá-
sára mindannak, amit számukra jónak 
lát; láthatjuk tehát, hogy az Úr bölcsen 
oktat, a szerint, ami helyes és igaz.” 2

Miközben Isten szolgájának ezt 
az üzenetét olvastam, mai feladatom 
világossá vált. Isten az Ő gyerme-
keinek üzeneteket és felhatalmazott 
hírnököket küld. Az a feladatom, hogy 
elegendő bizalmat építsek Isten és az 
Ő szolgái iránt ahhoz, hogy menjünk, 
és engedelmeskedjünk a tanácsának. 
Ő azért akarja, hogy ezt tegyük, mert 
szeret bennünket és a boldogságunkat 
kívánja. Továbbá azt is tudja, hogy 
a Belé vetett bizalom hiánya miként 
hozhat szomorúságot.

A bizalom hiánya már a világ meg-
alkotása előtt is szomorúságot hozott 
Mennyei Atyánk gyermekeire. Az 
Istentől Joseph Smith prófétának adott 
kinyilatkoztatások által tudjuk, hogy a 
halandóság előtti létben számos test-
vérünk elutasította a Mennyei Atyánk 
és az Ő legidősebb fia, Jehova által 
elénk tárt, halandó életünkre vonat-
kozó tervet.3

Nem ismerjük Lucifer szörnyű 
sikerének összes okát, mellyel ezt a 
lázadást felszította. Egy ok azonban 
világossá vált. Azoknak, akik megfosz-
tattak annak áldásától, hogy a halan-
dóságba lépjenek, nem volt elegendő 
bizalmuk Istenben, hogy elkerüljék az 
örök gyötrelmet.

Az Istenbe vetett bizalom hiányá-
nak szomorú mintája a teremtés óta 
fennáll. Óvatosan fogok felhozni 
néhány példát Isten gyermekeinek 
életéből, mivel nem ismerem az összes 
okot, hogy miért nem volt elegendő 
hitük ahhoz, hogy bízzanak Benne. 
Közületek sokan tanulmányozták már 
életük válságos pillanatait.

Jónás például nemcsak visszauta-
sította az Úr üzenetét, hogy Ninivébe 
menjen, hanem még az ellenkező 

irányba is indult el. Naámán nem volt 
képes bízni az Úr utasításában, hogy 
fürödjön meg a folyóban, hogy ezáltal 
az Úr meggyógyíthassa őt a leprából, 
mivel úgy érezte, ez az egyszerű tett 
nem méltó hozzá.

A Szabadító arra kérte Pétert, hogy 
hagyja ott a csónak nyújtotta bizton-
ságot, és sétáljon oda hozzá a vízen. 
Átérezzük fájdalmát, és miközben 
történetét olvassuk, érezzük, hogy 
nekünk is mennyire szükségünk van 
arra, hogy jobban bízzunk Istenben:

„Az éjszaka negyedik részében pe-
dig hozzájuk méne Jézus, a tengeren 
járván.

És mikor látták a tanítványok, hogy 
ő a tengeren jára, megrémülének, 
mondván: Ez kísértet; és a félelem 
miatt kiáltozának.

De Jézus azonnal szóla hozzájuk, 
mondván: Bízzatok; én vagyok, ne 
féljetek!

Péter pedig felelvén néki, monda: 
Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy 
hozzád mehessek a vizeken.

Ő pedig monda: Jövel! És Péter 
kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, 
hogy Jézushoz menjen.

De látva a nagy szelet, megrémüle; 
és a mikor kezd vala merülni, kiálta, 
mondván: Uram, tarts meg engem!
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hogy mennyit kínált érte. Csu-
pán néhány dollárral volt több a 
jelzáloghitelünknél.

Mondhatnánk, hogy ez csak vélet-
len szerencse volt. A jelzálogunk azon-
ban ki lett fizetve. A családunk azóta 
is gondosan odafigyel minden szóra a 
próféta üzenetében, melyben esetleg 
megmondja nekünk, mit kell tennünk, 
hogy rátaláljunk az Isten által nekünk 
szánt biztonságra és békességre.

Az Istenben vetett ilyen mértékű bi-
zalom a közösségeket és a családokat 
is megáldja. Egy kisvárosban nőttem 
fel New Jersey államban. A gyülekeze-
tünkbe kevesebb, mint húsz egyháztag 
járt rendszeresen.

Mivel azonban bíztunk Istenben és 
az Ő szolgája üzenetében elhangzó 
néhány szóban, hétfő reggel felhívtuk 
San Franciscóban azt a férfit, akit az 
eladással bíztunk meg. Néhány héttel 
korábban is hívtam, de akkor azt 
mondta: „Már évek óta nem érdeklő-
dött senki az ingatlanjuk iránt.”

A konferenciát követő hétfőn 
azonban olyan választ hallottam, mely 
a mai napig erősíti az Istenbe és az Ő 
szolgáiba vetett bizalmamat.

A vonal másik végén lévő férfi ezt 
mondta: „Meglepett, hogy felhívott. 
Ma bejött hozzám egy úr, és érdeklő-
dött, hogy megvásárolhatná-e az önök 
ingatlanját.” Ámulva megkérdeztem, 

Minden egyes alkalommal, amikor 
történetét olvasom, növekszik az Úrba 
és az Ő szolgáiba vetett bizalmam:

„Egy fényoszlopot láttam pontosan 
a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, 
mely fokozatosan ereszkedett lefelé, 
mígnem megpihent rajtam.

Amint megjelent, észrevettem, hogy 
megszabadultam az ellenségtől, mely 
fogva tartott. Amikor a fény megpihent 
rajtam, két Személyt láttam felettem 
a levegőben állni, akiknek ragyogása 
és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük 
hozzám szólt, a nevemen szólítva, és 
ezt mondta a másikra mutatva: Ez az 
én Szeretett Fiam. Őt hallgasd! ” 8

Az Atya kinyilatkoztatta nekünk, 
hogy él, hogy Jézus Krisztus az Ő 
Szeretett Fia, és hogy annyira szeret 
bennünket, hogy elküldte Fiát, hogy 
minket, az Ő gyermekeit, megment-
sen. És mivel bizonyságom van arról, 
hogy ezt az iskolázatlan fiút apos-
tolnak és prófétának hívta el, ma is 
bízom az Ő apostolaiban és prófétái-
ban, és mindazokban, akiket ők Isten 
szolgálatára hívnak el.

Ez a bizalom megáldotta az életemet 
és a családom életét is. Évekkel ezelőtt 
Ezra Taft Benson elnök egy maihoz ha-
sonló konferencián mondott beszédet. 
Arra intett bennünket, hogy tegyünk 
meg minden tőlünk telhetőt, hogy 
kikeveredjünk az adósságból és elke-
rüljük azt. Említést tett a házakon lévő 
jelzálogokról. Azt mondta, lehet, hogy 
nem leszünk képesek rá, de az lenne a 
legjobb, ha minden jelzáloggal terhelt 
adósságunkat ki tudnánk fizetni.9

A gyűlés után felségemhez fordulva 
megkérdeztem: „Szerinted van rá 
valamilyen mód, hogy ezt meg tudjuk 
tenni?” Először nem tűnt úgy, hogy 
képesek leszünk rá. Estére azonban 
eszembe jutott, hogy van egy telkünk, 
amit még egy másik államban vettünk. 
Évekig próbálkoztunk az eladásával, 
de sikertelenül.
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Én ismerem az Úr szolgáit, akik 
ezen a konferencián fognak szólni 
hozzátok. Isten hívta el őket, hogy 
átadják üzenetét az Ő gyermekeinek. 
Az Úr ezt mondta velük kapcsolatban: 
„Amit én, az Úr mondtam, azt meg-
mondtam, és én nem mentegetőzöm; 
és bár elmúlnak az egek és a föld, az 
én szavam nem múlik el, hanem mind 
beteljesül, akár saját hangom, akár 
szolgáim hangja által, az ugyanaz.” 12

A Belé vetett bizalmatokat fejezitek 
ki, amikor a tanulás szándékával figyel-
tek, bűnbánatot tartotok, majd mentek 
és megteszitek, amit Ő kér. Ha bíztok 
annyira Istenben, hogy az e konferen-
cián elhangzó összes szónoklatban, 
énekben és imában odafigyeltek az Ő 
üzenetére, akkor meg is fogjátok találni 
azt. Ha pedig azután mentek és meg 
is teszitek, amit Ő kér tőletek, akkor a 
Belé vetett bizalomhoz szükséges erő-
tök növekedni fog, idővel pedig majd 
hála tölt el benneteket, amikor felisme-
ritek, hogy Ő is bízik bennetek.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
Isten Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában az Ő vá-
lasztott szolgáin keresztül ma is szól 
hozzánk. Thomas S. Monson Isten 
prófétája. Mennyei Atyánk és az Ő Fia, 
Jézus Krisztus, élnek és szeretnek ben-
nünket. Erről teszem tanúbizonyságo-
mat, Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
Jegyzetek
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mindannak, amit számukra jónak lát” 10.
Isten nem uralkodik a nemzetek 

felett, de törődik azokkal. Ő képes rá, 
és meg is teszi, hogy befolyásos pozí-
ciókba helyez olyan embereket, akik 
a legjobbat akarják a népnek, és akik 
bíznak az Úrban.11

Tanúja voltam ennek a világszerte 
tett utazásaim során. Egy több mint 
tízmillió lakost számláló városban egy 
konferencián több ezer utolsó napi 
szenthez szóltam. Egy hatalmas sport-
csarnokban gyűltek össze.

A gyűlés kezdete előtt felfigyeltem 
egy jóvágású fiatal férfira, aki az első 
sorban ült. Olyanok vették körül, akik 
hozzá hasonlóan, a többieknél kissé 
jobban öltözöttek voltak. Az egyik 
mellettem ülő általános felhatalmazot-
tól megkérdeztem, hogy kik azok a 
férfiak. Ő a fülembe súgta, hogy ez a 
férfi a város polgármestere, a többiek 
pedig az ő munkatársai.

A gyűlést követően a kocsim felé 
sétálva meglepődve láttam, hogy a pol-
gármester ott várt rám, hogy munka-
társaival együtt üdvözölhessen engem. 
Előre lépett, kinyújtotta kezét, és ezt 
mondta: „Köszönöm, hogy eljött a vá-
rosunkba és az országunkba. Hálásak 
vagyunk mindazért, amit Ön a népe 
építéséért tesz. Ilyen emberekkel és 
családokkal olyan harmóniát és jólétet 
tudnánk teremteni a népünk között, 
amit mindig is szerettünk volna.”

Abban a pillanatban felismertem, 
hogy ő is egyike azoknak a tiszta-
szívűeknek, akiket Isten helyezett 
befolyásos pozícióba a gyermekei 
között. Abban a hatalmas városban és 
országban apró kisebbségnek számí-
tunk. A polgármester pedig keveset 
tudott a tanainkról és a népünkről. 
Isten mégis elküldte neki az üzenetet, 
hogy az utolsó napi szentek, akik szö-
vetségük által bíznak Istenben és az Ő 
felhatalmazott szolgáiban, világosságot 
hozhatnak városa népének.

Volt köztük egy idősebb asszony, 
aki egy nagyon alázatos megtért volt 
az egyházban. Bevándorló volt, erős 
norvég akcentussal beszélt. A család-
jában és a városban is, melyben lakott, 
ő volt egyedül egyháztag.

Édesapám által, aki a gyülekezeti 
elnök volt, az Úr elhívta az asszonyt, 
hogy a gyülekezet Segítőegyletének 
elnöke legyen. Nem volt kézikönyv, 
mely megmondta volna, mit kell majd 
csinálnia. Egy egyháztag sem élt a 
közelében. Csupán annyit tudott, 
hogy az Úr gondoskodik a szükséget 
szenvedőkről, és ismerte a Segítőegy-
let jelmondatának néhány szavát: „A 
jószívűség soha el nem múlik.”

Mindez a nagy gazdasági válságnak 
nevezett időszak közepén volt. Több 
ezren váltak munkanélkülivé és hajlék-
talanná. Így aztán, mivel tudta, hogy az 
Úr munkáját kell végeznie, régi ruhákat 
kért a szomszédoktól. Kimosta és ki-
vasalta, majd pedig kartondobozokba 
csomagolva kitette őket a hátsó veran-
dára. Amikor a nincstelen szegények 
ruhákat kéregettek, a szomszédok 
mind ezt mondták: „Ahhoz a házhoz 
menjetek az utca végén. Egy mormon 
hölgy lakik ott, aki majd mindent ad 
nektek, amire szükségetek van.”

Nem az Úr működtette a várost, egy 
részét azonban jobbá tette. Elhívott 
egy apró termetű asszonyt, akinek 
elegendő bizodalma volt az Úrban, 
hogy megtudja az Ő akaratát, majd 
pedig ment, és megtette azt. Az Úrba 
vetett bizalma által képes volt Mennyei 
Atyánk több száz szükséget szenvedő 
gyermekén segíteni a városban.

Az Istenbe vetett ugyanilyen bi-
zalom nemzeteket képes megáldani. 
Felismertem, hogy bízhatunk Istenben, 
hogy beteljesíti az Almának adott ígé-
retet, miszerint: „… íme, az Úr minden 
nemzetnek ad embereket a saját nem-
zetükből és nyelvükből szavának taní-
tására, igen, bölcsen történő tanítására 
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Írta: Boyd K. packer elnök
a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke

Ezt az általános konferenciát olyan 
időben hívták össze, amikor a 
bennünket körülvevő zűrzavar és 

veszély már akkora mértéket ölt, hogy 
fiatal híveink alig tudják, melyik úton 
is haladjanak. Mivel kinyilatkoztatá-
sokban figyelmeztettek bennünket, 
hogy ez így fog történni, a próféták és 
az apostolok mindig megmutatták, mit 
kell tennünk.

Az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith 
prófétának, hogy „minden ember az 
Úristennek, méghozzá a világ Szaba-
dítójának a nevében szólhasson” 1. A 
kulcsok visszaállítása lehetővé tette, 
hogy a papsági felhatalmazás minden 
otthonban jelen lehessen a nagyapá-
kon, az apákon és a fiakon keresztül.

Tizenöt évvel ezelőtt, ebben a 
nyugtalan világban, az Első Elnökség és 
a Tizenkét Apostol Kvóruma kiadta „A 
család: Kiáltvány a világhoz” című nyi-
latkozatát, mely az egyház történetében 
az ötödik kiáltvány. Ez egy útmutató, 
így az egyház tagjai jól teszik, ha olvas-
sák és követik az abban leírtakat.

Többek között azt mondja: „Mi, 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza Első Elnöksége és 
a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepé-
lyesen kijelentjük, hogy a férfi és nő 

ellenem, de igazán csak az én szavaza-
tom számít”, azt a tanbéli bizonyossá-
got írja le, hogy az önrendelkezésünk 
sokkal hatalmasabb, mint az ellenség 
akarata. Az önrendelkezés becses do-
log. Bolond módra, vakon ugyan kien-
gedhetjük a kezünkből, de erőszakkal 
nem vehetik el tőlünk.

Létezik még egy ősrégi mentege-
tőzés: „Az ördög vett rá, hogy meg-
tegyem.” Ez nem így van! Az ördög 
becsaphat és félrevezethet, de nincs 
hatalma arra, hogy téged vagy bárki 
mást bűn elkövetésére kényszerítsen, 
vagy arra, hogy megmaradjon benne.

Az élet teremtéséhez szükséges 
hatalommal való megbízásunk a 
legnagyszerűbb örömöket és egyben a 
legveszélyesebb kísértéseket hordozza 
magában. A halandó élet ajándéka, 
valamint azon képességünk, hogy 
életeket hozzunk a világba, mennyei 
áldás. Semmi mással, csakis ennek a 
hatalomnak az igazlelkű gyakorlásá-
val kerülhetünk közelebb Mennyei 
Atyánkhoz, és tapasztalhatjuk meg az 
öröm teljességét. Ez a hatalom nem 
véletlen velejárója a boldogság tervé-
nek. Ez a terv kulcsa – az igazi kulcsa.

Akár az örök törvényeknek meg-
felelően használjuk ezt a hatalmat, 
akár elvetjük annak isteni céljait, 
mindörökre meghatározza, hogy kikké 
fogunk válni. „Nem tudjátok-é, hogy 
ti Isten temploma vagytok, és az Isten 
Lelke lakozik bennetek?” 7

Van abban valami felszabadító 
érzés, amikor valaki saját szabad 
akaratából elhatározza, hogy enge-
delmeskedni fog az Atyának, a mi 
Istenünknek, és ezt a hajlandóságát 
imában ki is fejezi Neki.

Amikor engedelmeskedünk, a 
házasság szövetségén belül élvezhet-
jük ezt a hatalmat. Az életünk forrá-
saiból fakadnak majd a gyermekeink, 
a családunk. A férj és feleség közötti 
szeretet állandó lehet, beteljesedést 

közötti házasságot Isten rendelte el, 
és a család központi szerepet játszik 
a Teremtő gyermekeinek örökkévaló 
rendeltetésére vonatkozó tervében.” 2

„[A]z Istenek lementek, hogy 
összerendezzék az embert az ő saját 
képmásukra, az Istenek képmására 
formálták meg őt, férfivá és nővé for-
málták meg őket.

És az Istenek azt mondták: Meg 
fogjuk áldani őket. És… meghagyjuk 
nekik, hogy legyenek termékenyek és 
sokasodjanak, és töltsék be a földet, és 
győzzék le” 3.

Ez a parancsolat soha nem lett 
eltörölve.

„És próbára tesszük őket ezzel, 
hogy meglássuk, vajon megtesznek-e 
minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő 
Istenük megparancsol nekik.” 4

Ezt azért tették, hogy boldogok 
legyünk, hiszen „az emberek azért 
vannak, hogy örömük lehessen” 5.

Lehi azt tanította, hogy az emberek 
szabadok, szabadnak kell lenniük, 
hogy szabadon „önmaguk cselekedje-
nek, és ne velük cselekedjenek, kivéve 
a törvény büntetése által a nagy és 
utolsó napon” 6.

A régi mondás, miszerint „az 
Úr mellettem szavaz, Lucifer pedig 

A belső edény 
megtisztítása
Sehol sem mutatkozik meg jobban Isten nagylelkűsége, 
kedvessége és könyörületessége, mint a bűnbánat folyamán.
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kapcsolatba, amely nincs összhangban 
az evangélium tantételeivel, biztosan 
tévedés. A Mormon könyvéből azt 
tanuljuk, hogy „a gonoszság sohasem 
volt boldogság” 13.

Egyesek azt gondolják, hogy előre 
beprogramozottak, és nem tudják 
legyőzni azt, amiről úgy érzik, hogy 
tisztátalanságra és természetellenes-
ségre ösztönző veleszületett kísértés. 
Ez nem így van! Ne felejtsük el, hogy 
Isten a mi Mennyei Atyánk.

Pál azt ígérte, hogy „…hű az Isten, 
a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, 
mint elszenvedhetitek; sőt a kísértés-
sel egyetemben a kimenekedést is 
megadja majd, hogy elszenvedhessé-
tek.” 14 Ha akarjátok, megtörhetitek a 
szokásokat, legyőzhetitek a függősé-
get, és elmenekülhettek attól, amely az 
egyház egyetlen tagjához sem méltó. 
Alma ekképp intett óvatosságra:  
„…folyamatosan legyetek éberek és 
imádkozzatok” 15.

Ésaiás így figyelmeztetett: „Jaj azok-
nak, akik a gonoszt jónak mondják, 
és a jót gonosznak, akik a sötétséget 
világossággá s a világosságot sötét-
séggé teszik” 16.

Évekkel ezelőtt ellátogattam egy is-
kolába Albuquerque-ben. A tanító me-
sélt egy gyermekről, aki behozott egy 
kiscicát az órára. Képzelhetitek, hogy 
a cica miatt minden félbeszakadt. A 
tanító megkérte a fiút, hogy jöjjön ki az 
osztály elé, és emelje fel a kismacskát.

Minden rendben ment egészen ad-
dig, amíg az egyik gyerek fel nem tette 
a következő kérdést: „Ez egy fiúcica 
vagy lánycica?”

Mivel a tanítójuk akkor nem szere-
tett volna ebbe a témába belemenni, 
azt mondta: „Ez most nem számít. Ez 
csak egy kiscica.”

A gyerekek azonban tovább erős-
ködtek. Végül az egyik kisfiú felemelte 
a kezét és ezt mondta: „Én tudom, 
hogyan lehet eldönteni.”

amelyet a követői megértenek. Ilyenek 
a következők:

„…hasonlatos a mennyeknek or-
szága a kereskedőhöz” 9.

„…hasonlatos a mennyeknek 
országa a szántóföldben elrejtett 
kincshez” 10.

Napjainkban a pornográfia ször-
nyű hatása hasonlatos a pestishez, 
amely végigsöpör az egész világon, 
egyesével megfertőzve az embereket, 
könyörtelenül igyekezvén bejutni 
minden otthonba, leggyakrabban a 
férjek és az apák által. E csapás hatása 
lelkileg halálos lehet, és sajnos gyak-
ran az is. Lucifer igyekszik megzavarni 
„a megváltás nagyszerű tervét” 11,  
„a boldogság nagyszerű tervét” 12.

A pornográfia mindig el fogja 
taszítani Krisztus Lelkét, megzavarja a 
Mennyei Atyánk és az Ő gyermekei 
közötti kommunikációt, és megbontja 
a férj és feleség közötti gyengéd 
kapcsolatot.

A papság viseli a legnagysze-
rűbb hatalmat. Ez képes megvédeni 
bennünket a pornográfia pestisétől 
– amely tényleg olyan, mint a pestis 
–, ha engedünk a befolyásának. Ha 
valaki engedelmes, a papság meg-
mutathatja, hogyan vethet véget egy 
szokásnak, vagy hogyan szabadulhat 
meg egy függőségtől. A papságviselők 
rendelkeznek ezzel a felhatalmazással, 
és használniuk kell azt a gonosz hatá-
sok legyőzésére.

Mi riadót fújunk és figyelmeztetjük 
az egyház tagjait, hogy ébredjenek fel, 
és értsék meg, mi folyik körülöttük. 
Szülők, legyetek éberek és ügyeljetek, 
nehogy ez a gonoszság fenyegetést 
jelentsen a családotokra!

Mi olyan erkölcsi normát tanítunk, 
amely megvéd bennünket Sátán 
házasságot helyettesítő vagy megha-
misító sokféle találmányától. Meg kell 
értenünk, hogy minden arra irányuló 
győzködés, hogy belépjünk egy olyan 

és megelégedettséget hozva életünk 
minden egyes napján.

Akitől megtagadják ezeket az áldá-
sokat a halandóságban, azok ígéretet 
kaptak, hogy mindez megadatik nekik 
a következő világban.

A tiszta szeretet azt kívánja, hogy 
csakis az örök hűség fogadalma, egy 
hivatalos és törvényes szertartás, és 
ideális esetben a templomban végzett 
pecsételő szertartás elvégzése után 
lehessen az életadó erőt szabadon 
engedni a szeretet kifejezése céljából. 
Ezt az erőt csak és kizárólag férfi és 
nő, férj és feleség gyakorolhatja, azok, 
akik örök társai egymásnak. Ezt az 
evangélium nagyon világosan fogal-
mazza meg.

Jogunkban áll figyelmen kívül 
hagyni a parancsolatokat, amikor 
azonban a kinyilatkoztatások lényegre 
törően úgy kezdődnek, hogy „ne”, ak-
kor jobban tesszük, ha odafigyelünk.

Az ellenség irigy mindazokra, akik-
nek hatalmában áll életet adni. Sátán 
nem képes életet adni; nemzésképte-
len. „Ő arra törekszik, hogy minden 
ember olyan nyomorult lehessen, 
mint ő maga.” 8 Arra törekszik, hogy 
lealacsonyítsa az életet adó hatalom 
igazlelkű használatát azáltal, hogy 
erkölcstelen kapcsolatokba csábít 
minket.

Az Úr a „hasonlatos” szót használta 
arra, hogy olyan képet tudjon alkotni, 
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Azok számára, akik valóban 
vágynak rá, van visszaút. A bűnbánat 
olyan, mint a mosószer. Még az erősen 
beivódott foltot is kitisztítja.

A papságviselők magukkal hordják 
azt az ellenszert, amellyel eltávolíthat-
ják a pornográfia borzasztó képeit, és 
elmoshatják a vétkesség érzését. A pap-
ság rendelkezik azzal a hatalommal, 
amely megnyitja szokásaink befolyá-
sának lakatják, sőt képes elszakítani a 
függőség láncát is, bármilyen erős is 
legyen annak szorítása. Be tudja gyó-
gyítani a múlt hibáinak sebeit.

A kinyilatkoztatások közül nem 
találkoztam ennél szebb és vigaszta-
lóbb szavakkal: „Íme, aki megbánta 
bűneit, annak megbocsáttatik, és 
én, az Úr, nem emlékszem azokra 
többé.” 21

Néha a bűnbánat legnehezebb 
része az önmagunknak való meg-
bocsátás, még akkor is, miután már 
bevallottuk tettünket, és megbűnhőd-
tünk érte. Meg kell értenünk, hogy a 
megbocsátás megbocsátást jelent.

„[A]milyen gyakran népem bűn-
bánatot tart, én meg fogom nekik 
bocsátani az ellenem elkövetett 
vétekeiket.” 22

Joseph Fielding Smith elnök mesélt 
egy bűnbánó asszonyról, aki egy mé-
lyen erkölcstelen életből próbált meg 
kiutat találni. A nő megkérdezte tőle, 
hogy most mit kell tennie.

Azt a választ kapta, hogy olvassa 
el az Ószövetségben Lót és felesége 
történetét, amelyben az asszony 
sóbálvánnyá változott.23 Ezután 
megkérdezte az asszonytól: „Milyen 
tanulságot tudsz levonni ezekből a 
versekből?”

A nő így válaszolt: „Az Úr elpusz-
títja a gonoszokat.”

„Nem így van” – mondta Smith 
elnök. A bűnbánó asszonynak és a 
nekünk szóló tanulság is ez: „Ne nézz 
vissza!” 24

hát legyen. Mi nem változtathatunk; 
nem fogunk változtatni az erkölcsi 
normán. Hamar eltévesztjük az utun-
kat, amikor engedetlenek vagyunk 
Isten törvényei iránt. Ha nem védjük 
meg és nem támogatjuk a családot, 
akkor a civilizációnk és a jogaink 
szükségképpen elpusztulnak.

„Én, az Úr, meg vagyok kötve, 
amikor megteszitek, amit mondok; de 
amikor nem teszitek meg, amit mon-
dok, akkor nincs ígéret számotokra.” 18

Minden lélek, aki a bűn, a vétek 
vagy a nemi perverzió börtönében ra-
boskodik, rendelkezik a kapu kulcsá-
val. A kulcson az áll: „bűnbánat”. Ha 
tudod, hogyan kell használni ezt a kul-
csot, akkor az ellenség nem tud fogva 
tartani. A bűnbánat és megbocsátás 
kettős tantétele meghaladja a kísértő 
bámulatos erejét. Ha egy gyarló szo-
kás vagy függőség rabja vagy, akkor 
abba kell hagynod mindazt, ami káros. 
Angyalok fognak terelni, 19 és papsági 
vezetők fognak átsegíteni ezeken a 
nehéz időszakokon.

Sehol sem mutatkozik meg jobban 
Isten nagylelkűsége, kedvessége, és 
könyörületessége, mint a bűnbá-
nat folyamán. Értitek Isten Fia, a mi 
Szabadítónk és Megváltónk engesz-
telésének mindennél tökéletesebb 
tisztító hatalmát? Azt mondta, „én, 
Isten, mindenkiért elszenvedtem eze-
ket a dolgokat, hogy ha bűnbánatot 
tartanak, akkor ne szenvedjenek” 20. A 
szeretet e mennyei tettével a Szabadító 
megfizette a büntetést a bűneinkért, 
hogy nekünk ne kelljen fizetni.

Beletörődött hangon a tanító így 
felelt: „Hogyan tudod eldönteni?”

„Hát megszavazhatjuk!” – vágta rá 
a tanuló.

Nevethetünk ezen a történeten, de 
ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor 
nem vesszük észre, hogy ma már 
vannak olyanok, akik nem csupán 
eltűrik, hanem még támogatják is 
azokat a szavazásokat, amelyekkel úgy 
lehet törvényesíteni az erkölcstelensé-
get, mintha egy szavazat képes lenne 
valamiképpen megváltoztatni Isten 
törvényeit és természetét. A természe-
tellenes törvényt nem lehet érvényre 
juttatni. Például lenne bármilyen 
haszna is annak, ha arra szavaznánk, 
hogy töröljük el a gravitáció törvényét?

Léteznek olyan erkölcsi és olyan 
fizikai törvények, melyek „már a világ 
megalapítása előtt visszavonhatatlanul 
el lett[ek] rendelve a mennyben” 17, és 
amelyeket nem lehet megváltoztatni. 
A történelem újra és újra megmutatja, 
hogy az erkölcsi normákat nem lehet 
csatákkal vagy szavazócédulákkal 
megváltoztatni. Azzal, hogy törvénye-
sítjük az alapvetően helytelen vagy 
gonosz dolgokat, még nem tudjuk 
kivédeni azt a fájdalmat és büntetést, 
mely oly biztosan utolér bennünket, 
mint amilyen bizonyosan a nappal 
után éjszaka következik.

Az ellenzőkre való tekintet nél-
kül, mi elköteleztük magunkat, hogy 
mindvégig kitartunk. Ragaszkodunk 
az evangélium tantételeihez, törvénye-
ihez és szertartásaihoz. Ha félreértik 
őket, akár ártatlanul, akár tudatosan, 
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Írta: Jay E. Jensen elder
a Hetvenek Elnökségének tagja

Fiatal elderként már közel egy 
éve misszióban voltam, amikor a 
szentírásokban és az utolsó napi 

apostolok szavaiban a kinyilatkoz-
tatásról és a Szentlélekről olvasva 
megdöbbentő felfedezést tettem: az 
Atyáról és a Fiúról nincs saját konkrét 
bizonyságom. Úgy mentem misszió- 
ba, hogy a csodálatos szüleimtől köl-
csönvett világosságból éltem. Mivel 
soha nem kételkedtem a szavaikban, 
egészen addig eszembe sem jutott, 
hogy saját lelki tanúbizonyságot 
szerezzek. 1962-ben a texasi San An-
tonióban voltam, mikor egy februári 
estén rádöbbentem, hogy magamtól 
is tudnom kell. Kis lakásunkban ke-
restem egy olyan helyet, ahol nyu-
godtan imádkozhatok hangosan is. 
Így könyörögtem: „Mennyei Atyám, 
ott vagy? Tudnom kell!”

Valamivel később, azon az estén 
életemben először magam is biztosan 
tudtam, hogy Isten és Jézus valóságo-
sak. Nem hallottam hallható hangot 
és nem láttam mennyei lényt. Ugyan-
olyan módon tudtam meg, ahogyan 
ti is megtudhatjátok – „a Szentlélek 
kimondhatatlan ajándéka által” (T&Sz 
121:26), a kinyilatkoztatás lelke által 
(lásd T&Sz 8:1-3),), amely békét szól 

az elmének (lásd T&Sz 6:23) és bi-
zonyosságot ad a szívnek (lásd Alma 
58:11).

Ez az élmény segített megtapasz-
talnom Alma tanácsának eredményét, 
vagyis hogy felébredjek, és felser-
kentsem a képességeimet, olyannyira, 
hogy kísérletet tegyek az Ő szavaival 
(lásd Alma 32:27). Az Úr szavai, vagyis 
a magok fává növekedtek, a bizonyság 
hatalmas fáivá. A folyamat azóta is 
tart, az igével tett kísérletek további bi-
zonyságfákat eredményeznek, amelye-
ket mostanra valóságos erdővé növelt 
a Szentlélek általi kinyilatkoztatás.

a szentlélek egy áhított ajándék
Amikor a Szabadító ellátogatott 

az amerikai kontinensre, elhívott 
tizenkét tanítványt. E tanítványoknak 
és a népnek átadott egyik üzenete a 
Szentlélekről szólt. Miután tanította 
őket, a Szabadító megígérte, hogy 
másnap visszatér, majd pedig eltá-
vozott. Az emberek egész éjjel azon 
voltak, hogy mindenkit összegyűjt-
senek, akit csak tudnak, hogy minél 
többen hallhassák Őt.

A tanítványok 12 csoportra osztot-
ták a népet, hogy megtanítsák nekik 
azt, amit a Szabadítótól tanultak. 

A Szentlélek és  
a kinyilatkoztatás
A Szentlélek az Istenség harmadik tagja, és az Atyával  
és a Fiúval együtt minden dolgot tud.

Bármilyen különösen hangzik, 
lehet, hogy a pornográfia, vagy 
bármely más tisztátalan cselekedet 
elkerülésének és orvoslásának leg-
egyszerűbb és leghatékonyabb módja 
az, ha egyszerűen nem veszünk róla 
tudomást, és messziről elkerüljük. 
Töröljünk az elménkből minden 
olyan érdemtelen gondolatot, mely 
gyökeret próbál ereszteni. Mihelyt 
elhatároztuk, hogy tiszták maradunk, 
azonnal megerősítjük az Istentől 
kapott önrendelkezésünket. Ezt 
követően pedig, ahogy Smith elnök 
tanácsolta: „Ne nézzünk vissza!”

Megígérem, hogy békesség és 
boldogság vár rátok és a családotokra. 
Az egyház valamennyi tevékenysé-
gének végső célja, hogy a férj és a 
feleség boldogan élhessen otthonában 
a gyermekeivel. Az Úr áldását adom 
rátok, akik e szörnyű pestissel küzdö-
tök, hogy gyógyulásra találjatok, mely 
az Úr papságán keresztül elérhető 
számunkra. E hatalomról teszem bi-
zonyságomat Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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szerettünk, és a közelében akartunk 
lenni. Csak imádkozni tudtunk érte,  
de azt buzgón tettük!

Jensen nőtestvérrel épp a missziót 
látogattuk végig, amikor hírt kaptunk 
Quinton haláláról. Az egyik gyüleke-
zeti ház folyosóján állva megöleltük és 
vigasztaltuk egymást. Tanúbizonyságot 
teszek nektek arról, hogy bizonyosságot 
kaptunk a Szentlélektől, olyan békessé-
get, amely minden értelmet meghalad, 
és máig tart (lásd Filippibeliek 4:7). A 
Szentlélek kimondhatatlan ajándékának 
fiunk, menyünk és gyermekeik életé-
ben is tanúi voltunk, akik a mai napig 
oly nagy hittel, békével és vigasszal a 
szívükben szólnak erről az időszakról.

Kinyilatkoztatás és a Mormon könyve
A kinyilatkoztatás ugyanezen aján-

déka hatással volt a Mormon könyvé-
ről való bizonyságomra. Újra és újra 

annak fontosságát, hogy ne hagyjuk 
figyelmen kívül a Szentlélektől érkező 
lelki késztetést, mely arra ösztönöz, 
hogy látogassunk, szolgáljunk és 
mentsünk meg valakit.

Időnként azonban nincs egy Monson 
elnökhöz hasonló kedves barát, nincs 
házitanító, nincs törődő nőtestvér, és 
senki nincs ott, hogy szolgáljon ben-
nünket a szükség idején. Ezekben a 
helyzetekben én a Vigasztalótól kaptam 
megnyugvást és útmutatást, mert ez is 
hozzátartozik a Szentlélek szerepköré-
hez (lásd T&Sz 36:2).

Unokánk, Quinton, számos szüle-
tési rendellenességgel született. Három 
hét híján egy évig élt, és eközben sok-
szor volt kórházban. Jensen nőtestvér-
rel akkoriban Argentínában laktunk. 
Igazán szerettünk volna a gyerme-
keinkkel lenni, hogy vigasztaljuk 
egymást. Az unokánkról volt szó, akit 

Tanításaik között legfőbb helyen a 
Szentlélek fontossága állt (lásd 3 Nefi 
11–18). Aztán az emberek letérdeltek 
és imádkoztak. Az volt a szívük vágya, 
hogy megkapják a Szentlelket (lásd 
3 Nefi 19:8–9).

A Szabadító megjelent nekik, és 
megerősítette a Szentlélek fontosságát, 
amikor így imádkozott az Atyához:

„Atyám, köszönöm neked, hogy 
megadtad a Szentlelket ezeknek, aki-
ket kiválasztottam…

Atyám, imádkozom tehozzád, hogy 
mindazoknak add meg a Szentlelket, 
akik hinni fognak az ő szavaikban”  
(3 Nefi 19:20–21).

A Mormon könyvében leírt ezen 
esemény alapján jobban értem, miért 
mondta azt Wilford Woodruff elnök, 
hogy „a Szentlélek ajándéka a leg-
nagyszerűbb ajándék, amit ember 
kaphat. […]

Nem korlátozódik a férfiakra, sem 
az apostolokra vagy a prófétákra 
– megadatik minden hithű férfinak 
és nőnek, valamint minden egyes 
gyermeknek, aki elég idős Krisztus 
evangéliumának befogadásához” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Wilford 
Woodruff (2004). 49).

a kinyilatkoztatás válaszokat ad szükség 
idején

A Szentlélek az Istenség harmadik 
tagja, és az Atyával és a Fiúval együtt 
minden dolgot tud (lásd T&Sz 35:19; 
42:17). Sok fontos szerepköre közül a 
legfőbb az, hogy tanít és tanúbizony-
ságot tesz az Atyáról és a Fiúról (lásd 
3 Nefi 28:11). Ezenkívül feladatai 
közé tartozik minden dolog igazságá-
nak kinyilatkoztatása (Moróni 10:5), 
és hogy a jó megtételére vezessen 
(T&Sz 11:12).

A jóra való vezetésre Thomas S. 
Monson elnök kiváló példa előttünk. 
Követi a Szabadító példáját, aki „széj-
jeljárt jót tévén” (Csel. 10:38). Tanítja 

Teljes idejű misszionáriusok és egy nőtestvér a dominikai köztársasági Las 
Caobasban felkészülnek az általános konferencia ülései közti szünetben  
rendezett keresztelőre.
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biztosít minket arról, hogy ez a vallás 
és annak tanai igazak (lásd a Mormon 
könyve bevezetőjét).

A Lélek dolgai szentek, és nehéz 
beszélni róluk. Ammonhoz hason-
lóan azt mondjuk: „Íme, azt mondom 
nektek, hogy a legkisebb részét sem 
tudom elmondani annak, amit érzek” 
(Alma 26:16).

Mindazonáltal tanúbizonyságot 
teszek arról, hogy a Szentlélek valósá-
gos, és hogy Ő a tanúságtevő, a kinyi-
latkoztató, a vigasztaló, a mi vezetőnk 
és mennyei tanítónk.

Alázatosan tanúbizonyságot 
teszek arról, hogy ez az igaz és élő 
egyház, és ez a vallás az említett 
négy szegletkövön nyugszik. Bizony-
ságot teszek arról, hogy Krisztus 
valóban a fő szegletkő (lásd Efézus-
beliek 2:19–21). Thomas S. Monson 
elnök az Úr prófétája, és a mögöttem 
ülő 15 férfi próféta, látnok, apostol 
és kinyilatkoztató. Rendelkeznek  
a szent papsággal és a királyság  
kulcsaival. Szeretem, tisztelem és 
támogatom őket. Jézus Krisztus  
nevében, ámen. ◼

• Végül pedig gonosz emberek 
fenyegették őket. Lehi és családja 
megmenekült, és túlélte a pusztí-
tást. Joseph vértanúhalált halt.

Csoda-e, hogy a misszionáriusok 
arra kérik az igazság őszinte kere-
sőit, hogy az 1 Nefinél kezdjék el a 
Mormon könyve tanulmányozását? Ezt 
a könyvet átitatja az Úr Lelke. Első 
fejezetei nyilvánvaló üzenetet hor-
doznak arról, hogy a kinyilatkoztatás 
és a Szentlélek nemcsak prófétáknak, 
hanem apáknak, anyáknak és gyerme-
keknek is megadatik.

A kinyilatkoztatásról és a Szentlé-
lekről szóló üzenet folyamatosan felfe-
dezhető az egész Mormon könyvében. 
Ezeket az igazságokat így foglalta 
össze Joseph Smith próféta: „Vegyétek 
el a Mormon könyvét és a kinyilat-
koztatásokat, és hol van a vallásunk? 
Nincs semmilyen vallásunk” (Az egy-
ház elnökeinek tanításai: Joseph Smith 
[2007]. 203.).

Utolsó napi szentekként kinyilat-
koztatás által kapjuk meg a Mormon 
könyvéről való bizonyságunkat, és ez 

elolvastam, tanulmányoztam, kutattam, 
és lakmároztam a szavain. A Szentlé-
lek pedig kinyilatkoztatta nekem igaz 
voltát és isteni eredetét.

Gordon B. Hinckley elnök az 
egyház négy legfőbb szegletköve 
egyikének nevezte a Mormon könyvét. 
A másik három Joseph Smith első láto-
mása, a papság visszaállítása, és persze 
a bizonyságunk Jézus Krisztusról, 
aki a fő szegletkő (lásd Efézusbeliek 
2:19–21). „Ez az Istentől kapott négy 
nagyszerű ajándék – mondta – olyan 
rendíthetetlen szegletkövek, melyek 
horgonyt vetnek Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának, 
valamint tagjai egyéni bizonyságának 
és meggyőződésének” (“Four Corner-
stones of Faith,”  Liahona, Feb. 2004, 7).

Ez az Istentől kapott négy ajándék 
horgonyozza le az én hitemet és bi-
zonyságomat is, és mindegyiket a Szent-
lélektől nyert kinyilatkoztatás erősítette 
meg. Néhány percig azonban elidőznék 
e négy szegletkő közül kettőn: az első 
látomáson és a Mormon könyvén. Fi-
gyelemre méltó, hogy mindkettő olyan 
családi körből indul, ahol a gyerme-
kek jó szülőktől születtek és jó tanítást 
kaptak (lásd 1 Nefi 1:1). Lehi és Joseph 
Smith életének eseményei könnyen 
párhuzamba állíthatók (lásd 1 Nefi 1 és 
Joseph Smith története 1):

• Mindkettőjüknek konkrétan szük-
sége volt valamire. Lehi a család-
jával együtt meg akart menekülni 
Jeruzsálem közelgő pusztulásától, 
Joseph Smith pedig tudni akarta, 
melyik egyház igaz.

• Mindketten imádkoztak.
• Mindketten látomásban látták az 

Atyát és a Fiút.
• Mindketten kaptak egy könyvet.
• Mindketten prédikáltak.
• Mindketten kinyilatkoztatást kaptak 

a Szentlélektől látomások és álmok 
által.
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Nemrég megszületett a csa-
ládunkba a kis Ruby. Drága 
arcocskájára nézve csodálatot 

ébresztett bennem annak tudása, 
hogy Mennyei Atyánk jelenlétében élt, 
mielőtt a földre jött volna. Elfogadta 
az Ő nagyszerű boldogságtervét, és 
úgy döntött, hogy Őt követi, valamint 
Szabadítónkat, Jézus Krisztust.1 Dön-
tése következtében a földre jöhetett, 
hogy megtapasztalja a halandóságot 
és az örök élet felé haladjon. Lelke 
egyesült a testével, és Ruby belépett 
a tanulás időszakába, melynek során 
bizonyíthat, dönthet Krisztus követése 
mellett, és felkészülhet az örök élet 
kiérdemlésére.

Ruby tisztán érkezett erre a földre, 
ám a terv részeként próbatételekkel 
és kísértésekkel szembesül majd, és 
hibákat is el fog követni. Szabadítónk 
engesztelése által azonban Ruby meg-
bocsátást nyerhet, elnyerheti az öröm 
teljességét, és ismét tisztává válhat 
– készen arra, hogy örökké Mennyei 
Atyánk jelenlétében éljen.

Néhány órával a születése után 
kiváltságomban állt karjaimba venni 
ezt a drága gyermeket. Azt mond-
tam az édesanyjának: „Meg kell majd 
tanítanunk Rubynak, hogyan legyen 
erényes nő, tiszta és rendkívül értékes, 
akárcsak az, amire a neve utal, a 
rubintkő.” 2

az Istenbe vetett hitről. Lucy a szent-
írásokat kutatva keresett válaszokat,6 
és Joseph is ezt tette, amikor édesany-
jához hasonlóan a Bibliában keresett 
útmutatást.7

Lucy a családi problémákat is úgy 
oldotta meg, hogy egyéni imában az 
Úr segítségét kérte. Egy napon, amikor 
Lucy vallási kérdésekben széthúzást 
tapasztalt családjában, saját elmon-
dása szerint elvonult „egy közeli 
vadcseresznyefa-ligetbe, és az Úrhoz 
imádkoz[ott]” 8.

Lucy akkor is nagy hittel imád-
kozott, amikor személyesen kellett 
betegségekkel szembenéznie, amikor 
Joseph csontvelőgyulladásban majd-
nem elvesztette a lábát, és amikor 
Joseph nővére, Sophronia majdnem 
belehalt a tífuszba. Sophronia beteg-
ségéről azt írta Lucy: „Gyermekemre 
tekintettem. […] Férjemmel összekul-
csoltuk a kezünket, térdre borultunk 
az ágy mellett, és kiöntöttük gyötrel-
münket és fohászainkat az Úrnak.” 9 
Sophronia túlélte a betegséget. Biztos 
vagyok benne, hogy Lucy gyermekei 
gyakran voltak tanúi annak, hogy hit-
tel imádkozott és választ kapott ezekre 
az imákra.

Lucy hittel imádkozott útmutatá-
sért, és Joseph is egy ligetbe vonult el, 
majd édesanyja példáját követve, hittel 
imádkozva kért választ az Úrtól.

Lucyhoz hasonlóan saját bizonysá-
gunk megerősítésével, a szentírások 
tanulmányozása és személyes, vala-
mint velük mondott ima által nekünk 
is meg kell mutatnunk a gyermekeink-
nek és a fiataljainknak, hogyan erő-
síthetik meg a Jézus Krisztusba vetett 
hitüket és bizonyságukat.

Lucyvel ellentétben ma nekünk 
abban az áldásban van részünk, 
hogy nem csak a Bibliával rendel-
kezünk. Vannak utolsó napi szent-
írásaink, és megvannak nekünk az 
utolsó napi próféták szavai, amelyek 

Édesanyja így felelt: „Már ma 
hozzálátok.”

Vajon mit tesz Ruby édesanyja, 
amivel „már ma hozzálát”? Szülők-
ként, nagyszülőkként és vezetőkként 
hogyan láthatunk hozzá gyermekeink 
és fiataljaink az örök élethez vezető 
ösvényre tereléséhez és ott tartásához? 
A hívők példáinak kell lennünk.3

Brigham Young próféta azt mondta: 
„Soha nem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy bármi olyat tegyünk, amit 
a gyermekeinktől nem akarunk látni. 
Olyan példát kell mutatnunk nekik, 
amit szeretnénk, ha követnének.” 4  
Mindannyian már ma hozzáláthatunk 
azzal, hogy ilyen jó példát mutatunk.

Ma azt a felhívást intézem hozzá-
tok, hogy legyetek „példa a hívők-
nek… a hitben [és] a tisztaságban” 5 
– két olyan dologban, amire szükség 
van a szabaduláshoz.

Legyetek példái a hívőknek a 
hitben. Tegyetek saját hitetek és a 
Jézus Krisztusról való bizonyságo-
tok megerősítéséért, felkészülve 
ezzel arra, hogy szóban és példa-
mutatással is bizonyságot tegyetek a 
gyermekeiteknek.

Hadd meséljek egy csodálatos 
édesanyáról, akinek élete a hit példája 
volt. Amikor Joseph Smith próféta 
még kisfiú volt, édesanyjára, Lucy 
Mack Smithre tekintve és tőle tanult 

Írta: Mary n. Cook
első tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében

Légy példa a hívőknek!
Azt a felhívást szeretném intézni felétek, hogy legyetek  
„példa a hívőknek… a hitben [és] a tisztaságban”.
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A „Szórakozás és a média”, vala-
mint az „Öltözködés és megjelenés” 
részekben található normák különö-
sen nagy kihívást jelenthetnek, mert a 
világ normái szerint ezek egyre inkább 
elavultnak számítanak.

Akkor is meg kell mutatnunk, hogy 
mi az erényes és szép, amikor kivá-
lasztjuk, mit hallgatunk és nézünk a 
médiában. Vigyáznunk kell rá, hogy 
az otthonunkba a médián keresztül 
beengedett dolgok ne tompítsák el a 
Lélek iránti fogékonyságot, ne ártsa-
nak a családi és baráti kapcsolatok-
nak, és ne mutassanak evangéliumi 
tanokkal összeegyeztethetetlen sze-
mélyes prioritásokat. Példánk segíthet 
a gyermekeinknek megérteni, hogy 
ha valaki sok időt tölt internetezéssel, 
szórakoztató médiával, a mobiltelefon-
jával, videojátékkal vagy tévénézéssel, 
akkor az elvonja őt az eredményes 
tevékenységektől és az értékes emberi 
kapcsolatoktól.

Öltözködésünkkel és megjelené-
sünkkel is azt példázzuk, hogy mi az 
erényes és szép. Szövetséges nép-
ként felelősséggel tartozunk testünk 
gondozásáért, védelméért és megfelelő 
öltöztetéséért. Segíteni kell a gyerme-
keinknek és a fiataljainknak megérteni, 
hogy templomként, Istentől kapott 
ajándékként tiszteljük a testünket.17 
Példát mutatunk, amikor nem vagyunk 
hajlandóak olyan erkölcstelen ruhákat 
vásárolni vagy viselni, amelyek túl-
ságosan szűkek, túlságosan áttetszők 
vagy bármely más módon kihívóak.

Robert D. Hales elder a következőt 
tanácsolta, hogy segítsünk gyermeke-
inknek keresztelési szövetségük betar-
tásában: „Azt tanítjuk, hogy abban a 
pillanatban, amikor kilépnek a vízből, 
a világból kilépve Isten királyságába 
lépnek. Szövetségben ígérik meg pa-
rancsolataink betartását.” 14

„A szövetségek erős kötelezettséget 
rónak ránk Istennek tett ígéreteink 
tiszteletben tartására. Szövetségeink 
betartásához le kell mondanunk azok-
ról a tevékenységekről és érdekek-
ről, amelyek gátolják e szövetségek 
teljesítését.” 15

A fiatalság erősségéért csodálatos esz-
köz, amely segít a fiataloknak megérteni 
a szövetségkötés szent kötelezettségét, 
és a szövetség betartásából származó 
tisztaság áldásait. Utolsó napi próféták 
szavait tartalmazza – vasrúd ez, amely 
biztonságosan vezeti őket az egyenes 
és keskeny ösvényen, elfordítva őket a 
Sátán azon csapdáitól, amelyek gátol-
hatják a haladásukat. A könyv sok olyan 
áldásról is szót ejt, amely az engedel-
mességből és annak kereséséből fakad, 
ami „erényes [és] szép” 16.

Szülők, szerezzetek be magatok-
nak is egy példányt ebből a füzetből, 
és olvassátok el gyakran! Magatok is 
éljetek a normák szerint! Legyenek 
olyan gondolatokkal teli evangéliumi 
beszélgetéseitek a fiatalokkal, amelyek 
segítenek nekik, hogy ők is vágyja-
nak a normák szerinti életre, valamint 
azok jelentésének és rendeltetésének 
felfedezésére.

„biztonságosan vezetnek” 10  minket 
az örök élethez vezető ösvényen. 
A Mormon könyvéből tudjuk, hogy 
akik az ösvényen voltak, „folyama-
tosan szilárdan kapaszkod[tak] a 
vasrúdba” 11, amely „Isten szav[ához]” 12 
volt hasonló. A mai világ tele van 
kísértésekkel, ezért kihívást jelenthet 
„szilárdan kapaszkod[ni]”, miközben 
a Sátán könyörtelenül megpróbál 
lehúzni bennünket Isten útjáról. Ha 
egyik kezünkkel a rudat fogjuk, a 
másikkal viszont a világot, akkor gyer-
mekeinket és fiataljainkat kitesszük 
annak a veszélynek, hogy eltévednek 
az ösvényen. Ha nem egyértelmű a 
példánk, akkor Jákób szavaival élve 
„elveszít[jük] gyermekei[nk] bizalmát, 
rossz példá[nk] miatt” 13.

Szülők, nagyszülők és vezetők – 
üzeneteteknek egyértelműnek kell 
lennie! Az egyértelműséget az adja, 
ha mindkét kézzel a rudat fogjátok, és 
a szentírásokban, valamint az utolsó 
napi próféták szavaiban található 
igazságok szerint éltek. Bár lehet, 
hogy ti nem prófétát neveltek, mint 
Lucy, de az biztos, hogy a holnap 
vezetőit nevelitek, és tetteitek ugyano-
lyan kézzelfoghatóan kapcsolódnak a 
hitetekhez.

Aztán legyetek példái a hívőknek 
a tisztaságban. Egyedül Szabadítónk 
engesztelése által válhatunk tisztává. A 
megtisztulás folyamata mindannyiunk 
számára hittel, bűnbánattal és első 
szövetségünkkel, a keresztelkedéssel 
kezdődik.
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a tisztaságban. Mindennap erősítsétek 
meg a hiteteket és a bizonyságotokat 
a szentírások tanulmányozása és ima 
által! Tartsátok be a keresztelési szö-
vetségeteket, akkor tiszták lesztek és 
érdemesek a Szentlélek útmutatására. 
Már ma hozzáláthattok ahhoz, hogy 
mások számára követendő példák 
legyetek.

És soha nem lehet tudni, talán 
ti lesztek azok a példák, akikre kis 
Rubymnak egy napon szüksége lesz. 
Ruby egyelőre nagyon jól indult az 
örök élethez vezető ösvényen. Szülei 
az igazlelkűség példáját mutatják 
otthon, és minden napot azzal az 
elhatározással kezdenek, hogy példái 
lesznek a hívőknek. Önrendelkezését 
használva remélhetőleg Ruby úgy 
dönt majd, hogy követi őket.

Hálás vagyok a boldogság tervéért, 
és bizonyságot teszek arról, hogy ez 
az egyetlen módja annak, hogy Ruby-
val együtt mindannyian újra tiszták 
legyünk majd és örökké Mennyei 
Atyánk jelenlétében éljünk. Lássunk 
hozzá mindannyian még ma! Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Lásd Ábrahám 3:22–26.
 2. Lásd Példabeszédek 31:10.
 3. Lásd 1 Timótheus 4:12.
 4. Az egyház elnökeinek tanításai:  

Brigham Young (1997), 173.
 5. 1 Timótheus 4:12.
 6. Lásd Lucy Mack Smith, History of Joseph 

Smith by His Mother, ed. Scot Facer Proctor 
and Maurine Jensen Proctor (1996), 50.

 7. Lásd Joseph Smith története 1:11–19.
 8. Smith, History of Joseph Smith, 58.
 9. Smith, History of Joseph Smith, 69.
 10. “The Iron Rod,” Hymns, no. 274.
 11. 1 Nefi 8:30.
 12. 1 Nefi 11:25.
 13. Jákób 2:35.
 14. Robert D. Hales, Return: Four Phases of 

Our Mortal Journey Home (2010), 60.
 15. Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató 

a misszionáriusi szolgálathoz (2008), 63.
 16. Hittételek 1:13.
 17. Lásd 1 Korinthusbeliek 3:16.
 18. Móziás 18:9.
 19. Thomas S. Monson: Az igazlelkűség példái. 

Liahóna, 2008. máj. 66.

éljetek továbbra is igazlelkűen. Sokan 
vannak, akik segíthetnek nektek. 
Thomas S. Monson elnök azt mondta, 
„még egy példaértékű családnak is… 
jól jön az őszintén törődő, jó emberek 
támogató segítsége” 19.

Nézzetek körül az egyházközsége-
tekben és a cöveketekben, keressetek 
olyan vezetőket és barátokat, akik 
példái a hívőknek, és tanuljatok tőlük!

Amikor fiatal nő voltam, ismertem 
ilyan példáját a hívőknek. Szüleim 
mellett Carma Cutler nagynéném 
is az volt. Élénken emlékszem rá, 
amikor tizenhat éves koromban be-
szédet mondott egy cöveki normák 
estjén. Annak fontosságáról tanított, 
hogy legyünk erkölcsileg tiszták, 
érdemesek a templomi házasságra. 
Mélyen megérintett a bizonysága. 
Kislánykorom óta láttam erényes éle-
tét, és tudtam, hogy az összhangban 
áll a tanításaival. Követni akartam a 
példáját.

Fiatal férfiak és fiatal nők, ti is 
már ma hozzáláthattok azáltal, hogy 
példák vagytok a hívőknek a hitben és 

Akik betartják a szövetségeiket, 
azok Isten iránti szeretetük és az általa 
ígért áldások miatt igyekeznek „min-
dig… és minden helyen” 18 engedel-
meskedni. Egyik este, amikor éppen 
sétáltunk a férjemmel, szabadtéri 
lakodalom helyszíne mellett mentünk 
el. Nem ismertük őket, de azonnal az 
erény benyomását keltették bennünk. 
Szép zenét választottak és szép ruhá-
kat viseltek. A ragyogó menyasszony 
ruhája egyértelműen visszafogott volt, 
akárcsak a koszorúslányok ruhái. Ez a 
család úgy döntött, hogy nem vegyíti 
a világ dolgait ennek a napnak a 
szentségével.

Most hadd szóljak egy szót egyhá-
zunk csodálatos fiataljaihoz. Köszö-
nöm, hogy igazlelkű példát mutattok a 
barátaitoknak, a tanáraitoknak, a veze-
tőiteknek és a családotoknak. Tudom, 
hogy sokan közületek egyedüli egy-
háztagok a családjukban. Az is lehet, 
hogy az egyházi gyűlésekre is egyedül 
jártok el. Megdicsérlek benneteket 
elkötelezettségetekért és igazlelkű 
példátokért. Legyetek türelmesek és 
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Mennyei Atyánk kétfajta csator-
nát adott gyermekeinek a Vele 
való kommunikációhoz – az 

egyiket nevezhetjük személyes csator-
nának, a másikat pedig papsági csa-
tornának. Mindegyikőnknek meg kell 
értenie e két alapvető kommunikációs 
csatorna mibenlétét, és követnie kell 
ezek iránymutatását.

i. a személyes csatorna
A személyes csatorna által köz-

vetlenül szólunk imánkban Mennyei 
Atyánkhoz, Ő pedig az általa kiala-
kított csatornákon keresztül, egyéb 
halandó személy közbenjárása nélkül 
válaszol nekünk. Mennyei Atyánkhoz 
Jézus Krisztus nevében imádkozunk, 
Ő pedig az Ő Szent Lelkén keresztül 
és egyéb módokon válaszol nekünk. A 
Szentlélek küldetése, hogy bizonysá-
got tegyen az Atyáról és a Fiúról (lásd 
János15:26; 2 Nefi 31:18; 3 Nefi 28:11), 
hogy elvezessen minket az igazság-
hoz (lásd János 14:26; 16:13), és hogy 
megmutassa, mit kell tennünk (lásd 
2 Nefi 32:5). E személyes kommuniká-
ciós csatorna, mely Mennyei Atyánkkal 
az Ő Szent Lelkén keresztül biztosítja 

a kapcsolatot, kivételes forrását jelenti 
az igazságról való bizonyságunknak 
és tudásunknak, valamint szerető 
Mennyei Atyánk közvetlenül nekünk 
szánt útmutatásának. Ez alapvető része 
az Ő bámulatos evangéliumi tervének, 
mely minden egyes gyermeke számára 

lehetővé teszi, hogy személyes tanúsá-
got szerezzenek annak igazságáról.

A Szentlelken keresztül létrejövő 
Mennyei Atyánkkal való közvetlen és 
személyes kommunikációs csatorna 
az érdemességen alapszik, és mivel 
annyira alapvető fontosságú, paran-
csolatba kaptuk, hogy az úrvacsoravé-
tel által minden sabbatnapon újítsuk 
meg a szövetséginket. Így érdemessé 
válunk arra az ígéretre, hogy az Ő 
Lelke mindig velünk lehet, hogy ve-
zessen bennünket.

Az Úrral való személyes kommuni-
kációs csatornánk és az ide vonatkozó 
hitelveink és gyakorlataink hasonlíta-
nak azon keresztény emberekéhez, 
akik ragaszkodnak ahhoz, hogy szük-
ségtelenek az emberi közvetítők Isten 
és ember között, mivel Isten olyan, 
mindenki számára közvetlenül hozzá-
férhető forrás, melyre ma „minden hívő 
papságaként” utalunk, s mely tantételt 
Luther Márton is támogatta. Erről majd 
később még ejtek néhány szót.

A személyes csatorna kiemelt fon-
tosságú a személyes döntésekben és 
a család vezetésében. Sajnos azonban 
néhány egyháztag alulértékeli e köz-
vetlen, személyes csatorna szükséges-
ségét. A prófétai vezetés kétségtelen 
fontosságát szem előtt tartva – mely 
az a papsági csatorna, melynek az 
egyházi ügyekben való mennyei kom-
munikáció koordinálása az alapvető 
feladata –, néhányan azt szeretnék, 
hogy papsági vezetőjük hozza meg 
helyettük azokat a személyes dönté-
seket, melyeket nekik kellene meg-
hozniuk az ő személyes csatornáikon 
keresztül kapott sugalmazás által. A 
személyes döntések meghozatalához 
és a család vezetéséhez elsősorban a 
személyes csatornát kell használni.

Úgy érzem, hogy két másik figyel-
meztetést is kell adnom e Mennyei 
Atyánkkal való becses, közvetlen kom-
munikációs csatornával kapcsolatban.

Írta: dallin H. Oaks elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A kommunikáció  
két csatornája
A személyes és a papsági csatornát megfelelő egyensúlyban 
kell használni, hogy halandó életünk célját betöltve fejlődni 
tudjunk.
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Szentjének irgalma és kegyelme által 
adatik meg.

Jézus Krisztus földi szolgálata során 
ráruházta apostolaira az Ő nevét viselő 
papsági felhatalmazást, és megalapított 
egy egyházat, mely szintén az Ő nevét 
viseli. Ebben az utolsó adományo-
zási korszakban visszaállíttatott az Ő 
papsági felhatalmazása, egyháza pedig 
a Joseph Smith prófétánál történt 
mennyei látogatások által újra mega-
lapíttatott. Ez a visszaállított papság és 
az újra megalapított egyház a papsági 
csatorna mozgatórugója.

A papsági csatorna által szólt Isten 
a régi időkben a szentírásokon keresz-
tül az Ő gyermekeihez. Továbbá ez az 
a csatorna, melyen keresztül jelen-
leg is szól hozzánk az élő próféták, 
apostolok és más sugalmazott vezetők 
tanításai és tanácsai formájában. Ez 
által részesülünk a szükséges szertar-
tásokban. Ez által kapunk elhívásokat, 
hogy az Ő egyházában szolgáljunk. 
Az Ő egyháza az út, és az Ő papsága 
az a hatalom, mely által elnyerhetjük 
azon kiváltságot, hogy részt vegyünk 
azokban az együttműködést kívánó 
tevékenységekben, melyek elengedhe-
tetlenek az Úr munkájának elvégzésé-
hez. Ezek közé tartozik az evangélium 

néhány parancsolat betartása vagy 
bizonyos tanácsok követése alól. 
Ezek az emberek lehet, hogy kapnak 
kinyilatkoztatást vagy sugalmazást, de 
az nem abból a forrásból ered, melyre 
ők gondolnak. Az ördög minden ha-
zugság atyja, és fáradhatatlanul azon 
munkálkodik, hogy okos utánzataival 
hátráltassa Isten munkáját.

ii. a papsági csatorna
A személyes csatornától eltérően, 

mellyel Mennyei Atyánk a Szentlelken 
keresztül közvetlenül kommunikál 
velünk, a papsági kommunikációs 
csatorna rendelkezik a többi nélkülöz-
hetetlen szükséges közvetítővel, mint 
amilyen a Szabadítónk, Jézus Krisztus, 
az Ő egyháza, valamint az Ő kijelölt 
vezetői.

Engesztelő áldozatának elvégzése 
révén Jézus Krisztusnak áll hatalmá-
ban megszabni azokat a feltételeket, 
melyeknek eleget kell tennünk, hogy 
érdemessé váljunk az Ő engeszte-
lésének áldásaira. Ezért vannak a 
parancsolatok és a szertartások. Ezért 
kötünk szövetségeket. Így tehetünk 
szert a megígért áldásokra. „[M]indaz  
után, amit meg tudunk tenni” (2 Nefi 
25:23), ezek mindegyike Izráel 

Először is, a maga teljességében a 
személyes csatorna nem működhet 
a papsági csatornától függetlenül. A 
Szentlélek ajándékát – azaz Isten és az 
ember közötti kommunikációs eszközt 
– papsági felhatalmazás által, a pap-
sági kulcsokkal rendelkező személyek 
felhatalmazása szerint ruházzák ránk. 
Nem kaphatjuk meg puszta vágy vagy 
hit által. A Lélek folyamatos társaságá-
hoz való jogot pedig minden sabbatna-
pon meg kell erősítenünk azáltal, hogy 
érdemesen veszünk az úrvacsorából, és 
megújítjuk a kereszteléskor kötött szö-
vetségeinket, miszerint engedelmesek 
és szolgálatkészek leszünk.

Ebből adódóan a közvetlen, sze-
mélyes csatornán keresztüli kommu-
nikációnk nem fog megbízhatóan 
működni, ha engedetlenek vagyunk, 
vagy megszűnik a papsági csatorná-
val való összhang. Az Úr kijelentette, 
hogy „a menny hatalmait csakis az 
igazlelkűség tantételei alapján lehet 
irányítani vagy kezelni” (T&Sz 121:36). 
Azok között, akik megszegik Isten 
parancsolatait, vagy nem engedelmes-
kednek a papsági vezetőik tanácsá-
nak, sajnos elég gyakran előfordul, 
hogy kijelentik, Isten kinyilatkoztatta 
számukra, hogy felmentést kaptak 
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próféta nem tudott fordítani, amikor 
mérges vagy zaklatott volt.

David Whitmer erről így számolt be: 
„Egyik reggel, amikor a fordítás folyta-
tásához készülődött, valami nem volt 
rendben a ház körül, és emiatt megha-
ragudott. Valami miatt, amit Emma, a 
felesége tett. Oliver és én felmentünk, 
Joseph pedig hamarosan utánunk jött, 
hogy folytassa a fordítást, de semmire 
sem jutott vele. Egyetlenegy szótagot 
nem bírt lefordítani. Lement, kiment a 
gyümölcsösbe, és az Úrhoz folyamo-
dott; úgy egy óráig volt távol – majd 
visszajött a házba, bocsánatot kért Em-
mától, ezután feljött az emeletre, ahol 
mi voltunk, és a fordítás rendben ment 
tovább. Semmit nem tehetett, hacsak 
nem volt alázatos és hithű.” 1

iii. Mindkét csatornára szükség van
Befejezésként néhány további 

példán keresztül szeretném szemlél-
tetni, hogy miért van szükség mindkét 
csatornára, melyeket Mennyei Atyánk 
az Ő gyermekeivel való kommuniká-
cióra alakított ki. Mindkettő csatorna 
elengedhetetlen azon céljához, hogy 
véghezvigye az Ő gyermekei hal-
hatatlanságát és örök életét. Ennek 
fontosságát egy korai szentírásban 
is feljegyezték, amikor Jethró azt az 
atyai tanácsot adta Mózesnek, hogy ne 
próbáljon meg annyi mindent egyedül 
megtenni. A nép reggeltől estig várt a 
papsági vezetőjére, hogy megtudakolja 
Isten akaratát (lásd 2 Mózes 18:15), 
és hogy „törvényt [tegyen] az ember 
között és felebarátja között” (16. vers). 
Gyakran felidézzük, miként taná-
csolta Jethró Mózesnek, hogy kijelölés 
által delegáljon bírákat a személyes 
nézeteltérések kezelésére (lásd 21–22. 
vers). Jethró azonban olyan tanácsokat 
is adott, melyek a személyes csatorna 
szükségességét is szemléltetik: „És 
tanítsd őket a rendeletekre és tör-
vényekre és add tudtokra az útat, a 

Ne feledjük, az Úr jelenkori kinyi-
latkoztatásában tett kijelentését, misze-
rint az Úr szolgáinak hangja az Úrnak 
hangja (lásd T&Sz 1:38; 21:5; 68:4).

Úgy érzem, hogy az elengedhe-
tetlen papsági csatorna iránti biza-
lommal kapcsolatban emlékeztetnem 
kell még magunkat további két 
figyelmeztetésre.

Az első az, hogy a papsági csatorna 
nem pótolja a személyes csatornát. 
Mindenkinek szüksége van személyes 
bizonyságra az igazságról. Hitünk 
fejlődése közben kezdetben szük-
ségszerűen mások hitére és szavaira 
támaszkodunk, gondolok itt a szüle-
inkre, tanárainkra vagy papsági veze-
tőinkre (lásd T&Sz 46:14). Ha azonban 
kizárólag egy adott papsági vezetőre 
vagy tanítóra támaszkodunk az igaz-
ságról való személyes bizonyságunk 
terén, és erre a bizonyságra nem a 
személyes csatornán keresztül teszünk 
szert, akkor örökké az a veszély fog 
fenyegetni bennünket, hogy esetleg 
kiábrándulunk az adott személy cse-
lekedetei miatt. Amikor az igazságról 
való tudás és a bizonyság megérik, 
nem szabad, hogy egy köztes, halandó 
személytől függjünk a köztünk és 
Mennyei Atyánk közötti kapcsolatban.

Másodszor, a személyes csatorná-
hoz hasonlóan a papsági csatorna sem 
tud teljes mértékben és megfelelően 
működni az érdekünkben, ha mi 
magunk nem vagyunk érdemesek és 
engedelmesek. Sok szentírás tanít arról, 
hogy ha tartósan ellenszegülünk Isten 
parancsolatainak, akkor „kivágat[unk] 
a színe elől” (Alma 38:1). Amikor ez 
megtörténik, az Úr és az Ő szolgái elé 
súlyos akadályok gördülnek, hogy lelki 
segítséget adjanak nekünk, és mi sem 
tudunk saját magunktól szert tenni arra.

A történelem egy eleven példával 
szolgál annak fontosságára, hogy az 
Úr szolgáinak összhangban kell len-
niük a Lélekkel. Az ifjú Joseph Smith 

prédikálása, a templomok és kápolnák 
építése és a szegények megsegítése.

Az e papsági csatornára vonatkozó 
hitelveink és gyakorlataink hason-
lítanak azon keresztény embereké-
hez, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy 
elengedhetetlenek a felhatalmazás 
általi szertartások (a sákramentumok, 
vagyis szentségek), és hogy azokat 
egy Jézus Krisztus által felhatalmazott 
és megbízott személynek kell elvégez-
nie (lásd János 15:16). Mi is ugyanezt 
hisszük, abban viszont természetesen 
különbözünk más keresztényektől, 
hogy miként vezetjük vissza ezt a 
felhatalmazást.

Egyházunk néhány jelenlegi 
vagy volt tagja elmulasztja a papsági 
csatorna fontosságának elismerését. 
Alábecsülik az egyház, illetve annak 
vezetőinek és programjainak fontos-
ságát. Csakis a személyes csatornára 
hagyatkozva járják útjukat, melynek 
célja, hogy saját maguk határozzák 
meg a tant, és olyan versengő szerve-
zeteket irányítsanak, melyek ellenté-
tesek a prófétai vezetők tanításaival. 
Ezáltal egyfajta újkori gyűlölködést 
testesítenek meg azzal szemben, me-
lyet lekicsinylő módon gyakran csak 
„szervezett vallásnak” neveznek. Azok, 
akik elutasítják a szervezett vallás 
szükségességét, elutasítják annak a 
Mesternek munkáját is, aki az Ő egy-
házát és annak tisztségviselőit az idők 
delén megszervezte, és aki mindeze-
ket napjainkban visszaállította.

Ahogyan Pál apostol is tanította, a 
mennyei felhatalmazás által megalapí-
tott szervezett vallás elengedhetetlen:

„A szentek tökéletesbbítése czél-
jából szolgálat munkájára, a Krisztus 
testének építésére:

Míg eljutunk mindnyájan az Isten 
Fiában való hitnek és az Ő megisme-
résének egységére, érett férfiúságra, a 
Krisztus teljességével ékeskedő kornak 
mértékére” (Efézusbeliek 4:12–13).
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felhatalmazás – legyen az az apánál 
vagy csonka családban az anyánál – 
családi ügyekben működik a papsági 
kulcsok viselőjének külön engedélye 
nélkül is. Ez hasonló a személyes csa-
tornához. Ha növekedni szeretnénk, 
és el akarjuk érni azt a rendeltetést, 
melyet Mennyei Atyánk az Ő gyer-
mekei számára a tervében kijelölt, a 
családi és a személyes életünkben is 
működnie kell mindkét csatornának.

A személyes és a papsági csa-
tornát megfelelő egyensúlyban kell 
használni, hogy halandó életünk 
célját betöltve fejlődni tudjunk. Ha a 
személyes vallásgyakorlat túlságosan 
a személyes csatornára hagyatkozik, 
az individualizmus elhomályosítja az 
isteni felhatalmazás fontosságát. Ha a 
személyes vallásgyakorlat túlságosan 
is a papsági csatornára hagyatkozik, 
annak a személyes fejlődés fogja kárát 
látni. Isten gyermekeinek mindkét csa-
tornára szükségük van, hogy elérjék 
örökkévaló rendeltetésüket. A vissza-
állított evangélium mindkettőt tanítja, a 
visszaállított egyház pedig mindkettőt 
biztosítja.

Tanúbizonyságomat teszem az 
Úr prófétájáról, Thomas S. Monson 
elnökről, aki rendelkezik a papsági 
csatornát irányító kulcsokkal. Tanú-
bizonyságomat teszem az Úr Jézus 
Krisztusról, akié ez az egyház. To-
vábbá tanúbizonyságomat teszem a 
visszaállított evangéliumról, melynek 
igazságát mindannyian megismerhet-
jük a Mennyei Atyánkkal összekötő 
becses személyes csatornán keresztül. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. In “Letter from Elder W. H. Kelley,” The 

Saints’ Herald, Mar. 1, 1882, 68. Hasonló 
beszámoló található a következő forrásban: 
B. H. Roberts, A Comprehensive History of 
the Church, 1:131.

 2. Lásd Dallin H. Oaks: Papsági felhatalmazás 
a családban és az egyházban. Liahóna, 
2005. nov. 24–27.

a Szentlélek visz el azokhoz, akik 
erre törekednek és meg is hallgatják 
a választ.

A misszionáriusi munka egy másik 
példája annak, hogy mennyire fontos 
mindkét csatorna. Azok a férfiak és 
nők, akiket elhívnak a misszionáriusi 
szolgálatra, érdemesek és szolgálatké-
szek azon tanításoknak köszönhetően, 
melyeket a papsági csatornán keresz-
tül kaptak, valamint a bizonyságuk 
miatt, melyre a személyes csatornán 
keresztül tettek szert. Elhívásuk a 
papsági csatornán keresztül érkezik. 
Ezután pedig az Úr képviselőiként, és 
az Ő papsági csatornájának irányí-
tása alatt tanítják az érdeklődőket. Az 
igazságot őszintén kutató emberek 
figyelnek, a misszionáriusok pedig 
arra biztatják őket, hogy ima által, a 
személyes csatornán keresztül tu-
dakolják meg saját maguk, hogy az 
üzenet igaz-e.

Az utolsó példám ezeket a tanté-
teleket a családban és az egyházban 
lévő papsági felhatalmazásra vonatko-
zóan mutatja be.2 Az egyházban lévő 
összes papsági felhatalmazás olyan 
személy irányítása alatt működik, 
aki rendelkezik a megfelelő papsági 
kulcsokkal. Ez a papsági csatorna. 
Ezzel szemben a családban elnöklő 

melyen járniok kell és a tenni valót, a 
melyet tenniük kell” (20. vers; kieme-
lés hozzáadva).

Más szavakkal, az izraelitákat, akik 
követték Mózest, meg kell tanítani 
arra, hogy ne vigyenek minden kér-
dést a papsági vezető elé. Meg kell ér-
teniük a parancsolatokat, és a legtöbb 
probléma megoldásához saját maguk-
nak kell sugalmazásra törekedni.

A közelmúltban történt chilei 
események jól szemléltetik, hogy 
mennyire szükség van mindkét 
csatornára. Chilét pusztító földrengés 
sújtotta. Sok egyháztagunk elveszí-
tette otthonát, néhányuk pedig a 
családtagjaikat is. Sokan elvesztették 
a reményüket is. Mivel az egyház 
felkészült az ilyen katasztrófákra, 
gyorsan ételt, menedéket és sok más 
anyagi jellegű segítséget nyújtott. 
A chilei szentek az Úr hangját az 
Ő egyházán és vezetőin keresztül 
hallhatták meg, miközben vezetőik 
igyekeztek segítséget nyújtani fizikai 
szükségleteik kielégítésében is. Ez 
azonban, bármilyen nélkülözhetetlen 
is a papsági csatorna, önmagában 
nem volt elég. Mindegyik egyháztag-
nak az Úrhoz kellett fordulnia imájá-
ban, hogy megkaphassa a vigasz és 
útmutatás közvetlen üzenetét, melyet 
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Ez egy csodálatos ülés volt. Amikor 
kineveztek az egyház elnökévé, 
azt mondtam: „Van egy feladat, 

amit magamnak szeretnék megtar-
tani. Én leszek a Tabernákulum Kórus 
tanácsadója.” Nagyon büszke vagyok a 
kórusomra!

Édesanyám egyszer ezt mondta ne-
kem: „Tommy, nagyon büszke vagyok 
mindarra, amit eddig véghezvittél. 
Lenne azonban egy észrevételem. Ma-
radnod kellett volna a zongorázásnál.”

Így hát odamentem a zongorához, 
és a következő dalt játszottam el neki: 
„Here we go, [here we go] to a birthday 
party” (Indulunk már, [indulunk már] a 
szülinapi buliba)1. Majd megcsókoltam 
a homlokát, ő pedig átölelt engem.

Sokat gondolok rá. Sokat gondolok 
az édesapámra. Sokat gondolok azokra 
az általános felhatalmazottakra, akik 
hatással voltak rám, illetve másokra, 
többek között azokra az özvegyekre – 
mind a nyolcvanötre –, akiket megláto-
gattam egy-egy kisütni való csirkével, 
vagy néha egy kis pénzzel.

Egyikőjüket egyszer késő este 
látogattam meg. Éjfél volt, amikor az 
idősek otthonához értem. A recepciós 
így fogadott: „Egész biztosan alszik 
már, de megkért, hogy ébresszem fel, 
mert azt mondta: »Tudom, hogy el fog 
jönni.«”

Megfogtam a kezét, ő pedig a 
nevemen szólított. Teljesen ébren volt. 
Kézfejemet az ajkaihoz szorította, és 
ezt mondta: „Tudtam, hogy jönni fog.” 
Hogy ne jöttem volna?

A gyönyörű zene szokott engem ily 
módon megérinteni.

Szeretett testvéreim! Igazsággal, re-
ménnyel és szeretettel teli, ihletett üze-
neteket hallottunk. Gondolataink Őrá 
terelődtek, aki engesztelést végzett a 
bűneinkért, aki megmutatta nekünk, 
hogyan éljünk és hogyan imádkoz-
zunk, és aki saját tetteivel mutatta 
meg a szolgálat áldásait – Urunkra és 
Szabadítónkra, Jézus Krisztusra.

Lukács könyvének 17. fejezetében 
azt olvassuk Róla:

„És lőn, mikor útban vala Jeruzsá-
lem felé, hogy ő Samáriának és Galile-
ának közepette méne által.

És mikor egy faluba beméne, jöve 
elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol 
megállának:

És felemelék szavokat, mondván: 
Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!

És mikor őket látta, monda nékik: 
Elmenvén, mutassátok meg magatokat 
a papoknak. És lőn, hogy míg odame-
nének, megtisztulának.

Egy pedig ő közülök, mikor látta, 
hogy meggyógyult, visszatére, dicsőít-
vén az Istent nagy szóval;

És arczczal leborula az ő lábainál, 
hálákat adván néki: és az Samariabeli 
vala.

Felelvén pedig Jézus, monda: 
Avagy nem tízen tisztulának-é meg?  
A kilencze pedig hol van?

Nem találkoztak a kik visszatértek 
volna dicsőséget adni az Istennek, 
csak ez az idegen?

És monda néki: Kelj föl, és menj el: 
a te hited téged megtartott.” 2

Isteni beavatkozás által a leprások 
megmenekültek az őket fenyegető 
kegyetlen, lassú haldoklástól, és újra 
lehetőséget kaptak az életre. Az egy, 
aki kifejezte háláját, kiérdemelte a 
Mester áldását, míg a hálátlan kilenc 
csalódást okozott Neki.

Testvéreim, vajon mi nem fe-
lejtünk el köszönetet mondani az 
áldásainkért? Az őszinte hálaadás 
nemcsak áldásaink felismeréséhez 
segít hozzá, de a mennyek ajtaját is 
megnyitja, és segít nekünk érezni 
Isten szeretetét.

Szeretett barátom, Gordon B. 
Hinckley elnök azt mondta: „Ha 
hálásan járjátok utatokat, nem fennhé-
jázva, beképzelten vagy önzőn, akkor 
a hálaadás lelkisége kísért benneteket, 
ami illik is hozzátok, és megáldja az 
életeteket.” 3

Máté könyvében, a Bibliában is 
olvashatunk a hálaadásról, ez alkalom-
mal a Szabadító köszönetének kifeje-
zéséről. Már három napja a pusztában 
volt, több mint 4000 ember követte őt 
és ment vele. Megsajnálta őket, mivel 
a három nap alatt talán egyáltalán nem 
ettek. Tanítványai azonban kérdőre 
vonták: „Honnét volna e pusztában 
annyi kenyerünk, hogy megelégít-
sünk ily nagy sokaságot?” Sokunkhoz 
hasonlóan a tanítványok is csak azt 
látták, hogy mi nincs.

„És monda nékik Jézus: Hány 
kenyeretek van? [A tanítványok] pedig 
mondának: Hét, és néhány halunk.

Írta: thomas s. Monson elnök

A hála isteni ajándéka
Hálás szívre… úgy teszünk szert, hogy köszönetet mondunk 
Mennyei Atyánknak az áldásaiért, valamint a körülöttünk 
lévőknek mindazért, amivel gazdagítják az életünket.
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Magunkat és másokat is felemelhet-
jük azzal, hogy nem vagyunk hajlan-
dóak elidőzni a negatív gondolatok 
világában, és hálás hozzáállást táplá-
lunk a szívünkben. Ha a hálátlanság a 
legsúlyosabb bűnök közé tartozik, ak-
kor a hálának a legnemesebb erények 
közt a helye. Valaki azt mondta, hogy 
„a hála nemcsak a legnagyobb erény, 
hanem minden más erény szülője is” 8.

Hogyan táplálhatunk a szívünkben 
hálás hozzáállást? Joseph F. Smith 
elnök, az egyház hatodik elnöke, 
megválaszolta ezt. Azt mondta: „A 
hálás ember nagyon sok mindent 
meglát a világban, amiért köszönetet 
mondhat, és nála a jó mindig többet 
nyom a latban, mint a rossz. A szeretet 
felülkerekedik a féltékenységen, és a 
világosság kiűzi életéből a sötétséget.” 
Így folytatta: „A gőg elpusztítja hálán-
kat és önzést állít a helyére. Mennyivel 
boldogabbak vagyunk egy hálás és 
szerető lélek közelében, és mily nagy 
gonddal kellene imádságos életen 
keresztül hálás hozzáállást táplálnunk 
Isten és az emberek iránt!” 9

Smith elnök azt mondja nekünk, 
hogy a hála meglétének kulcsa az 
imádságos élet.

Vajon az anyagi javak boldoggá és 
hálássá tesznek minket? Talán időle-
gesen. Mély és tartós boldogságot és 
hálát azonban olyan dolgok adnak, 
amelyek pénzen nem vehetők meg: 
a családunk, az evangélium, a jó ba-
rátok, az egészség, a képességeink és 
a körülöttünk élőktől kapott szeretet. 
Sajnos ezek azon dolgok közé tartoz-
nak, amelyeket sokszor természetes-
nek veszünk.

Az angol szerző, Aldous Huxley, azt 
írta: „A legtöbb emberi lény majdnem 
a végtelenségig képes rá, hogy termé-
szetesnek vegye a dolgokat.” 10

Gyakran pontosan azokat az em-
bereket vesszük természetesnek, akik 
leginkább megérdemlik a hálánkat. 

És semmiben nem sérti meg az 
ember Istent, vagyis senki ellen nem 
gerjed fel haragja, csak azok ellen, 
akik nem ismerik el minden dologban 
a kezét” 6.

A Mormon könyvében azt a felszó-
lítást olvassuk, hogy „naponta hála-
adásban él[jetek] a sok irgalomért és 
áldásért, amivel [Isten] igenis elhalmoz 
benneteket” 7.

Körülményeinktől függetlenül 
mindannyian sok mindenért hálásak 
lehetünk, ha megállunk egy pillanatra, 
és elgondolkozunk az áldásainkon.

Csodálatos időszakban vagyunk 
itt a földön. Bár sok minden rossz ma 
a világban, azért sok helyénvaló és 
jó dolog is van. Vannak megmaradó 
házasságok, gyermekeiket szerető és 
értük áldozatokat hozó szülők, törődő 
és segítséget nyújtó barátok, valamint 
tanárok, akik tanítanak. Számtalan 
szempontból áldott az életünk.

És [ Jézus] parancsolá a sokaságnak, 
hogy telepedjenek le a földön.

És vevén a hét kenyeret és a ha-
lakat, és hálákat adván, megtöré, és 
adá az ő tanítványainak, a tanítványok 
pedig a sokaságnak.”

Figyeljétek meg, hogy a Szabadító 
hálát adott azért, amijük volt – és ezt 
csoda követte. „És mindnyájan evének, 
és megelégedének; és fölszedék a ma-
radék darabokat hét teli kosárral.” 4

Mindannyian éltünk át olyan idősza-
kokat, amikor inkább arra összponto-
sítottunk, hogy mi hiányzik, és nem az 
áldásainkra. A görög filozófus, Epikté-
tosz, azt mondta: „Bölcs ember az, aki 
nem gyötrődik azon, hogy mije nincs, 
hanem örvend azon, hogy mije van.” 5

A hála isteni alapelv. Az Úr egy Jo-
seph Smith prófétának adott kinyilat-
koztatásban kijelentette:

„Mondj köszönetet az Úrnak, Iste-
nednek minden dologban. […]
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milyen gazdagon áldotta meg őket 
Isten, és mosolygott rájuk munká-
juk minden órájában. Amikor végül 
leültek az édesanyjuk által készített 
lakomához, mindannyian érezték az 
áldásokat.

Gordon azt mesélte, hogy mégis 
annak az évnek a Hálaadás napjára 
emlékezett leginkább, amikor úgy 
tűnt, hogy semmijük sincs, amiért 
hálásak lehetnének.

Jól indult az év: volt maradék 
szénájuk, sok vetőmagjuk, négy alom 
malacuk, és édesapjuknak volt némi 
félretett pénze is, hogy egy napon 
megvehessenek egy bálázó gépet, 
amiről a legtöbb gazdálkodó csak 
álmodni tudott. Az áramot is ebben az 
évben vezették be a faluba, bár hozzá-
juk még nem, mert nem engedhették 
meg maguknak.

Egy este, amikor Gordon édesanyja 
épp nagymosást tartott, édesapjuk 
felváltotta őt a mosódeszkánál, és 
arra kérte feleségét, hogy pihenjen 
és inkább kötögessen. Azt mondta: 
„Több időt töltesz mosással, mint 
alvással. Szerinted be kellene adnunk 
a derekunkat és bevezetni az áramot?” 
Bár édesanyámat felvillanyozta ennek 
lehetősége, egy-két könnycseppet 
azért hullatott annak gondolatán, hogy 
a bálázó gépet nem fogják megvenni.

Így hát ebben az évben hozzájuk is 
kivitték a villanyvezetéket. Vettek egy 
mosógépet, igaz, nem valami tetsze-
tőset, ami aztán egész nap magától 

mindent kaptunk.
Elmesélem egy olyan család 

történetét, akik komoly kihívások 
közepette is észre tudták venni az 
áldásaikat. Ezt a történetet sok évvel 
ezelőtt olvastam, és az üzenete miatt 
őriztem meg. Gordon Green írta, és 
ötven évvel ezelőtt jelent meg egy 
amerikai folyóiratban.

Gordon elmeséli, hogy egy kanadai 
gazdaságban nőtt fel, ahol testvéreivel 
együtt haza kellett sietniük az iskola 
után, míg a többi gyerek labdázott és 
úszni ment. Apjuk azonban megtalálta 
a módját, hogyan hozza tudomásukra, 
hogy értékes a munkájuk. Ez külö-
nösen aratás idején volt igaz, amikor 
a család a Hálaadás ünnepét tartotta, 
mert ezen a napon édesapjuk nagy-
szerű ajándékot adott nekik. Számba 
vétette velük mindazt, amijük volt.

A Hálaadás napjának reggelén 
levitte őket a pincébe, ahol hordókba 
szedett alma, dézsába rakott cékla, 
homokba ásott répa, és rengeteg zsák 
krumpli, valamint borsó, kukorica, 
fejtett bab, lekvár, eper és más befőt-
tek töltötték meg a polcokat. Mindent 
gondosan számba vétetett a gyerme-
kekkel. Aztán kimentek a csűrbe, és 
megnézték, hány tonna szénájuk van, 
a magtárban pedig hány véka búza. 
Megszámolták a teheneket, a disznó-
kat, a tyúkokat, a pulykákat és a libá-
kat. Apjuk azt mondta, szeretné tudni, 
hogy állnak, de igazából azt akarta, 
hogy az ünnep napján felismerjék, 

Ne várjunk hálánk kifejezésével addig, 
amíg túl késő lesz! Elveszített szeret-
teiről beszélve egy férfi így fejezte ki 
megbánását: „Emlékszem azokra a 
boldog időkre, és gyakran azt kívá-
nom, bárcsak a halottak fülébe súghat-
nám a köszönetet, amely kijárt nekik 
az életben, de nemigen kapták meg.” 11

Szeretteink elvesztése szinte elke-
rülhetetlenül mindig némi megbánást 
ébreszt a szívünkben. Csökkentsük 
ennek érzését, amennyire emberileg 
csak lehetséges azzal, hogy gyakran 
kifejezzük irántuk a szeretetünket és a 
hálánkat! Soha nem tudjuk, mennyire 
hamar lesz túl késő.

Hálás szívre tehát úgy teszünk szert, 
hogy köszönetet mondunk Mennyei 
Atyánknak az áldásaiért, valamint a kö-
rülöttünk lévőknek mindazért, amivel 
gazdagítják az életünket. Ez folyamatos, 
tudatos erőfeszítést igényel – lega-
lábbis addig, amíg igazán meg nem 
tanultuk és ki nem fejlesztettük a hálás 
hozzáállást. Gyakran hálát érzünk, és 
köszönetet szándékozunk mondani, de 
elfelejtjük megtenni, vagy egyszerűen 
halogatjuk azt. Valaki azt mondta, hogy 
„a kimondatlan köszönet olyan, mint 
a becsomagolt, de soha át nem adott 
ajándék” 12.

Amikor kihívásokkal és gondokkal 
nézünk szembe az életünkben, gyak-
ran nehéz az áldásainkra összpontosí-
tani. Ám ha elég mélyre ásunk és elég 
szorgalmasan keresünk, érezni fogjuk 
és fel fogjuk ismerni, hogy mennyi 
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az oldalát. A dühös csőcselék életét 
vette. Mégis máig halljuk a Golgota 
hegyéről irgalmas szavait: „Atyám! 
Bocsásd meg nékik; mert nem tudják 
mi cselekesznek.” 14

Ki volt e „fájdalmak férfia…, 
betegség ismerője” 15? „Kicsoda ez a 
dicsőség királya” 16, az urak Ura? Ő a 
Mesterünk. Ő a Szabadítónk. Ő Isten 
Fia. Ő a szabadulásunk Szerzője. Hív 
minket: „Kövessetek engem” 17. Azt 
mondja: „Eredj el, és te is a képen cse-
lekedjél.” 18 Arra kér: „...az én paran-
csolataimat megtartsátok.” 19

Kövessük hát Őt! Kövessük a példá-
ját! Engedelmeskedjünk szavainak! Ezt 
téve a hála isteni ajándékát adjuk Neki.

Őszintén, szívemből imádkozom 
azért, hogy tükröződjön saját sze-
mélyes életünkben a hála csodálatos 
erénye. Járja át a lelkünket most és 
mindörökké. Jézus Krisztus, a Szabadí-
tónk szent nevében, ámen. ◼
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a padlásra, fogott egy olajlámpát, le-
hozta, az asztalra tette és meggyújtotta. 
Megkérte a gyerekeket, hogy kapcsol-
ják le a lámpákat. Amikor már csak az 
olajlámpás égett, alig hitték el, hogy 
korábban ilyen sötét volt náluk. El sem 
tudták képzelni, hogy láttak valamit is 
az áram bevezetésével feltett lámpák 
ragyogó világossága nélkül.

Megáldották az ételt és mindenki 
hozzálátott. A vacsora végeztével 
csendben üldögéltek még. Gordon így 
írt erről:

„Kezdtünk újra tisztán látni a régi 
lámpás szerény homályánál. […]

Finom vacsora [volt]. A mezei nyúl 
íze olyan volt, akár a pulykáé, és a 
fehérrépa puhább volt minden koráb-
binál. […]

Otthon[unk]…, annak minden hiá-
nyával, gazdagnak tűnt számunkra.” 13

Testvéreim, a hála kifejezése 
udvarias és tiszteletre méltó; a hálát 
kifejező tett nagylelkű és nemes; 
azonban ha úgy élünk, hogy hála 
van a szívünkben, azzal a mennyeket 
érintjük meg.

Beszédem végére érve ma délelőtt 
azért imádkozom, hogy mindamellett, 
amiért hálásak vagyunk, mutassuk ki 
mindig hálánkat Urunk és Szabadí-
tónk, Jézus Krisztus iránt. Dicső evan-
géliuma választ ad az élet legnagyobb 
kérdéseire: Honnan jöttünk? Miért 
vagyunk itt? Hová megy a lelkünk, 
amikor meghalunk? Az evangélium az 
isteni igazság világosságát hozza el a 
sötétben élőkhöz.

Ő megtanította nekünk, hogyan 
imádkozzunk. Megtanította nekünk, 
hogyan éljünk. Megtanította nekünk, 
hogyan haljunk meg. Élete a szeretet 
öröksége. Meggyógyította a betegeket, 
felemelte az elesetteket, megszabadí-
totta a bűnösöket.

Végül egyedül maradt. Az apos-
tolok némelyike kétkedett, egyikük 
elárulta Őt. A római katonák átszúrták 

dolgozott, valamint villanykörtéket, 
melyek a mennyezetről lelógva, 
ragyogva himbálóztak. Nem kellett 
már olajjal feltölteni a lámpásokat, 
nem kellett kanócot vágni, kormos 
kéményt pucolni. A lámpások szép 
csendben felkerültek a padlásra.

Az áram bevezetése azonban szinte 
az utolsó jó dolog volt ebben az évben. 
Amikor a termés elkezdett kihajtani, 
beállt az esőzés. Mire a víz visszavo-
nult, sehol nem maradt növény. Újból 
vetettek, de a további esőzések a 
földbe verték a termést. A krumplijuk 
megrohadt a sárban. Nagyon olcsón, 
mert mindenki erre kényszerült, elad-
tak néhány tehenet, eladták minden 
malacukat és egyéb olyan haszonálla-
taikat, amelyeket egyébként megtar-
tottak volna. Az aratás ebben az évben 
egy parcella fehérrépából állt, amely 
valahogy kibírta a viharokat.

Aztán eljött a Hálaadás ünnepe. 
Édesanyjuk azt mondta: „Talán idén 
ki kellene hagynunk. Még egy libánk 
sem maradt.”

Hálaadás reggelén azonban Gor-
don édesapja beállított egy mezei 
nyúllal, és arra kérte a feleségét, hogy 
főzze meg. Vonakodva hozzálátott, 
jelezve, hogy ezt az öreg fickót jó 
sokáig kell majd főzni. Amikor végül 
néhány megmaradt fehérrépával 
együtt asztalra került, a gyerekek 
nem voltak hajlandóak enni belőle. 
Gordon édesanyja sírva fakadt, mire 
édesapja különös dolgot tett. Felment 
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Írta: L. Tom Perry elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

tanácsaimat: „Ezek a szentírásbeli tör-
ténetek soha nem kopnak el. Éppen 
olyan izgalmasak lesznek, amikor 
diakónusként, tanítóként, papként, 
misszionáriusként, házitanítóként, az 
elderkvórum elnökeként vagy bármi-
lyen minőségben olvasod, amire az Úr 
elhív. Arra tanítanak, hogy legyen ben-
ned hit, bátorság, embertársaid iránti 
szeretet és önbizalom, és hogy bízz az 
Úrban” ( Ensign, Nov. 1985, 48).

Boldogan jelentem, hogy Terry hű 
maradt a 25 éve kapott megbízáshoz. 
Később megkapta a melkisédeki pap-
ságot, tisztes missziót szolgált, és most 
az elderek kvórumának elnökeként 
szolgál, és természetesen egy gyönyö-
rűszép leány büszke apja.

Sok minden változott az elmúlt 
huszonöt év alatt. Sok unokám felnőtt 
és saját gyermekei vannak. Idén 
nyáron lehetőségem volt arra, hogy 
papságviselők körében állva kezeimet 
legidősebb dédunokám fejére tegyem, 
miközben édesapja reá ruházta az 
ároni papságot. Bár a dédunokám 
nincs itt, hogy most mellém álljon, 
szeretném hozzá intézni a szavaimat, 
és mindazon csodálatos fiatal férfihoz, 
akik viselik az ároni papságot.

Az ároni papság elnyerése na-
gyon különleges áldás. A történelem 
is jegyzi azt a dicső napot, amikor a 
papság visszaállíttatott a földre, és újra 
feljogosította az embert arra, hogy 
szent papsági szertartások végzése ál-
tal Isten megbízottjaként cselekedjen. 
1829. április 5. napján Oliver Cowdery 
megérkezett Joseph Smith otthonába 
a pennsylvaniai Harmonyba. Oliver 
megkérdezte Joseph Smith prófétától, 
hogy halad az ősi feljegyzés, A Mor-
mon könyve lefordításának munkája. 
Meggyőződve a munka isteni voltáról, 
beleegyezett, hogy írnokként szolgál-
jon a fordítás befejezéséig. A fordítás 
munkája gyorsan haladt azt követően, 
hogy Oliver írnoknak állt.

Amikor 25 éve általános kon-
ferencián beszéltem, szemlélte-
tőeszközt is hoztam magammal, 

akit magam mellé állítottam – legidő-
sebb unokámat. Nem sokkal koráb-
ban kapta meg az ároni papságot 
és rendelték el diakónussá. Megra-
gadtam a lehetőséget, hogy szóljak 
hozzá az ároni papság elnyerésének 
fontosságáról.

Azt mondtam neki:
„Nem nagyon örülök a világban 

uralkodó állapotoknak, amelyekkel te 
és a hozzád hasonló fiatal férfiak a fel-
nőtté válás szerepkörének felvállalása-
kor szembesültök. Míg mi, idősebbek, 
korunknál és helyzetünknél fogva 
hatással lehettünk volna a világra, 
szerintem cserbenhagytunk titeket 
azzal, hogy hagytuk idáig fajulni a dol-
gokat. Ebben a helyzetben sok olyan 
emberrel találkozol majd, akiket nem 
a hagyományos értékek tiszteletére 
neveltek, illetve akik nem is ismerik 
azokat. Ez bonyolultabbá és szélsősé-
gessé teszi a kortárscsoport hatását.

Behoztuk otthonainkba a rádiót, a 
lemezjátszót és a televíziót. Bár minde-
gyik szórakoztathatna építő módon is, 
amit rajtuk keresztül hallunk és látunk, 
nem olyan jellegű, hogy inspirálja 

és biztassa a fiatal férfiakat. Sőt, a 
műsorok nagy része inkább leala-
csonyít. Saját otthonunkban egyetlen 
gombnyomás elpusztíthatja bennetek 
azt, ami érzékeli, hogy mi a jó és mi 
a rossz” (“I Confer the Priesthood of 
Aaron,”  Ensign, Nov. 1985, 46).

Minél inkább változnak a dolgok, 
annál inkább ugyanolyanok marad-
nak – a technológiát kivéve. Kísértést 
érzek arra, hogy megkérdezzem az 
ároni papságot viselő fiatal férfiakat, 
vajon tudják-e, mi az a lemezjátszó. 
Akik nem tudják, azoknak elmon-
dom. Ehhez mentünk oda annak ide-
jén a nappaliba, hogy bekapcsoljuk 
és zenét hallgathassunk. Képzeljétek 
csak el! Nekünk kellett odamennünk 
ahelyett, hogy mindenhová magunk-
kal vittük volna!

Unokámnak, Terrynek, négy 
tanulságot is levontam az ószövetségi 
Dániel történetéből. Felszólítottam őt, 
hogy (1) őrizze meg teste egészségét 
és tisztaságát; (2) művelje az elméjét 
és váljon bölccsé; (3) legyen erős és 
álljon ellen a kísértésnek akkor is, ha 
tele van vele a világ; és (4) bízzon az 
Úrban, különösen akkor, amikor szük-
sége van a védelmére.

E szavakkal zártam Terrynek adott 
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Áron papsága
A papság, melyet viseltek, különleges ajándék,  
mert maga az Úr adta. Használjátok, magasztaljátok  
fel, és éljetek rá érdemesen.
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szolgálattételének kulcsaival, és hogy 
irányítson a külsőséges szertartá-
sokban, az evangélium betűjével, a 
bűnbánat keresztségével a bűnök 
bocsánatára, a szövetségeknek és 
parancsolatoknak megfelelően”  
(T&Sz 107:13–14; 20).

Az ároni papság fiatal férfijai nem-
csak annak hatalmát és felhatalmazá-
sát nyerik el, hogy papsági feladataik 
végzése során az Úr megbízottjai 
legyenek, hanem az angyalok szolgá-
lattételének kulcsait is megkapják.

Fiatal férfiak az ároni papságban, 
bizonyságot teszek nektek arról, hogy 
az Urat ünnepélyes szövetség köte-
lezi arra, hogy hithűségetek szerint 
megáldja az életeteket. Ha hallgattok 
a Szentlélek figyelmeztető hangjára és 
követitek az útmutatását, akkor megál-
dattok az angyalok szolgálattételével. 
Ez az áldás bölcsességgel, tudással, 
erővel és dicsőséggel gyarapítja az 
életeteket. Biztos áldás ez, amit az Úr 
ígért meg nektek.

Néhány hónappal ezelőtt részt 
vehettem egy egyházközség böjti és 
bizonyságtételi gyűlésén. Az egyik bi-
zonyságtevő ároni papsági tanácsadó 
volt. Bizonysága hallatán most még 

1829. május 15-ére Joseph és Oliver 
3 Nefi könyvéig jutottak. A nyugati 
féltekére ellátogató feltámadt Szaba-
dító története és a keresztelésről szóló 
tanításai felvillanyozták őket. Amikor 
3 Nefi-ben a keresztelésről olvastak, 
kérdések merültek fel bennük. Mi a 
keresztelés helyes módja, és kinek 
van felhatalmazása e szent szabadító 
szertartás elvégzésére? Választ keres-
tek erre az alapvető tanbéli kérdésre. 
Úgy döntöttek, hogy ima által kérnek 
választ, és elmentek egy közeli helyre, 
a Susquehanna-folyó partján. Kitárták 
a szívüket, és a mennyek megnyíltak 
előttük. Megjelent egy angyal, aki 
Keresztelő Jánosként mutatkozott be, 
és elmondta Josephnek és Olivernek, 
hogy a magasabb papsággal rendel-
kező Péter, Jakab és János irányítása 
alatt cselekszik (lásd Joseph Smith 
története 1:72).

Kezeit fejükre téve azt mondta: 
„Szolgatársaim, a Messiás nevében 
rátok ruházom Áron papságát, amely 
rendelkezik az angyalok szolgálattéte-
lének, és a bűnbánat evangéliumának, 
és a bűnök bocsánatára alámerítéssel 
történő keresztelésnek a kulcsaival; és 
ez soha többé nem vétetik el ismét a 

földről, míg Lévi fiai ismét igazlelkű-
ségben nem ajánlanak fel felajánlást az 
Úrnak” (T&Sz 13:1).

Később Oliver e szavakkal idézte 
fel az esetet: „De… gondolkozz el, 
gondold tovább egy percig, milyen 
öröm töltötte el szívünket, és milyen 
meglepődve hajoltunk meg, …amikor 
keze alatt megkaptuk a szent pap-
ságot” ( Joseph Smith története 1:71 
lábjegyzete).

Az emberiség már évszázadok óta 
várta Isten felhatalmazásának visszaál-
lítását, amikor a szent ároni papság ha-
talma és dicsősége visszatért a földre. 
A Tan és a szövetségek 107. szakaszá-
ból megtudjuk, miért nevezik ároni 
papságnak az alacsonyabb papságot:

„A második papságot Áron papsá-
gának nevezik, mert Áronra és az ő 
magjára ruháztatott, minden nemzedé-
keiken át.

Azért nevezik az alacsonyabb 
papságnak, mert a magasabb, vagyis a 
melkisédeki papság járuléka, és hatal-
mában áll, hogy külsőséges szertartá-
sokban szolgáljon. […]

Az alacsonyabb, vagyis az ároni 
papság hatalma és felhatalmazása 
az, hogy rendelkezzen az angyalok 
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a Mormon könyvéről. Adjatok nekem 
egy ilyen fiatal férfit, és én olyan fiatal 
férfit adok nektek, aki a misszióban és 
egész élete során csodákat tud tenni 
az Úrért” (“To the ‘Youth of the Noble 
Birthright,’”  Ensign, May 1986, 45).

E nagyszerű fiatal férfiak és nők 
szüleiként megbízunk titeket annak 
szent felelősségével, hogy tanítsátok 
gyermekeiteknek a szent papság 
tanait. Gyermekeiteknek korán meg 
kell tanulniuk, milyen áldást jelent ren-
delkezni az Úr örök papságával, és mit 
kell tenniük egyénileg ezen áldások 
kiérdemléséért.

mondta, csendben örömkönnyeket 
hullatott, mert tudta, hogy ezeknél 
a fiatal, törődő, engedelmes ároni 
papságviselőknél jó kezekben lesz az 
egyház.

Ezra Taft Benson elnök egyszer azt 
mondta: „Adjatok nekem egy fiatal fér-
fit, aki erkölcsileg tisztán tartotta magát 
és hűen eljárt az egyházi gyűléseire. 
Adjatok nekem egy fiatal férfit, aki fel-
magasztalta a papságát és kiérdemelte 
az Isten iránti kötelesség kitüntetést, 
és aki sascserkész. Adjatok nekem egy 
fiatal férfit, aki kijárta az ifjúsági hitok-
tatás osztályait, és égő bizonysága van 

jobban értékelem azt, hogy mit jelent 
az ároni papság viselője számára az 
angyalok szolgálattételének kulcsaival 
rendelkezni.

A tanácsadó elmesélte, milyen 
élményekben volt része az egy-
házközség ároni papságával aznap 
reggel. Az egyházi gyűlésekre jövet 
észrevette, hogy két fiatal diakónus 
böjti felajánlás borítékokkal járja az 
egyháztagok otthonait. Felfigyelt rá, 
milyen szépen fel vannak öltözve 
vasárnapi ruhába, és milyen csendes 
méltósággal végzik a feladatukat. Ezt 
követően elkísért két papot, akik az 
úrvacsorával szolgáltak fizikailag és 
szellemileg sérült emberek otthoná-
ban. Ez a két fiatal férfi most először 
látogatott el ebbe az otthonba, és 
tanácsadójuk megfigyelte, milyen 
tiszteletteljesen és odaadóan végez-
ték papsági feladatukat.

Aztán a tanácsadó elmesélt egy 
rövid élményt, amely nagy hatás-
sal volt rá, mert az egyik pap arra 
emlékeztette őt, hogy mit jelent 
Jézus Krisztus igaz szolgájának – szó 
szerint szolgáló angyalnak lenni. A 
gyülekezetnek vizet osztó fiatal pap 
olyan valakihez ért, akinek látha-
tóan súlyos Down-szindrómája volt. 
Az illető állapota miatt nem tudta 
elvenni a pohárkát a tálcáról, hogy 
igyon belőle. Ez a fiatal pap azon-
nal felmérte a helyzetet. Bal kezét a 
férfi feje alá tette, hogy inni tudjon, 
majd jobb kézzel elvette a tálcáról 
a pohárkát, és lassan, gyengéden a 
férfi szájához emelte. A méltánylás 
kifejezése jelent meg a férfi arcán 
– olyan emberé, akinek valaki más 
szolgált. Ez a csodálatos fiatal pap 
aztán folytatta feladatát, és a gyüle-
kezet többi tagjának is kiosztotta a 
megáldott vizet.

A tanácsadó bizonyságában 
elmondta, milyen érzéseket keltett 
benne ez a gyengéd pillanat. Azt 
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Üzenetem annak fontosságára 
összpontosít, hogy töreked-
jünk mindennapi életünkben 

a Szentlélek tényleges elnyerésére. 
Imádkozom, hogy itt legyen velünk az 
Úr lelke, hogy oktasson és felemeljen 
bennünket.

a szentlélek ajándéka
1839 decemberében, amikor a 

missouri szenteket ért bántalmakra ke-
restek orvoslást Washington D.C.-ben, 
Joseph Smith és Elias Higbee levelet 
írt Hyrum Smithnek: „Az Egyesült 
Államok elnökével folytatott beszélge-
tésünk során kikérdezett minket arról, 
hogy a mi vallásunk miben különbö-
zött napjaink más vallásaitól. Joseph 
testvér azt mondta, hogy a keresztség 
módjában és a kézrátétellel történő 
Szentlélek ajándékának elnyerésében 
különbözünk. Minden más szempon-
tot úgy tekintünk, hogy azok a Szent-
lélek ajándékához kapcsolódnak” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith [2007], 100).

A Szentlélek az Istenség harma-
dik tagja: lélekszemély, aki minden 

igazságról tanúbizonyságot tesz. A 
szentírásokban a következő elne-
vezésekkel utalnak a Szentlélekre: 
a Vigasztaló (lásd János 14:16–27; 
Moróni 8:26), tanító (lásd János 14:26; 
T&Sz 50:14) és kinyilatkoztató (lásd 
2 Nefi 32:5). Az Atyától és a Fiútól ér-
kező kinyilatkoztatásokat a Szentlélek 
közvetíti. Ő az Atya és a Fiú küldöttje 
és tanúja.

A Szentlélek erőként vagy hatalom-
ként, valamint a Szentlélek ajándéka-
ként is kinyilváníttatik az embereknek 
a földön. Ezen hatalom a keresztel-
kedés előtt is megérinthet valakit, 
meggyőző tanúbizonyságot téve 
arról, hogy Jézus a Krisztus, a Szaba-
dítónk és a Megváltónk. A Szentlélek 
hatalma által az őszinte érdeklődők 
meggyőződhetnek a Szabadító evan-
géliumának, a Mormon könyvének, 
a visszaállítás valóságának, valamint 
Joseph Smith prófétai elhívásának igaz 
voltáról.

A Szentlélek ajándéka csakis a 
megfelelő módon elvégzett és felhatal-
mazott személy által elvégzett keresz-
telkedés és a melkisédeki papságot 

Írta: david a. Bednar elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Fogadd be  
a Szentlelket!
Ez a négy szó: „Fogadd be a Szentlelket!” – nem passzív 
kijelentés, inkább papsági felszólítás, felhatalmazott személy 
által kijelentett intés, hogy cselekedjünk, és ne velünk 
cselekedjenek.

Püspökök, nálatok vannak az ároni 
papság fiatal férfijai feletti elnöklés 
kulcsai, hogy tanácskozzatok velük és 
megtanítsátok őket a papsági köteles-
ségeikre. Győződjetek meg róla, hogy 
minden olyan fiatal férfi, aki érdemes 
az ároni papság elnyerésére, megérti, 
milyen kötelezettségek és áldások 
járnak a papság viselésével. Segítsetek 
nekik már most megtanulni a papság 
felmagasztalását azzal, hogy fontos 
feladatokat adtok nekik, és segítitek 
őket mások szolgálatában.

Fiatal férfiak, buzdítalak benne-
teket, hogy életeteket az igazság és 
igazlelkűség alapjára építsétek! Ez az 
egyetlen olyan alap, mely állni fogja 
a próbatételeket, melyeket ez az élet 
tartogat, és kitart az örökkévalóságon 
át. A papság, melyet viseltek, külön-
leges ajándék, mert maga az Úr adta. 
Használjátok, magasztaljátok fel, és 
éljetek rá érdemesen. Szeretném, ha 
tudnátok, hogy különleges és szemé-
lyes bizonyságom van annak erejéről. 
Oly sokféleképpen megáldotta már az 
életemet.

Még ma határozzátok el, hogy 
meg fogjátok becsülni ezt a hatalmas 
áldást, és felkészültök az ároni papság 
hivatalaiban való továbblépésre – 
hogy diakónusok, papok és tanítók 
legyetek. Készüljetek fel a melkisé-
deki papság elnyerésének nagyszerű 
áldására, amelyre érdemesnek kell 
lennetek, mielőtt teljes idejű misszio-
náriusként szolgálhatnátok. Az Úrnak 
szüksége van rátok, hogy felkészülje-
tek az Ő szolgálatára, különösen arra a 
hatalmas felelősségre, amely evangéli-
umának hirdetésekor hárul majd rátok 
a világban. Megígérem nektek, hogy 
ha felkészültök az Ő szent papságá-
nak elnyerésére, szó szerint áldásokat 
áraszt majd a fejetekre. Ezt a tanú-
bizonyságot hagyom veletek Urunk 
és Szabadítónk, méghozzá Jézus, a 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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hogy cselekedjünk, és ne velünk 
cselekedjenek (lásd 2 Nefi 2:26). A 
Szentlélek nem kezd el munkálkodni 
az életünkben csak azért, mert kezek 
pihentek meg a fejünkön, és elhang-
zott ez a négy fontos szó. E szertartás 
elnyerésekor mindannyian szent és 
állandó felelősséget vállalunk, hogy 
vágyni, keresni és munkálkodni 
fogunk, valamint úgy élünk, hogy 
valóban „befogadjuk a Szentlelket” 
és a vele járó lelki ajándékokat. „Mert 
mit használ az embernek az, ha reá 
ruháztatik egy ajándék, és ő nem 
fogadja el az ajándékot? Íme, nem ör-
vend annak, ami megadatik neki, és 
annak sem örvend, aki az ajándékot 
adja” (T&Sz 88:33).

és a Szentlélek ajándéka megadásá-
nak szertartása egyszerű, ugyanakkor 
nagyon mély jelentéssel bír. Érdemes 
melkisédeki papságviselők az illető 
fejére helyezik kezüket, és nevén 
szólítják. Ezt követően a szent papság 
felhatalmazása által és a Szabadító 
nevében Az Utolsó Napok Szentje-
inek Jézus Krisztus Egyháza tagjává 
konfirmálják, majd elhangzik a követ-
kező fontos felszólítás: „Fogadd be a 
Szentlelket!”

Egyszerűsége miatt talán figyelmen 
kívül hagyjuk e szertartás jelentő-
ségét. Ez a négy szó: „Fogadd be a 
Szentlelket!” – nem passzív kijelentés, 
inkább papsági felszólítás, felhatal-
mazott személy által kijelentett intés, 

viselő személyek kézrátétele által 
adatik meg. Az Úr kijelentette:

„Igen, tartsatok bűnbánatot és 
keresztelkedjetek meg, mindnyájan, 
bűneitek bocsánatára; igen, keresztel-
kedjetek meg, méghozzá víz által, és 
aztán jön a tűz és a Szentlélek általi 
keresztelés. […]

És aki hittel rendelkezik, azt konfir-
máljátok az egyházamban, kézrátétel 
által, és én rájuk ruházom a Szentlélek 
ajándékát” (T&Sz 33:11, 15).

Pál apostol nyilvánvalóvá tette az 
efézusbeliek számára ennek gyakorla-
tát, amikor azt kérdezte:

„Vajjon vettetek-é Szent Lelket, 
minekutána hivőkké lettetek? Azok 
pedig mondának néki: Sőt inkább azt 
sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent 
Lélek.

És monda nékik: Mire keresztelked-
tetek meg tehát? Azok pedig mondá-
nak: A János keresztségére.

Monda pedig Pál: János megté-
résnek keresztségével keresztelt, azt 
mondván a népnek, hogy a ki ő utána 
jövendő, abban higyjenek, tudniillik a 
Krisztus Jézusban.

Mikor pedig ezt hallák, megkeresz-
telkedének az Úr Jézusnak nevére.

És mikor Pál reájok vetette kezét, 
szálla a Szent Lélek ő reájok” (Csel. 
19:2–6).

Az alámerítéssel történő keresztelés 
„az evangélium bevezető szertartása, 
…és szükség van rá ahhoz, hogy teljes 
legyen” (Kalauz a szentírásokhoz: 
Keresztel, Keresztelés). Joseph Smith 
próféta elmagyarázta, hogy „a kereszt-
ség a Szentlélek elnyerését megelőző 
szent szertartás; ez egy csatorna és 
kulcs, amely által a Szentlelket kiszol-
gálják. A Szentlélek ajándéka kézrá-
tétel által az igazlelkűség tantételén 
kívül más tantételen keresztül nem 
kapható meg” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith. 99).

Az új egyháztagok konfirmálásának 
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felvirágoztassanak és megőrizzenek 
benneteket” (Móziás 2:36).

Hithű engedelmesség
Isten parancsolatainak hű betartása 

elengedhetetlen a Szentlélek elnyeré-
séhez. Erre az igazságra minden héten 
emlékeztetnek minket az elhangzó 
úrvacsorai imák és az, hogy érdeme-
sen veszünk a kenyérből és a vízből. 
Amikor fogadalmat teszünk, hogy 
hajlandók vagyunk Jézus Krisztus 
nevét magunkra venni, Őrá mindig 
emlékezni, és parancsolatait betartani, 
akkor ígéretet kapunk, hogy mindig 
velünk lehet az Ő Lelke (lásd T&Sz 
20:77). Így a Szabadító evangéliu-
mának a cselekedetre és változásra 
vonatkozó mindegyik tanításának az 
a szándéka, hogy megáldjon minket a 
Szentlélek társaságával.

Gondoljatok bele, miért is imád-
kozunk, és miért tanulmányozzuk a 
szentírásokat. Igaz, arra vágyunk, hogy 
imáinkban Mennyei Atyánkkal beszél-
gessünk az Ő Fia nevében. És az is 
igaz, hogy vágyunk annak a világos-
ságnak és tudásnak a megszerzésére, 
mely az alapművekben rendelkezé-
sünkre áll. Ne feledjétek azonban, 
hogy ezek a szent szokások első-
sorban arra szolgálnak, hogy általuk 

Megfelelő meghívás
Sokkal inkább készen állunk az 

Úr Lelkének elnyerésére és felisme-
résére, ha megfelelő módon hívjuk 
meg az életünkbe. A Szentlelket nem 
kényszeríthetjük, és nem parancsol-
hatunk neki. Ehelyett ugyanolyan 
finoman és gyengéden kell meghívni 
az életünkbe, ahogyan Ő kérlel min-
ket (lásd T&Sz 42:14).

Sokféleképpen meghívhatjuk a 
Szentlelket, hogy a társunk legyen: 
szövetségek megkötése és betartása 
által; őszinte egyéni és családi imá-
val; a szentírások szorgalmas tanul-
mányozásával; helyénvaló családi és 
baráti kapcsolataink megerősítésé-
vel; erényes gondolatokkal, csele-
kedetekkel és beszéddel; valamint 
azzal, hogy hódolunk otthon, a szent 
templomban és az egyházi gyűlése-
ken. Ezzel szemben a szövetségek és 
kötelezettségek elhanyagolása vagy 
megszegése, az ima és a szentírás-ta-
nulmányozás elmulasztása, valamint 
a helytelen gondolatok, cselekede-
tek és beszéd hatására eltávolodik 
tőlünk a Lélek, vagy akár teljesen el 
is kerül minket.

Benjámin király ekként tanította 
népét: „És most, azt mondom nektek, 
testvéreim, hogy miután megtudtátok, 
és megtanították nektek mindezen 
dolgokat, ha vétkeztek és az ellen 
cselekedtek, melyet elmondtak, 
akkor visszahúzódtok az Úr Lelkétől, 
így annak nem lesz helye bennetek, 
hogy a bölcsesség ösvényein vezes-
sen benneteket, hogy megáldjanak, 

Mit tegyünk, hogy folyamatos 
valósággá váljon életünkben az intés, 
mely az Istenség harmadik tagja társa-
ságának keresésére szólít? Szerintem 
a következőkre van szükség: (1) 
őszintén kell vágynunk a Szentlélek 
elnyerésére; (2) megfelelőképpen kell 
meghívni az életünkbe a Szentlelket; 
és (3) hűségesen kell engedelmes-
kednünk Isten parancsolatainak.

Őszinte vágy
Először is vágynunk kell a Szent-

lélek társaságára, óhajtanunk és 
keresnünk kell. Nagyszerű leckét 
tanulhatunk az igazlelkű vágyakról a 
Mester hű tanítványaitól a Mormon 
könyvéből:

„És a tizenkettő tanította a sokasá-
got; és íme, meghagyták a sokaság-
nak, hogy térdeljenek le a föld színére, 
és Jézus nevében imádkozzanak az 
Atyához. […]

És azért imádkoztak, amit a leg-
jobban óhajtottak; és azt óhajtották, 
hogy adassék meg nekik a Szentlélek” 
(3 Nefi 19:6, 9).

Vajon mi is hasonlóképpen észben 
tartjuk, hogy őszintén és következete-
sen imádkozzunk azért, amit a legjob-
ban óhajtunk, vagyis a Szentlélekért? 
Avagy elterelik figyelmünket a világ 
gondjai és a mindennapok rutinja, és 
természetesnek vesszük, vagy akár 
el is hanyagoljuk ezt a mindennél 
értékesebb ajándékot? A Szentlélek 
elnyerése ott kezdődik, hogy életünk 
során őszintén és állandóan vágyunk a 
társaságára.



972 0 1 0 .  n o v e m b e r

gyűlöletet, az irigységet és minden go-
noszt; és minden vágyuk az lesz, hogy 
jót tegyenek, igazlelkűséget teremt-
senek, és felépítsék Isten királyságát. 
Mondd meg a testvéreknek, hogy ha 
követik az Úr Lelkét, a helyes úton jár-
nak” (Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith. 101.)

Azért imádkozom, hogy őszintén 
vágyjunk a Szentlélekre, és megfelelő 
módon hívjuk meg Őt a mindennapi 
életünkbe. Azért is imádkozom, hogy 
hűen engedelmeskedjünk Isten pa-
rancsolatainak és valóban elnyerjük a 
Szentlelket. Megígérem, hogy min-
denkire vonatkoznak azok az áldások, 
amelyekről Joseph Smith beszélt Brig-
ham Youngnak, és mindenki elnyer-
heti azokat, aki hallja vagy olvassa ezt 
az üzenetet.

Tanúbizonyságot teszek az Atya 
és a Fiú élő valóságáról. Bizonyságot 
teszek arról, hogy a Szentlélek kinyi-
latkoztató, vigasztaló, és a legfőbb 
tanító, akitől tanulnunk kell. Arról is 
tanúbizonyságot teszek, hogy a Lélek 
áldásai és ajándékai munkálkodnak 
Jézus Krisztus visszaállított, igaz és élő 
egyházában ezekben az utolsó na-
pokban. Erről teszek tanúbizonyságot 
az Úr Jézus Krisztus szent nevében, 
ámen. ◼

Egyháza az „egyetlen igaz és élő 
egyház az egész föld színén” (T&Sz 
1:30). Ez a visszaállított egyház igaz, 
mert a Szabadító egyháza. Ő „az út, 
az igazság és az élet” ( János 14:6). 
Ugyanakkor élő egyház, a Szentlélek 
munkálkodásai és ajándéka miatt. 
Nagyon áldottak vagyunk, hogy olyan 
korban élhetünk, amikor a papság 
itt van a földön, és elnyerhetjük a 
Szentlelket.

Vértanúhalála után jó pár évvel Jo-
seph Smith próféta megjelent Brigham 
Young elnöknek, és a következő idő-
tálló tanácsot adta neki: „Mondd meg 
a népnek, hogy legyenek alázatosak 
és hithűek, és [mindenképpen] tartsák 
meg az Úr Lelkét, mert az a helyes 
úton fogja őket vezetni. Legyetek 
óvatosak, és ne forduljatok el a kis, 
csendes hangtól; az megtanítja majd 
[nektek, hogy] mit tegyetek, és hová 
menjetek; meghozza majd a királyság 
gyümölcseit. Mondd meg a testvérek-
nek, hogy tartsák nyitva a szívüket 
a meggyőződésre, hogy amikor a 
Szentlélek meglátogatja őket, szívük 
fel legyen készülve, hogy befogadják 
azt. Meg tudják különböztetni az Úr 
Lelkét minden más lélektől. Békét és 
örömet fog suttogni a lelküknek, és 
elveszi a szívükből a rosszindulatot, a 

mindig emlékezhessünk Mennyei 
Atyánkra és az Ő Szeretett Fiára, 
ugyanakkor előfeltételei a Szentlélek 
állandó társaságának.

Gondoljatok bele, miért hódolunk az 
Úr Házában és a sabbatnapi gyűlésein-
ken. Igen, a templomban halott rokona-
inkat szolgáljuk, egyházközségeinkben 
és gyülekezeteinkben pedig, ahol 
élünk, a családunkat és a barátainkat. 
Az is igaz, hogy élvezzük az igazlelkű 
társasági kapcsolatokat a testvéreink 
között. Elsősorban mégis azért gyűlünk 
össze, hogy a Szentlélek áldásait kérjük, 
és befogadjuk a tanításait.

Az ima, a tanulmányozás, a gyű-
lések, a hódolat, a szolgálat és az 
engedelmesség nem egymástól elszi-
getelt dolgok az evangéliumi teendők 
hosszú listáján. Ezek az igazlelkű tet-
tek fontos elemeit alkotják egy átfogó 
evangéliumi törekvésnek, hogy eleget 
tegyünk a Szentlélek befogadására 
szólító utasításnak. Isten parancsola-
tai, amelyeknek engedelmeskedünk, 
és egyházi vezetőink sugalmazott 
tanácsai, amelyeket követünk, elsősor-
ban a Lélek társaságának elnyerésére 
összpontosítanak. Alapvetően minden 
evangéliumi tanítás és tevékenység 
arra összpontosít, hogy Krisztushoz 
jöjjünk, azáltal, hogy életünkben befo-
gadjuk a Szentlelket.

Arra kell törekednünk, hogy a Mor-
mon könyvében szereplő ifjú harco-
sokhoz legyünk hasonlóak, akik „azon 
voltak, hogy pontosan teljesítsék a 
parancs minden szavát; igen, és hitük 
szerint történt velük”.

„…és szigorúan, napról napra 
megemlékeznek az Úrról, Istenükről; 
igen, azon vannak, hogy szüntelenül 
betartsák a rendelkezéseit és ítéleteit 
és parancsolatait” (Alma 57:21; 58:40).

Bizonyság
Az Úr kijelentette, hogy Az Utolsó 

Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
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Ma a tizenévesek szüleihez 
szeretnék szólni. A ti derűs és 
energikus fiataljaitok jelentik 

az egyház jövőjét, éppen ezért ők 
a gonosz elsődleges célpontjai. Ti, 
hithű anyák és apák, akik most ezt a 
konferenciát hallgatjátok, olyan vála-
szokért imádkoztok, melyek segíte-
nek nektek átvezetni gyermekeiteket 
ezen a fontos korszakon. Legidősebb 
unokáim nemrég lettek tizenévesek, 
és nagyon közel állnak a szívemhez. 
Nincsenek tökéletes szülők és könnyű 
válaszok, de vannak olyan igaz tanté-
telek, melyekre támaszkodhatunk.

A Fiatal Férfiak és Fiatal Nők 2010-
es közös mottója Józsué könyvéből 
származik. Így kezdődik: „Légy bátor 
és erős; ne félj…” (lásd Józsué 1:9). 
Ez a szentírásbeli mondat a szülők 
számára is jó mottó lehet. Ezekben az 
utolsó napokban a világnak igazán 
szüksége van olyan bátor anyákra és 
apákra, akik nem félnek felszólalni és 
átvenni az irányítást.

Képzeljétek el egy pillanatra, hogy 
a lányotok a vasúti síneken ül, ti pedig 
halljátok a vonatfüttyöt. Figyelmeztet-
nétek-e, hogy menjen le a sínekről? 
Vagy esetleg haboznátok, azon ag-
gódva, hogy talán túlságosan gondos-
kodónak tart majd titeket? Gyorsan 
biztonságos helyre vinnétek-e, ha nem 
törődne a figyelmeztetésetekkel? Hát 

Alma példáját szembeállíthatjuk 
egy másik apának, Élinek az Ószö-
vetségből vett példájával. Éli Sámuel 
próféta idején szolgált főpapként 
Izráelben. A szentírások leírják, hogy 
az Úr igencsak megdorgálta őt, mert 
„útálatosokká [tették] magokat az ő 
fiai, és ő nem akadályozta meg őket” 
(1 Sámuel 3:13). Éli fiai soha nem tar-
tottak bűnbánatot, ennek pedig egész 
Izráel kárát látta. Éli története arra 
tanít bennünket, hogy a gyermekeiket 
szerető szülők nem engedhetik meg 
maguknak, hogy visszarettenjenek 
gyermekeiktől.

Sok évvel ezelőtt egy általános 
konferencián Joe J. Christensen elder 
arra emlékeztetett bennünket, hogy 
„a szülői mivolt nem egy népszerű-
ségi verseny” 2. Ugyanerről Robert 
D. Hales elder ezt mondta: „Olykor 
tartunk a gyermekeinktől – félünk 
tanácsot adni nekik, mert nem akar-
juk megbántani őket.” 3

Évekkel ezelőtt a 17 éves fiunk egy 
hétvégi kirándulásra akart elmenni a 
barátaival, akik amúgy nagyon rendes 
fiatalok voltak. Engedélyt kért, hogy 
elmehessen. Igent akartam mondani, 
de valami miatt nem volt jó érzésem 
a kirándulással kapcsolatban. Érzése-
imet megosztottam feleségemmel, aki 
teljes mértékben támogatott. „Hallgat-
nunk kell erre a figyelmeztető hangra” 
– mondta.

A fiunk természetesen csalódott 
volt, és megkérdezte, hogy miért nem 
engedjük el. Őszintén azt válaszoltam 
neki, hogy nem tudom. „Egyszerűen 
csak nincs jó érzésem felőle – magya-
ráztam –, és annál jobban szeretlek, 
hogy figyelmen kívül hagyjam ezeket 
a belső érzéseket.” Igencsak megle-
pődtem, amikor ezt mondta: „Rendben 
apa, megértem.”

A fiatalok jobban értik, mint azt 
sejtenénk, mivel ők is rendelkeznek a 
Szentlélek ajándékával. Megpróbálják 

persze, hogy ezt tennétek. A lányotok 
iránt érzett szeretetetek minden egyéb 
lehetőséget felülírna. Az életét többre 
értékelnétek, mint azt, hogy ő pillanat-
nyilag jól érzi magát.

Tizenéveseinket egy tehervonat 
sebességével és erejével érik a kihí-
vások és a kísértések. Ahogyan arra a 
családról szóló kiáltvány is emlékez-
tetet, a szülők felelősek gyermekeik 
védelmezéséért.1 Ez a lelki és a fizikai 
védelemre egyaránt vonatkozik.

A Mormon könyvében olvashatunk 
arról, amikor a fiatalabb Alma önfejű 
fiának adott tanácsot. Koriánton elkö-
vetett néhány súlyos hibát, miközben 
a zorámiták között szolgált. Alma 
annyira szerette őt, hogy képes volt 
nagyon nyíltan beszélni a problémá-
ról. Mélységes csalódását fejezte ki fia 
erkölcstelensége miatt, és ismertette 
vele a bűn súlyos következményeit.

Minden egyes alkalommal inspirál, 
amikor Alma bátor szavait olvasom: 
„És most azt mondja nekem az Úr 
Lelke: Parancsold meg gyermekeid-
nek, hogy jót tegyenek… Istent félve 
megparancsolom tehát neked, fiam, 
hogy tartózkodj a gonoszságaidtól” 
(Alma 39:12). Ez a korai, atyai közbea-
vatkozás fordulópontként szolgált Ko-
riánton életében. Bűnbánatot tartott, 
s azután hithűen szolgált (lásd Alma 
42:31; 43:1–2).

Írta: Larry r. Lawrence elder
a Hetvenektől

Bátor szülőknek lenni
A világnak igazán szüksége van olyan bátor anyákra és 
apákra, akik nem félnek felszólalni és átvenni az irányítást.
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párkapcsolat kialakítása veszélyes. 
Amikor valaki a „párja” a másiknak, az 
olyan érzelmi intimitást teremt, mely 
túl gyakran testi intimitáshoz vezet. 
Sátán ismeri ezt a folyamatot, és saját 
céljaira használja azt. Mindent meg fog 
tenni, hogy a fiatal férfiakat mega-
kadályozza, hogy missziót szolgál-
janak, és hogy útját állja a templomi 
házasságoknak.

Létfontosságú, hogy a szülők bát-
ran felszólaljanak és közbelépjenek, 
mielőtt még Sátán járna sikerrel. Boyd 
K. Packer elnök ezt tanította: „Ami-
kor az erkölcstelenség kerül szóba, 
jogotok van hozzá és kötelességetek 
is, hogy felemeljétek figyelmeztető 
hangotokat.” 4

Mindig is hittem, hogy késő éjszaka 
soha nem történik semmi jó, és hogy 
a fiataloknak tudniuk kell, mikorra 
várják őket haza.

Hatalmas bölcsességet tükröz az, 
amikor a szülők fennmaradnak és úgy 
várják haza a gyermeküket. A fiatal 
férfiak és nők sokkal jobb döntéseket 
hoznak, amikor tudják, hogy szüleik 
várják beszámolójukat az estéről, és 

neki a Liahónából és más újságokból, 
melyek óvnak az ilyen játékoktól. 
Férjem azonban úgy érezte, hogy 
nincs azokkal semmi baj. Azt mondta, 
hogy a fiunk végül is nem drogozik, és 
hogy ne aggódjak annyit. Előfordult, 
hogy eldugtam a játék tartozékait, 
de a férjem mindig visszaadta neki 
azokat. Egyszerűbbnek tűnt beadni a 
derekam…, mintsem harcolni ellene. 
Igazán úgy érzem, hogy a játékszenve-
dély legalább olyan függőséget okoz, 
mint a kábítószer. Bármit hajlandó len-
nék megtenni, hogy a többi szülőnek 
ne kelljen ezt átélnie.”

Testvérek, ha a házastársatoknak 
nincs jó érzése valamivel kapcso-
latban, tartsátok tiszteletben ezeket 
az érzéseket. Ha a könnyebb utat 
választva semmit sem mondotok vagy 
tesztek, lehet, hogy a pusztító viselke-
dést segítitek elő.

A szülők sok szívfájdalomtól ment-
hetik meg magukat, ha megtanítják 
gyermekeiknek, hogy a romantikus 
kapcsolatokat halasszák későbbre, 
amikor már készen állnak a házas-
ságra. Az idő előtti baráti, barátnői 

felismerni a Lelket, amikor szól hozzá-
juk, és a mi példánkat figyelik. Tőlünk 
tanulnak meg odafigyelni az általuk 
kapott jelzésekre, hogy ha „valamivel 
kapcsolatban nincs jó érzésük”, akkor 
a legjobb felhagyni vele.

A szülői döntések meghozatala-
kor nagyon fontos, hogy a férj és a 
feleség egységet alkosson. Ha az egyik 
szülőnek nincsenek jó érzései vala-
mivel kapcsolatban, akkor ne adjanak 
engedélyt rá. Ha bármelyiküknek 
nincsenek jó érzései egy filmmel, té-
véműsorral, videojátékkal, társasággal, 
ruhával, fürdőruhával vagy internetes 
tevékenységgel kapcsolatban, legyen 
bátorságuk támogatni a másikat és 
nemet mondani.

Szeretném megosztani veletek egy 
összetört szívű anya levelét. Tinédzser 
fia apránként elveszítette a Lelket és 
elsodródott az egyháztól. Kifejtette, 
hogyan történt mindez: „A fiam 
tinédzser éveiben nagyon aggódtam 
miatta, és megpróbáltam megaka-
dályozni, hogy erőszakos videojá-
tékokkal játsszon. Beszéltem erről a 
férjemmel is, és cikkeket mutattam 
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mindennap átolvassunk néhány oldalt 
a szentírásokból. Bátorság kell ahhoz, 
hogy visszautasítsunk egy hétfő estére 
szóló meghívást, hogy azt az estét 
a családi estek számára tarthassuk 
fenn. Bátorságra és akaraterőre van 
szükség, hogy elkerüljük a túlzsúfolt 
időbeosztást, hogy a család együtt 
vacsorázhasson.

A személyes elbeszélgetés az egyik 
leghatékonyabb mód, mely által hatást 
gyakorolhatunk fiainkra és lányainkra. 
Ha jól odafigyelünk, felfedhetjük 
szívük vágyait, segíthetünk nekik 
igazlelkű célok kitűzésében, és meg-
oszthatjuk velük azokat a lelki benyo-
másokat, melyeket velük kapcsolatban 
érzünk. A tanácsadáshoz bátorságra 
van szükség.

Képzeljétek csak el, hogy milyenné 
tudna válni a felnövekvő nemzedék, 
ha ezt az öt igazlelkű mintát minden 
otthonban következetesen követnék. 
Fiataljaink olyanok lennének, mint 
Hélamán serege: elpusztíthatatlanok 
(lásd Alma 57:25–26).

Tizenévesek szüleinek lenni ezek-
ben az utolsó napokban egy olyan 
feladat, mely alázatra késztet. Sátán a 
követőivel együtt arra törekszik, hogy 
lerombolja ezt a nemzedéket, ezért az 
Úr számít a bátor szülőkre, hogy felé-
pítsék azt. Szülők, legyetek bátrak és 
erősek; ne féljetek! (Lásd Józsué 1:9.) 
Tudom, hogy Isten hallja és megvála-
szolja az imáitokat. Bizonyságot teszek 
nektek arról, hogy az Úr támogatja és 
megáldja a bátor szülőket. Jézus Krisz-
tus nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Lásd A család: Kiáltvány a világhoz. 
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a Polluted Environment,”  Ensign, Nov. 
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 3. Robert D. Hales: Egy aggódó atya 
szerető féltésével: Reményteli üzenet a 
családoknak. Liahóna, 2004. máj. 90.

 4. Boyd K. Packer, “Our Moral Environment,” 
 Ensign, May 1992, 67.

hangra. Mindig legyetek imádságos 
lelkűek, amikor drága gyermekeitek 
védelméről van szó.

A bátor szülőknek nem mindig 
csak nemet kell mondaniuk. A szü-
lőknek néha bátornak kell lenniük, 
hogy igent mondjanak napjaink 
prófétáinak tanácsaira is. Az egyházi 
vezetőink azt tanácsolták nekünk, 
hogy alakítsunk ki igazlelkű mintá-
kat az otthonainkban. Hadd említsek 
meg öt olyan alapvető dolgot, mely-
nek hatalmában áll megerősíteni 
a fiataljainkat: családi ima, családi 
szentírás-tanulmányozás, családi est, 
közös családi vacsora és rendszeres 
beszélgetés minden egyes gyermek-
kel – négyszemközt.

Bátorságra van szükség ahhoz, 
hogy összeszedjük a gyerekeket, 
és családként együtt térdeljünk le 
imádkozni. Bátorságra van szükség 
ahhoz, hogy kikapcsoljuk a tévét 
vagy a számítógépet, és a családdal 

azt, hogy jó éjt puszit nyomhassanak 
az arcukra.

Hadd fejezzem ki személyes figyel-
meztetésemet egy számos kultúrában 
gyakori dologgal kapcsolatban. Arra 
utalok, amikor a fiatalok „ottalvós” 
buliba mennek, vagy egy barátjuknál 
töltik az éjszakát. Püspökként rájöt-
tem, hogy a bölcsesség szavát vagy 
az erkölcsi tisztaság törvényét túl sok 
fiatal egy ilyen „ottalvós” bulin szegte 
meg első alkalommal. A pornográfiá-
val való első találkozásuk vagy az első 
rendőrségi ügyeik is túl gyakran olyan 
alkalmakból származtak, amikor nem 
otthon töltötték az éjszakát.

A kortársak által gyakorolt nyomás 
sokkal erősebb, amikor gyermeke-
ink a hatókörünkön kívül vannak, 
vagy késő éjszaka, amikor védelmük 
meggyengül. Éreztétek már magatokat 
kényelmetlenül egy éjszakai tevékeny-
séggel kapcsolatban? Ha igen, ne fél-
jetek felelni arra a belső, figyelmeztető 
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A svédországi Gothenburg 
belvárosában van egy széles 
körút, melynek mindkét oldalán 

gyönyörű fák állnak. Egy nap az egyik 
hatalmas fa törzsén megláttam egy 
lyukat, így kíváncsian belenéztem, és 
láttam, hogy a fa belül teljesen üreges. 
Üreges volt, de nem üres. Teledobál-
ták mindenféle szeméttel.

Meglepődtem, hogy a fa miként 
képes még mindig megállni. Így 
felnéztem, és láttam, hogy a törzs 
felső részéhez egy széles acélpán-
tot erősítettek. A pánthoz számos 
acélsodronyt rögzítettek, melyeket 
pedig a közeli épületekhez erősítet-
tek. Távolról ugyanúgy nézett ki, mint 
a többi fa. Csak amikor belenéztem, 
akkor láthattam, hogy belül üreges, és 
nem rendelkezik erős, szilárd törzzsel. 
Sok évvel korábban egy kicsit itt, egy 
kicsit ott, valami elkezdte gyengíteni 
a fatörzset. Mindez nem egyik napról 
a másikra történt. Ám ahogyan egy 
fiatal facsemete is apránként növek-
szik erős fává, mi is hasonlóképpen, 
lépésről lépésre növekszünk azon 
képességünkben, hogy az üreges 
fával ellentétben belülről kifelé 
megszilárduljunk.

Jézus Krisztus engesztelésének 
gyógyító ereje által kaphatjuk meg az 
erőt, hogy magasan és erősen álljunk, 
lelkünket pedig a fény, a megértés, 
az öröm és szeretet töltse meg. Ő 
„mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és 
részesüljön a jóságából; és senkit nem 
utasít vissza, aki hozzá jön” (2 Nefi 
26:33). Ezt az ígéretet adta nekünk:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a 
kik megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelid és alázatos szívű vagyok: és 
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” 
(Máté 11:28–29).

Erről a nyugalomról Joseph F. Smith 
elnök ezt mondta: „Számomra ez 
annyit jelent, belépünk Isten tudásába 
és szeretetébe, az ő tervébe vetett olyan 
mértékű hittel, hogy tudjuk, igazunk 
van, és nem törekszünk semmi másra, 
és nem zavar meg bennünket min-
denféle tanok szele, vagy azon hazug 
emberek ravaszsága és alattomossága, 
akik csak arra várnak, hogy megté-
vesszenek. Ismerjük a tant, mely Is-
tentől ered, erről senkitől semmit nem 
kérdezünk; véleményeiket, ötleteiket 

és szeszélyeiket azonban szívesen 
meghallgatjuk. Az ember, aki elérte az 
Istenbe vetett hitnek azt a szintjét, ahol 
már minden kétség és félelem elhagyta 
őt, az belépett »Isten nyugalmába«” 
(lásd Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph F. Smith [1996], 57).

A lelki nyugalomhoz hozzátartozik 
a szellemi és szívbéli nyugalom is, 
mely annak eredménye, hogy Krisztus 
tanáról tanulunk, azt követjük, és az 
Ő mindenki felé kinyújtott karjának 
meghosszabbításaként másokat szol-
gálunk és segítünk. A Jézus Krisztusba 
vetett hit és az Ő tanításainak köve-
tése biztos reményt ad számunkra, 
mely lelkünk erős horgonyává válik. 
Állhatatossá és megingathatatlanná 
válhatunk. Tartós belső békénk lehet, 
és beléphetünk az Úr nyugalmába. Ha 
elfordulunk a fénytől és az igazságtól, 
akkor ahhoz a fához hasonló tátongó 
üresség érzése fogja kitölteni lelkünk 
legbelsőbb kamráit, mi pedig még 
meg is próbáljuk azt az űrt feltölteni 
olyan dolgokkal, melyeknek nincs 
tartós értéke.

Ha a földre történő érkezésünk 
előtti lét, valamint az ez utáni halha-
tatlanság szemszögéből nézzük, ez 
a földi élet valóban csak egy rövid 
pillanat.

Mindazonáltal ez a próbatételek és 
az olyan lehetőségek ideje is, melyek 
során követhetjük azt a felhívást, hogy 
ne vesztegessük el próbatételünk nap-
jait (lásd 2 Nefi 9:27). Az elménkben 
lakozó gondolatok, a szívünkben dé-
delgetett érzések, valamint az általunk 
választott cselekedetek döntő hatással 
lesznek mind az itteni, mind pedig az 
ez utáni életünkre.

Hasznos szokás lehet, ha tekin-
tetünket a megtenni kívánt dolgok 
esetében nap mint nap az örökkéva-
lóság irányába fordítjuk. Különösen 
akkor, ha hajlamosak vagyunk egy 
majdani holnapra halasztani mindazt, 

Írta: Per G. Malm elder
a Hetvenektől

Megnyugvás  
a ti lelketeknek
A lelki nyugalomhoz hozzátartozik a szellemi és szívbéli 
nyugalom is, mely annak eredménye, hogy Krisztus tanáról 
tanulunk és azt követjük.
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éppen ott volt náluk, és arra biztatta 
a nagymamámat, hogy dorgálja meg 
a gyermeket a rossz viselkedéséért. Ő 
azonban ehelyett nyugodtan és böl-
csen ennyit mondott: „Nem, ettől nem 
lesznek újra épek a tojások. Inkább 
felhasználjuk azt, ami megmaradt, és 
sütünk néhány palacsintát, aminek 
együtt örülhetünk.”

Amikor megtanuljuk a kicsi, 
egyszerű, napi dolgokat bölcs és 
sugalmazott módon kezelni, akkor az 
olyan pozitív hatást eredményez, mely 
megszilárdítja lelkünk harmóniáját, és 
építi és megerősíti a körülöttünk lévő-
ket. Ez azért van így, mivel mindent, 
ami a jóra indít, „azt Krisztus hatalma 
és ajándéka küldi, tehát tökéletes tu-
dással tudhat[juk], hogy Istentől való” 
(Moróni 7:16).

Az üreges fa, amiről meséltem 
nektek, már nem áll. Néhány fiatal 
petárdát dobott az üregbe, amitől a fa 
kigyulladt. Már nem lehetett meg-
menteni, ezért ki kellett vágni. Óva-
kodjatok azoktól a dolgoktól, melyek 
belülről kifelé pusztítanak, legyenek 
akár kicsik, akár nagyok! Hatalmas 
kárt és lelki halált okozhatnak.

Inkább azokra a dolgokra 
koncentráljunk, melyek az elménk 
és szívünk tartós boldogságát tartják 
fenn. Ekkor „majd megerősödik [ön-
bizalmunk] Isten színe előtt” (T&Sz 
121:45). Az ígéret, hogy beléphetünk 
az Úr nyugalmába, hogy elnyerjük a 
béke ajándékát, távolról sem átme-
neti, világi elégedettséget nyújt. Ez 
valóban mennyei ajándék: „Békes-
séget hagyok néktek; az én békessé-
gemet adom néktek: nem úgy adom 
én néktek, a mint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne 
féljen!” ( János 14:27) Neki hatal-
mában áll meggyógyítani és meg-
erősíteni a lelket. Ő Jézus Krisztus, 
akiről bizonyságomat teszem. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

nem engedik, hogy a bűnbánat lelke 
beléphessen a szívükbe. A gonosz 
hatások követése soha nem ered-
ményezhet békességet, egyszerűen 
azért, mert a béke Isten ajándéka, 
melyre csakis Isten Lelke által tehe-
tünk szert. „[A] gonoszság sohasem 
volt boldogság” (Alma 41:10).

A mindennapi cselekedeteinkben 
gyakran a kis és egyszerű dolgoknak 
lesz a legtartósabb hatása (lásd Alma 
37:6–7). Mindaz, amit mondunk, te-
szünk, és ahogyan az egyes hatásokra 
reagálunk, nemcsak saját magunkra, 
hanem a körülöttünk lévőkre is 
hatással lesz. Építhetünk és földig is 
rombolhatunk. Megosztok egy pozitív 
és egyszerű példát erre nagyanyám 
életéből. Az egyik kisgyermekét el-
küldte, hogy vegyen néhány tojást. A 
megbízott gyermek minden bizonnyal 
vidáman ugrándozva sétált haza az 
úton, mire azonban hazaért, a tojások 
zöme összetört. A család egyik barátja 

amiről tudjuk, hogy még a jelenben, 
ma kellene elvégeznünk.

Az utunk során döntéseinkben 
a Lélek megtartó befolyása támo-
gat bennünket. Ha azonban úgy 
döntünk, hogy a birtokunkban lévő 
fénynek és tudásnak ellentmondva 
cselekszünk, az rossz lelkiismeretet 
fog eredményezni, ami természete-
sen rossz érzés. A rossz lelkiismeret 
azonban olyan áldás, mely azonnal 
emlékeztet bennünket arra, hogy 
ideje bűnbánatot tartani. Amikor 
alázatosak vagyunk, vágyunk arra, 
hogy helyesen cselekedjünk, azon-
nal készek vagyunk változtatni a 
viselkedésünkön, míg azok, akik 
büszkék és arra törekszenek, hogy 
önmaguk törvénye legyenek (lásd 
T&Sz 88:35), megengedik Sátánnak, 
hogy „nyakuknál fogva lenkötélen 
[elvezesse] őket, mindaddig, míg erős 
köteleivel mindörökre meg nem kö-
tözi őket” (2 Nefi 26:22), hacsak meg 
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Tovább sétálva meg is találtuk az 
említett oszlopot. Ki volt szakítva a 
földből. A kis unokám ámulva nézett 
rám, és megkérdezte: „Nagyapa, ez a 
bűn fája?”

Ekkor elmagyaráztam neki, hogy ez 
csak egy jelkép vagy példa arra, ho-
gyan keríthet minket hatalmába a bűn.

Nem tudom, milyen hatással lesz rá 
a kis beszélgetésünk, engem azonban 
elgondolkoztatott, hogy mennyire ezer-
arcú lehet a bűn, és hogyan kúszik be 
lassan az életünkbe – ha hagyjuk.

Mindig ébernek kell lennünk, mert 
kisebb döntéseknek is óriási következ-
ményei lehetnek, mint például annak, 
hogy korán feküdjünk le és korán ker-
jünk fel. A Tan és a szövetségek 88:124 
azt tanítja nekünk, hogy „keljetek fel 
korán, hogy testetek és elmétek erőre 
kaphasson”. Azok, akik korán ágyba 
bújnak, kipihenten ébrednek. Testük 
és elméjük új erőre kap, és engedel-
mességük miatt az Úr megáldja őket.

Ami eleinte csekélységnek tűnik, 
mint például az, hogy későn fekszünk 
le, vagy hogy egy napig nem imád-
kozunk, kihagyunk egy böjtöt vagy 
megtörjük a sabbat napját – az ilyen 
kis botlások miatt – apránként elveszít-
jük érzékenységünket, ami miatt aztán 
még rosszabb dolgokat is tehetünk.

Amikor tizenéves voltam, este 10 
órára haza kellett érnem. Manapság 
sokan ilyenkor indulnak el szórakozni. 
Pedig tudjuk, hogy a legrosszabb 
dolgok sokszor éjjel történnek. Sok 
fiatal ezekben a sötét órákban olyan 
helyekre megy, ahol nem megfelelő a 
környezet, ahol a zene és annak szö-
vege nem teszi lehetővé, hogy a Szent-
lélek társaságát élvezzék. Ekkor aztán, 
ilyen körülmények között, könnyen a 
bűn prédájává válnak.

A bűn áldozatává válás gyakran 
akkor kezdődik, amikor az ember 
olyan barátokat választ, akiknek a 
normái nincsenek összhangban az 

Hogy jobban megértethessem vele, 
a körülöttünk lévő természeti ele-
meket használtam szemléltetésként. 
Tovább folytatva utunkat egy drót-
kerítéshez értünk, mely mellett egy 
jókora kőoszlop állt. Masszív anyagból 
készült, és különböző virágok, bokrok 
és kisebb fák nőtték körül. Tudtam, 
hogy ezek a növények idővel túlnő-
nek az oszlopon.

Emlékeztem rá, hogy kissé lejjebb 
az ösvényen lesz majd egy másik 
kőoszlop, amelyet fokozatosan, szinte 
észrevétlenül már be is nőttek a körü-
lötte élő növények, gyomok. Elkép-
zelem, hogy az oszlop fel sem fogja, 
hogy hatalmas ereje ellenére elnyom-
hatják őt azok a gyenge növények. Az 
oszlop biztos azt gondolja: „Semmi 
baj. Erős és nagy vagyok, ez a pici nö-
vény semmi kárt nem tehet bennem.”

Így amikor a mellette álló fa nö-
vekszik, az oszlopnak először fel sem 
tűnik. Később még élvezni is kezdi a 
fa árnyékát. Ám a fa tovább növekszik. 
Először csak két kis vékonyka ágát 
növeszti az oszlop köré, melyek idővel 
összefonódnak, majd körbefonják az 
oszlopot.

Az oszlop még mindig nem fogja 
fel, mi történik.

Írta: Jairo Mazzagardi elder
a Hetvenektől

Egy gyönyörű vasárnap reggelen el-
hívtam a majdnem nyolcéves uno-
kámat, Vickit, hogy jöjjön velem 

sétálni egy tó közelében, amely egyben 
gyönyörű városunk víztározója is.

Vidáman sétálgattunk, hallgattuk a 
mellettünk folydogáló kristálytiszta pa-
tak halk csobogását. Az ösvényünket 
gyönyörű, zöld fák és édesen illatozó 
virágok szegélyezték. Hallottuk a ma-
darak énekét is.

Egyszer csak megkérdeztem az 
unokámtól, ettől a kékszemű, vidám 
és ártatlan kislánytól, hogy hogyan 
készül a keresztelőjére.

Egy kérdéssel felelt: „Nagyapa, mi 
az a bűn?”

Magamban sugalmazásért imádkoz-
tam, és igyekeztem a lehető legegysze-
rűbben válaszolni: „A bűn az, amikor 
szándékosan nem engedelmeskedünk 
Isten parancsolatainak. Ez elszomorítja 
Mennyei Atyánkat, és szenvedéshez és 
szomorúsághoz vezet.”

Ekkor már érezhetően nyugtala-
nul azt kérdezte: „És hogyan kap el 
bennünket?”

A kérdés elsőre tisztaságról árulko-
dik, de megmutatja az az iránti aggo-
dalmat is, hogy miként kerülhetjük el 
a bűnbe keveredést.

A bűn csapdájának 
elkerülése
Maradjatok erősek, és hozzatok olyan jó döntéseket, melyek 
lehetővé teszik, hogy egyetek az élet fájának gyümölcséből.
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evangéliummal, de annak érdekében, 
hogy népszerű legyen, vagy a társai 
elfogadják, engedményeket tesz az 
evangéliumi tantételekben és törvé-
nyekben. Ez olyan ösvényre tereli, 
amely csak fájdalmat és szomorúságot 
okoz neki és szeretteinek.

Ébernek kell lennünk, nehogy 
megengedjük, hogy a bűn körénk 
nőjön. A bűn egyes formái bárhol 
felüthetik a fejüket, akár a számítógé-
pen vagy a mobiltelefonon is. Ezek 
az eszközök hasznosak és sok jó 
származhat belőlük. Ám nem he-
lyénvaló használatuk – például csak 
az időt pocsékoló játékok, vagy ami 
ennél sokkal rosszabb: a pornográ-
fia – pusztító lehet. A pornográfia 
elpusztítja a jellemet, és használóját a 
szenny mocsarába taszítja, ahonnan 
az illető már csak sok segítséggel tud 
kimenekülni.

Ez a rettenetes szörnyeteg aztán 
fájdalmat és szenvedést okoz mind 
a használójának, mind pedig ártat-
lan gyermekeinek, házastársának, 
édesapjának és édesanyjának. A 
testi élvezet gyümölcse keserűség és 
szomorúság. Az engedelmesség és 
áldozathozatal gyümölcse édes és 
örökkévaló öröm.

A követendő normákkal kapcsola-
tos döntéseinket már előre meg kell 
hoznunk, nem akkor, amikor felüti 
fejét a kísértés. Meg kell húznunk a 
határvonalakat:

• Ezt és ezt megteszem, mert helyes, 
mert az Úrtól származik, és boldog-
ságot hoz majd nekem.

• Ezt és ezt nem teszem meg, mert 
elvon az igazságtól, az Úrtól és attól 
az örökkévaló boldogságtól, melyet 
Ő a hithűeknek és engedelmesek-
nek ígért.

Mivel az Atya tudta, hogy rossz 
döntéseket is fogunk hozni, az Ő cso-
dálatos, szeretetteljes terve által gon-
doskodott róla, hogy a világnak legyen 
egy Szabadítója, aki engesztelést végez 
mindazok bűneiért, akik bűnbánatot 
tartanak, akik Őnála keresik a segítsé-
get, vigaszt és megbocsátást, és akik 
hajlandóak magukra venni az Ő nevét. 
Ez volt Jézus Krisztus.

Ha bűnt követünk el, gyorsan 
segítséget kell kérnünk, mert egyedül 
nem tudunk kiszabadulni a bűn csap-
dájából, ahogyan a példában szereplő 
kerítésoszlop sem tudja kiszabadítani 
magát. Valakinek segítenie kell, hogy 
megszabaduljunk a halálos öleléstől.

A szülők képesek segíteni, a püs-
pököt pedig Isten hívta el arra, hogy 
segítsen nekünk. Ő az, akihez oda kell 
mennünk, és fel kell tárnunk előtte a 
szívünket.

A Tan és a szövetségek 58:42–43 
azt mondja:

„Íme, aki megbánta bűneit, annak 
megbocsáttatik, és én, az Úr, nem 
emlékszem azokra többé.

Erről tudhatjátok, hogy valaki 
megbánta-e bűneit – íme, beismeri és 
elhagyja azokat.”

Néhány hónappal a kis tó melletti 
sétánk után a püspök, aki egyben 
unokám édesapja is, keresztelési 
interjút tartott vele. Az interjú után 
megkérdeztem tőle, hogy ment. Azt 
válaszolta, szinte dorgáló hangon: 
„Nagyapa! Hát te nem tudod, hogy az 
interjú bizalmas dolog?”

Püspökök, remélem komolyan 
veszitek ezt a választ. Én úgy látom, 
hogy az unokám nagyon rövid idő 
alatt sokat fejlődött értelmileg.

A korábban említett fa szomorúsá-
got, fájdalmat, szenvedést és fogságot 
okozott, ám ugyanúgy létezik egy má-
sik fa, amely mindennek az ellenkező-
jét hozhatja el. Az 1 Nefi 8:10–12-ben 
tesznek róla említést:

„És lőn, hogy egy fát láttam, amely-
nek gyümölcse kívánatos volt, hogy 
boldoggá tegye az embert.

És lőn, hogy odamentem és ettem 
annak gyümölcséből, és láttam, hogy 
az a legédesebb, felülmúlva mindazt, 
amit addig valaha is megízleltem. Igen, 
és láttam, hogy annak gyümölcse fe-
hér, meghaladva mindazt a fehérséget, 
amit azelőtt valaha is láttam.

És ahogy annak gyümölcséből 
ettem, az lelkemet rendkívül nagy 
örömmel töltötte el”.

Kedves fivéreim és nőtestvéreim, 
maradjatok erősek, és hozzatok olyan 
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Amikor George Albert Smith 
elnök fiatal volt, álmában meg-
jelent neki elhunyt nagyapja, 

George A. Smith, és azt kérdezte: 
„Szeretném tudni, mihez kezdtél a ne-
vemmel.” Smith elnök így felelt: „Soha 
semmi olyat nem tettem a neveddel, 
amit szégyellned kellene.” 1

Minden héten, amikor veszünk az úr-
vacsorából, szövetségben ígérjük, hogy 
hajlandóak vagyunk magunkra venni 
Krisztus nevét, mindig emlékezni Őrá és 
betartani a parancsolatait. Ha hajlandóak 
vagyunk ennek megtételére, akkor a 
legcsodálatosabb áldás ígéretét kapjuk – 
hogy Lelke mindig velünk lesz.2

Miként George Albert Smithnek 
számot kellett adnia nagyapja előtt ar-
ról, hogy mihez kezdett a nevével, egy 
napon nekünk is számot kell adnunk 
Szabadítónk, Jézus Krisztus előtt arról, 
hogy mihez kezdtünk az Ő nevével.

A Példabeszédekben szó van a jó 
hírnév fontosságáról. Ott ezt olvas-
suk: „Kívánatosb a jó hírnév nagy 
gazdagságnál; ezüstnél és aranynál 
a kedvesség jobb” 3, és „az igaznak 
[neve] áldott” 4.

Ezeken a szentírásokon és nevünk 
jó híre fontosságán elgondolkozva 
számos emlék rohanta meg elmémet 

arról, hogy szüleim milyen jó hírnevet 
és örökséget hagytak négy fivéremre, 
két leánytestvéremre és rám. Szüleim 
nem rendelkeztek a világ kincseivel, 
nem volt ezüstjük vagy aranyuk sem. 
Kilencen két hálószobás, egy fürdő-
szobás házban éltünk, amelyhez hátul 
zárt terasz csatlakozott – itt aludtak a le-
ánytestvéreim. Amikor a szüleim meg-
haltak, testvéreimmel összegyűltünk, 
hogy elosszuk földi javaikat, melyekből 
nem sok volt. Édesanyám hátrahagyott 
néhány ruhát, némi használt bútort és 
néhány más személyes tárgyat. Édes-
apám hátrahagyott néhány asztalos 
szerszámot, néhány régi vadászpuskát 
és egyéb apróságokat. Pénzbeli érték-
kel csak szerény otthonuk és csekélyke 
takarékszámlájuk bírt.

Együtt könnyeztünk és mondtunk 
köszönetet annak tudatában, hogy 
olyan valamit hagytak ránk, ami 
értékesebb az ezüstnél és az arany-
nál. Szeretetüket és idejüket adták 
nekünk. Gyakran bizonyságot tettek 
az evangélium igaz voltáról, amiről 
most becses naplóikban olvashatunk. 
Nem is annyira szavakkal, sokkal 
inkább példájukkal tanítottak minket 
arra, hogy dolgozzunk keményen, 
legyünk becsületesek és fizessünk 

Írta: Mervyn B. arnold elder
a Hetvenektől

Mihez kezdtél  
a nevemmel?
Egy napon számot kell adnunk Szabadítónk, Jézus Krisztus 
előtt arról, hogy mihez kezdtünk az Ő nevével.

jó döntéseket, melyek lehetővé teszik, 
hogy egyetek az élet fájának gyümöl-
cséből. Ha pedig bármilyen okból té-
vedtek vagy letérnétek az ösvényről, a 
kezünk ki van nyújtva felétek: „Gyer-
tek. Van remény. Szeretünk titeket, és 
segíteni akarunk abban, hogy boldo-
gok legyetek.”

Mennyei Atyánk annyira szeret 
bennünket, hogy az Ő egyetlen Fiát, 
Jézus Krisztust adta nekünk.

Jézus Krisztus annyira szeret ben-
nünket, hogy bűneinkért engesztelésül 
az életét adta értünk.

Mi mit vagyunk hajlandók megadni 
azért, hogy tiszták legyünk, és része-
süljünk ebben az örömben?

Ezen igazságokról teszem nektek 
tanúbizonyságomat, Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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„15 éves koromban gyakran 
éreztem úgy, hogy túl sok a szabály 
és a parancsolat. Nem voltam biztos 
benne, hogy egy normális, jókedvű 
serdülő ilyen sok megkötés mellett is 
élvezni tudja az életet. Az pedig, hogy 
édesapám gazdaságában oly sok órát 
töltöttem el munkával, igencsak lerövi-
dítette azt az időt, amit a barátaimmal 
tölthettem.

Ezen a nyáron feladataim közé tar-
tozott annak biztosítása, hogy a hegyi 
legelőre terelt tehenek ne törjenek át 
a kerítésen és ne menjenek a búza-
táblába. A szárba szökő búzát legelő 
tehén felfúvódhat, ami fulladáshoz 
és halálhoz vezet. Volt egy tehén, 
amelyik mindig azon igyekezett, hogy 
átdugja fejét a kerítésen. Egyik reggel, 
amikor épp a kerítés mentén lova-
golva néztem, mit csinálnak a tehe-
nek, azt vettem észre, hogy a tehén 
áttörte a kerítést és bejutott a búzatáb-
lába. Rémülten ismertem fel, hogy egy 
ideje már ette a búzát, mert fel volt 
fúvódva, és úgy nézett ki, mint egy 
lufi. Azt gondoltam magamban: »Buta 
tehén! A kerítés azért van ott, hogy 
megvédjen, te mégis áttörtél rajta, és 
olyan sok búzát ettél, hogy veszély-
ben az életed.«

Visszavágtattam a házhoz, hogy 
kihívjam apát. De mire visszaértünk, 
már holtan feküdt a földön. Elszo-
morított ennek a tehénnek az elvesz-
tése. Rendelkezésére bocsátottuk a 
gyönyörű hegyi legelőt, és kerítést 
állítottunk, hogy távol tartsuk a veszé-
lyes búzától, ő mégis balgán áttörte a 
kerítést és saját halálát okozta.

A kerítésen gondolkozva felismer-
tem, hogy az éppen olyan védelmet 
jelent, amilyen védelmet a parancso-
latok és szüleim szabályai jelentenek. 
A parancsolatok és a szabályok az én 
javamat szolgálják. Felismertem, hogy 
a parancsolatok iránti engedelmesség 
megvédhet engem a fizikai és a lelki 

Amikor Moróni arról beszélt, hogy 
miként vehetjük magunkra Krisztus 
nevét és védhetjük meg ez által a jó 
hírnevünket, ezt tanította:

„Továbbá arra buzdítalak benne-
teket, hogy jöjjetek Krisztushoz, és 
ragadjatok meg minden jó ajándékot, 
a gonosz ajándékot és a tisztátalan 
dolgot azonban ne érintsétek. […]

Igen, jöjjetek Krisztushoz, és 
legyetek benne tökéletessé, és tar-
tóztassátok meg magatokat minden 
istentelenségtől” 6.

A fiatalság erősségéért című ihletett 
füzetben azt olvassuk, hogy a szabad 
választás Istentől kapott örök tantétel, 
amelyhez a meghozott döntésekkel 
járó erkölcsi felelősségvállalás tartozik. 
„Bár szabadon választhatunk, tetteink 
következményeit már nem mi választ-
juk meg. Amikor döntést hozunk, 
azzal együtt jár e döntés következmé-
nye is.” 7

Nem sokkal azután, hogy kedve-
semet, Devonnát elvettem feleségül, 
elmesélte nekem, hogyan tanulta meg 
fiatalon annak tanát, hogy szabadon 
választhatunk, de tetteink következ-
ményeit már nem mi választjuk meg. 
Shelly leányom segítségével most 
elmesélem nektek Arnold nőtestvér 
élményét.

teljes tizedet. Annak vágyát is belénk 
táplálták, hogy legyünk iskolázottak, 
szolgáljunk missziót, és ami a legfon-
tosabb, találjunk örök társat, házasod-
junk a templomban, majd tartsunk ki 
mindvégig. Valóban a jó hírnév örök-
ségét hagyták ránk, amiért örökké 
hálásak leszünk nekik.

Amikor a szeretett próféta, Hélamán, 
és felesége két fiúgyermekkel áldat-
tak meg, a Lehi és a Nefi nevet adták 
nekik. Hélamán elmondta fiainak, miért 
nevezték el őket két olyan ősükről, 
akik majdnem 600 évvel az ő születé-
sük előtt éltek a földön. Azt mondta:

„Íme, fiaim…, első szüleink [Lehi és 
Nefi] nevét adtam nektek; és ezt azért 
tettem, hogy amikor eszetekbe jut a 
nevetek…, emlékezhessetek a cseleke-
deteikre; és amikor eszetekbe jutnak a 
cselekedeteik, akkor tudhassátok, hogy 
miért van megmondva és megírva is 
az, hogy jók voltak.

Szeretném tehát, fiaim, ha azt 
tennétek, ami jó, hogy rólatok is azt 
mondhassák és azt írhassák, amit 
róluk mondtak és írtak…, 

hogy tiétek lehessen az örök életnek 
e becses ajándéka” 5.

Testvéreim, vajon a mi nevünkre 
hogyan emlékeznek majd 600 év 
múlva?

Arnold nőtestvér (akit itt a lánya képvisel), 15 éves korában a legelésző jószá-
gokat figyelve felismerte a parancsolatok védelmező erejét.
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futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam” 11, „nevednek tisztességet 
szereztem”. Bizonyságot teszek arról, 
hogy Jézus a Krisztus. Meghalt, hogy 
mi élhessünk. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Presidents of the Church Student Manual 

(Church Educational System manual,  
2003), 134.

 2. Lásd Tan és a szövetségek 20:77.
 3. Példabeszédek 22:1.
 4. Példabeszédek 10:7.
 5. Hélamán 5:6–8; kiemelés hozzáadva.
 6. Moróni 10:30, 32; kiemelés hozzáadva.
 7. A fiatalság erősségéért (füzet, 2002), 4.
 8. Alma 41:10.
 9. 3 Nefi 9:13.
 10. Tan és a szövetségek 84:88.
 11. 2 Timótheus 4:7.

Szabadítót, amint mellettetek áll, és 
kérdezzétek meg magatoktól: „Gon-
dolnám, mondanám vagy megtenném 
ezt tudva, hogy Ő ott van?” Mert Ő 
biztosan ott van. Szeretett Thomas S. 
Monson elnökünk, akiről bizonyságot 
teszek, hogy próféta, gyakran idézi a 
következő szentírásbeli verset, amikor 
Urunkról és Szabadítónkról beszél: 
„…mert arcotok előtt járok majd. Ott 
leszek a jobb és a bal kezeteken, és 
Lelkem a szívetekben lesz” 10.

Azon a dicső napon, amikor 
szeretett Szabadítónk elé állunk és 
beszámolunk neki arról, hogy mihez 
kezdtünk a nevével, mondhassuk azt: 
„Ama nemes harczot megharczoltam, 

haláltól. Ez a felismerés fordulópontot 
jelentett az életemben.”

Arnold nőtestvér megtanulta, hogy 
kedves, bölcs és szerető Mennyei 
Atyánk nem azért adott nekünk paran-
csolatokat, hogy – mint azt az ellenség 
el akarja hitetni velük – korlátozzon 
minket, hanem azért, hogy megáldja 
az életünket, hogy megvédje a hírne-
vünket és a jövő nemzedékeire ha-
gyott örökségünket, ahogyan az Lehi 
és Nefi esetében is történt. A döntése 
következményeit elszenvedő tehénhez 
hasonlóan, nekünk is meg kell tanul-
nunk, hogy a fű soha nem zöldebb a 
kerítés másik oldalán, és soha nem is 
lesz az, mert „a gonoszság sohasem 
volt boldogság” 8. Amikor véget ér ez 
az élet, mindannyian szembesülünk 
döntéseink következményeivel. A 
parancsolatok egyértelműek, védel-
met nyújtanak, és nem korlátoznak. 
Az engedelmesség pedig számtalan 
csodálatos áldással jár.

Mennyei Atyánk tudta, hogy mind-
annyian követünk majd el hibákat. 
Nagyon hálás vagyok az engesztelé-
sért, amely mindannyiunk számára 
lehetővé teszi a bűnbánatot és a szük-
séges változtatások megtételét, hogy 
újra egyek lehessünk a Szabadítóval 
és érezhessük a megbocsátás édes 
békéjét.

Szabadítónk mindennap hív min-
ket, hogy tisztítsuk meg a nevünket 
és térjünk vissza az Ő jelenlétébe. 
Biztatása tele van szeretettel és gyen-
gédséggel. Képzeljétek el velem a 
Szabadító ölelését, amint felolvasom 
szavait: „…nem tértek-e most vissza 
hozzám, és bánjátok meg bűneiteket, 
és tértek meg, hogy meggyógyíthassa-
lak benneteket?” 9

Ma ugyanazt a kihívást szeretném 
mindannyiótok elé tárni, amit szüleim 
tártak elém, akikre jó hírnevük miatt 
örökké emlékezni fognak. Mielőtt 
bármit is tennétek, képzeljétek el a 
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Testvéreim, az ősz kezdetén a 
fák levelei zöld helyett tündöklő 
piros, sárga és narancs színekben 

pompáznak itt, a Sziklás-hegységben. 
Az ősz átmeneti időszak, amikor a 
természet felkészül a tél hideg, szigorú 
gyönyörűségére.

Az ősz különösen izgalmas időszak 
a horgászoknak, mert a pisztrángot 
majdnem kielégíthetetlen étvágy űzi 
ilyenkor, hogy felkészítse magát a téli 
táplálékhiány idejére.

A műcsalival horgászók ügyes, 
megtévesztő trükkökkel látnak hozzá 
a pisztrángfogáshoz. A jó horgász ta-
nulmányozza a pisztráng viselkedését, 
az időjárást, a vízáramlatot, valamint 
azt, hogy milyen rovarokat esznek a 
pisztrángok, és ezek mikor rajzanak. 
A csalit gyakran kézzel készíti. Tudja, 
hogy az apró horgokba ágyazott 
műrovaroknak tökéletesen megtévesz-
tőknek kell lenniük, mert a pisztráng 
a legkisebb hibát is észreveszi, és nem 
kapja be a horgot.

Milyen izgalmas is látni, amikor 
egy pisztráng a vízfelszínen áttörve 
bekapja a horgot, majd ellenáll, 
amíg ki nem merül, és végül ki nem 
rántják a vízből. A horgász tudása 
és tehetsége ütközik meg a nemes 

kezdettől fogva, már a nagy mennyei 
tanácsban is „az ember önrendelke-
zésének elpusztítására törekedett, 
amelyet én, az Úristen adtam neki…

És lett belőle a Sátán, igen, még-
hozzá az ördög, minden hazugságok 
atyja, hogy megtévessze és elvakítsa 
az embereket, és hogy akarata szerint 
fogságba hurcolja őket” (Mózes 4:3–4).

Az ember Istentől kapott önren-
delkezéséért ma is folyik a harc. Sátán 
és a kegyeltjei mindenhová kiteszik 
körénk a csalijaikat, azt remélve, hogy 
meginogunk és ráharapunk valame-
lyikre, hogy aztán hamis módszereivel 
Sátán kifogjon minket. Káros szenve-
délyekkel lopja el az önrendelkezést. 
A szótár szerint a káros szenvedély 
annyit jelent, hogy alávetjük magun-
kat valaminek, vagyis lemondunk 
az önrendelkezésünkről, és függővé 
válunk valamilyen káros anyagtól vagy 
viselkedéstől.1

A kutatók szerint az agyunkban 
található egy úgynevezett gyönyör-
központ.2 Ha ezt aktiválják bizonyos 
drogok vagy viselkedések, akkor felül-
kerekedik az agy azon részén, mely 
az akaraterőnket, ítélőképességünket, 
logikánkat és erkölcsünket irányítja. 
Ezért a függő ember hátat fordít an-
nak, amiről tudja, hogy helyes. És ami-
kor ez megtörténik, beakad a horog, 
és Lucifer átveszi az irányítást.

Sátán tudja, hogyan zsákmányol-
jon ki minket és ejtsen csapdába az 
időleges élvezetet nyújtó mesterséges 
anyagokkal és viselkedési formák-
kal. Láttam ennek hatását, amikor 
valaki azon volt, hogy visszanyerje 
az irányítást, hogy megszabaduljon a 
pusztító túlkapásoktól és függőségtől, 
és visszaszerezze az önbecsülését és a 
függetlenségét.

A leginkább függőséget okozó 
drogok, amelyek helytelen haszná-
lata eltérítheti az agyat és elveheti az 
egyén önrendelkezését: a nikotin; az 

pisztráng erejével és ügyességével.
A műcsalik használata, hogy ezek-

kel rászedjük és kifogjuk a halat, jól 
példázza azt, ahogyan Lucifer igyek-
szik megkísérteni, megtéveszteni és 
csapdába csalni minket.

A horgászhoz hasonlóan, aki tudja, 
hogy a pisztrángot hajtja az éhség, Lu-
cifer is ismeri az „éhségünket”, vagyis 
a gyengeségeinket, és olyan hamis 
csalikkal kísért minket, amelyeket ha 
bekapunk, kiránthat az élet patakjából, 
és saját kegyetlen hatása alá vonhat 
minket. A hobbi horgásztól eltérően, 
aki kifogja a halat, majd sértetlenül 
visszadobja a vízbe, Lucifer önként 
nem enged el. Célja az, hogy áldoza-
tait olyan nyomorulttá tegye, amilyen 
ő maga.

Lehi azt mondta: „És mivel [Luci-
fer] lebukott a mennyből, és örökre 
nyomorulttá vált, még az egész em-
beriség nyomorúságára is törekedett” 
(2 Nefi 2:18).

Én is megerősítem mindazt, amit 
a Fivérek már elmondtak, miszerint 
Lucifer okos és ravasz intelligencia. 
Ellenünk leginkább azt a módszert 
használja, hogy hazugsággal és meg-
tévesztéssel meggyőz minket, hogy a 
gonosz jó, a jó pedig gonosz. Sátán 

Írta: M. russell Ballard elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Ó, milyen ravasz  
a gonosznak terve!
Van remény a szenvedélybetegek számára, és ez a remény az 
Úr Jézus Krisztus engeszetelésén keresztül érkezik el.
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pirula vagy egy korty alkohol is függő-
séghez vezethet. Egy gyógyulófélben 
lévő alkoholista azt mondta nekem, 
hogy a függőség és a józanság közötti 
különbség egyetlen pohár italban 
rejlik. Sátán jól tudja ezt. Ne hagyjátok, 
hogy mesterséges csalijaival, amelyek 
hamar függőséggé válhatnak, horogra 
kapjon titeket.

Kérlek, testvéreim, ne értsétek félre, 
amit mondok. Nem kérdőjelezem meg 
az azok számára felírt orvosságokat, 
akik gyógyítható betegségben szen-
vednek, vagy akiknek irtózatos fájdal-
maik vannak. A gyógyszerek ilyenkor 
áldást jelentenek. Azt mondom csu-
pán, hogy figyelmesen követnünk kell 
az orvosok által felírt adagolást. És az 
ilyen orvosságokat biztos helyen kell 
tartanunk, ahol nem férnek hozzá a 
fiatalok vagy bárki más.

Emellett nagyon aggasztó néhány 
olyan káros, függőséget okozó visel-
kedés, mint a szerencsejáték vagy a 
pornográfia veszedelme, mely rendkí-
vül pusztító, és vészesen elburjánzott 
a társadalmunkban. Ne felejtsétek el, 
testvéreim, hogy mindenfajta káros 
szenvedélynél kiszolgáltatjuk ma-
gunkat valaminek, így lemondunk az 
önrendelkezésről és függővé válunk. 
Ezért a listát ki kell egészítenünk a 
videojátékokkal és a mobiltelefonos 
üzenetváltásokkal. Vannak olyan 
játékosok, akik saját bevallásuk szerint 
akár 18 órát is eltöltenek egy nap az-
zal, hogy videojátékok egyik szintjéről 
a másikra lépnek, elhanyagolva életük 
minden más dolgát. Az SMS-ezés is 
függőséget okozhat, és fontos emberi 
kapcsolattartási formák elsorvadásá-
hoz vezethet. Nemrég egy püspök 
azt mesélte, hogy két egymás mellett 
álló fiatal inkább SMS-ezett egymással, 
mintsem beszélgettek volna.

Az orvostudomány kutatói „az agy 
kórjának” 4 nevezik a káros szenve-
délyt. Ez így is van, de szerintem ha 

többre van szüksége, így végül recep-
teket hamisított, ami végül odáig fajult, 
hogy heroint vásárolt. Ez vezetett oda, 
hogy elfogták és bebörtönözték. A 
gyógyszermániája miatt tönkrement 
a házassága. Férje elvált tőle, és a 
gyermekek is a férjénél maradtak. A 
hölgy elmondta, hogy a fájdalomcsilla-
pítás mellett a gyógyszerek rövid időre 
eufóriát váltották ki nála, ilyenkor úgy 
érezte, hogy jól van. Azonban egy-egy 
gyógyszeradag csak pár órán át hatott, 
és használatukkal a csillapítás idő-
szaka egyre rövidülni látszott. Egyre 
több gyógyszert szedett, míg végül 
a függőség ördögi körében találta 
magát. A gyógyszerek jelentették az 
életét. A beszélgetésünk előtti éjsza-
kán öngyilkossággal próbálkozott. Azt 
mondta, hogy nem tudja már elviselni 
a fizikai, érzelmi és lelki fájdalmat. 
Csapdában érezte magát, amiből nincs 
kiút, ahol nincs remény.

A nőtestvér gyógyszerproblémája 
és az egyéb kábítószer-függőség nem 
egyedi – mindenhol jelen van körülöt-
tünk. Egyes helyeken többen halnak 
meg receptre felírt orvosságokkal való 
visszaélés miatt, mint autóbalesetben.3 
Testvéreim, tartsátok távol magatokat 
mindentől, ami csapdába ejthet. Akár 
csak egy szippantás valamiből, egy 

ópiumszármazékok – heroin, morfium 
és más fájdalomcsillapítók; nyugta-
tók; kokain; alkohol; marihuána és a 
metamfetaminok.

Hálás vagyok az orvosokért, akik 
képzettségüknek köszönhetően felír-
hatnak megfelelő gyógyszeres kezelést 
a fájdalom és a szenvedés enyhítésére. 
Sajnos azonban ma a közösségeink-
ben, saját tagjaink között is, túl sokan 
váltak függővé ezektől, és visszaélnek 
a receptre felírható gyógyszerekkel. 
Lucifer, minden hazugság atyja, tudja 
ezt, és befolyását felhasználva ellopja 
az ember önrendelkezését, majd rette-
netes láncaival fogságba ejti a visszaé-
lőt (lásd 2 Nefi 28:22).

Nemrégen beszélgettem egy nőtest-
vérrel az egyik helyi kórház pszichi-
átriai osztályán. Elmesélte gyötrelmes 
útját, mely a teljes szellemi és fizikai 
egészségtől, valamint csodálatos há-
zasságtól és családtól, elmebetegség-
hez, leromlott egészséghez és családja 
széthullásához vezetett – és mindez 
egy receptre felírt fájdalomcsillapítóval 
való visszaéléssel kezdődött.

Beszélgetésünk előtt két évvel 
egy autóbalesetben megsérült a háta. 
Orvosa a majdnem elviselhetetlen 
fájdalom enyhítésére felírt neki egy 
orvosságot. Ő azt gondolta, ennél 
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Mindennapos döntéseinkben és tette-
inkben Mennyei Atyánk és az Úr Jézus 
Krisztus iránti szeretetünknek kell 
tükröződnie. Ők békességet, örömet 
és boldogságot ígértek azoknak, akik 
betartják a parancsolataikat.

Testvéreim, óvakodjunk mind-
annyian azoktól a mesterséges csaliktól, 
amelyeket az emberek hamis halásza, 
Lucifer dob elénk. Legyen bölcsessé-
günk és lelki éleslátásunk ezek felisme-
réséhez, és utasítsuk vissza azt a sok 
veszélyes dolgot, amit felajánl.

Azoknak pedig, akik valamilyen 
káros szenvedély rabjai, azt mondom: 
van remény, mert Isten szereti minden 
gyermekét, és mert az Úr Jézus Krisz-
tus engesztelése előtt nincs lehetetlen.

Láttam már a gyógyulás csodálatos 
áldásait, amelyek megszabadíthatnak a 
függőség láncaitól. Az Úr a mi Pász-
torunk, és nem fogunk szűkölködni, 
ha bízunk az engesztelés hatalmában. 
Tudom, hogy az Úr ki tudja és ki fogja 
szabadítani a szenvedélybetegeket a 
fogságból, mert Pál apostol kijelen-
tése szerint: „Mindenre van erőm a 
Krisztusban a ki engem megerősít” 
(Filippibeliek 4:13). Azért imdákozom, 
testvéreim, hogy így történjen azokkal 
is, akik életük jelenlegi szakaszában 
ilyen kihívásokkal küzdenek. Mindezt 
alázattal teszem, Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen. ◼
Jegyzetek
 1. Főnévként a függőség szónak három 

jelentése van. Az egyik: „behódolni egy 
mesternek” (audioenglish.net/dictionary/
addiction.htm).

 2. Lásd National Institute on Drug Abuse, 
Drugs, Brains, and Behavior—the Science 
of Addiction (2010), 18, drugabuse.gov/
scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf.

 3. Lásd Erika Potter, “Drug Deaths Overtake 
Auto Deaths in Utah,” Dec. 2009, universe.
byu.edu/node/4477.

 4. Lásd National Institute on Drug Abuse, 
“The Neurobiology of Drug Addiction,” 
section IV, no. 30, drugabuse.gov/pubs/
teaching/teaching2/teaching5.html; lásd 
még drugabuse.gov/funding/budget08.
html.

kötelékéből való szabadulásért, és 
buzgó imában felajánljuk neki teljes 
lelkünket.

A papsági vezetők segítséget 
nyújthatnak, ha a szenvedélybetegek 
tanácsot kérnek tőlük. Ahol szükséges, 
képzett és képesített tanácsadókhoz 
és az UNSZ Családsegítő Szolgáltatá-
sokhoz irányítják őket. Az Alcoholics 
Anonymous (a névtelen alkoholista) 
eredeti tizenkét lépésére épülő, szen-
vedélybetegek gyógyulását elősegítő 
program széles körben hozzáférhető 
az UNSZ Családsegítő Szolgáltatáso-
kon keresztül.

Azoknak, akik valamilyen káros 
szenvedéllyel küszködnek, vagy akik-
nek a családjában van ilyen, ismét azt 
mondom, hogy a buzgó ima jelenti 
annak kulcsát, hogy lelki erőt nyerve 
békességre leljetek, és legyőzzétek 
a függőséget okozó vágyat. Mennyei 
Atyánk minden gyermekét szereti, 
ezért mondjatok köszönetet Neki, 
és fejezzétek ki őszinte hiteteket 
Őbenne. Kérjetek Tőle erőt az adott 
káros szenvedély legyőzésére. Tegyé-
tek félre minden büszkeségeteket, és 
életeteket és szíveteket fordítsátok 
felé. Kérjétek, hogy töltsön el ben-
neteket Krisztus tiszta szeretetének 
hatalma. Lehet, hogy ezt sokszor meg 
kell tennetek, de bizonyságot teszek 
nektek arról, hogy megváltozhat a 
testetek, az elmétek és a lelketek 
– tiszta lehet és ép, ti pedig megsza-
badultok. Jézus Krisztus ezt mondta: 
„Én vagyok a világ világossága: a 
ki engem követ, nem járhat a sötét-
ségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága” ( János 8:12).

Mivel az a célunk, hogy hasonlóbbá 
váljunk a Szabadítónkhoz, és végül 
kiérdemeljük, hogy Mennyei Atyánk-
kal éljünk, mindannyiunknak meg kell 
tapasztalnunk az Alma próféta által 
a Mormon könyvében leírt hatalmas 
szívbéli változást (lásd Alma 5:14). 

Sátán már a hatalmába kerített valakit, 
akkor az a lélek kórjává is válik. Füg-
getlenül attól azonban, hogy mennyire 
ejt rabul az ördögi kör, mindig van 
remény. Lehi próféta tanította fiainak 
ezt az örök igazságot: „Az emberek te-
hát szabadok a test szerint, és minden 
dolog megadatott nekik, melyre az 
embernek szüksége van. És szabadon 
választhatják a szabadságot és az örök 
életet, minden ember nagy Közbenjá-
rója által, vagy választhatják a fogsá-
got és a halált, az ördög fogsága és 
hatalma szerint” (2 Nefi 2:27).

Ha valaki le szeretné győzni a káros 
szenvedélyét, akkor van ösvény a lelki 
szabadsághoz – van egy kitaposott 
út, mely kivezet a fogságból. Imával 
kezdődik – lelkünk és testünk Te-
remtőjével, Mennyei Atyánkkal való 
őszinte, buzgó és állandó kommuniká-
cióval. Ugyanez a tantétel vonatkozik 
arra, amikor abbahagyunk egy rossz 
szokást vagy megbánunk valamilyen 
bűnt. A szentírások leírják a mintát, 
amely által megváltozhat a szívünk, a 
testünk, az elménk és a lelkünk.

Mormon próféta a következő 
tanácsot adta nekünk: „Imádkozzatok 
tehát, szeretett testvéreim, szívetek 
minden erejével az Atyához, hogy 
eltöltsön benneteket ez a szeretet…, 
hogy Isten fiaivá legyetek; hogy… 
megtisztulhassunk, miként ő is tiszta” 
(Moróni 7:48).

Ez és sok más szentírás is arról 
tesz bizonyságot, hogy van remény a 
szenvedélybetegek számára, és ez a 
remény az Úr Jézus Krisztus engesz-
telésén keresztül, valamint azáltal 
érkezik el, hogy megalázkodunk 
Isten előtt, könyörgünk a függőség 
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Kedves fivéreim és nőtestvéreim! 
Csordultig telt a szívem az egyház 
e csodálatos általános konferen-

ciájának végéhez közeledtével. A 
konferenciai üléseken elhangzó be-
szélők tanácsai és bizonyságai lelkileg 
tápláltak bennünket. Biztos vagyok 
abban, hogy minden egyháztag ne-
vében őszinte köszönetet mondhatok 
az itt tanított igazságokért. Nyugodtan 
elismételhetnénk a Mormon könyvé-
ből azok szavait, akik a nagy Benjámin 
király beszédét hallva „mint egyet-
len hang kiáltottak, mondván: Igen, 
minden szót elhiszünk, melyet nekünk 
mondtál; és azt is tudjuk, hogy azok 
biztosan úgy vannak, és igazak, a Min-
denható Úr Lelke miatt” 1.

Remélem, hogy időt fogunk szakí-
tani az  Ensign és Liahóna folyóiratok 
novemberi számában kinyomtatásra 
kerülő konferenciai beszédek elolva-
sására, mert érdemes azokat figyelme-
sen tanulmányoznunk.

Mily nagy áldás, hogy itt, ebben 
a pompás konferencia-központban 
találkozhattunk, és mindezt békében, 
kényelemben és biztonságban tehet-
tük. Ez a konferencia példa nélküli! 
Földrészeken és óceánokon átívelve, 
világszerte elért az emberekhez. Bár 
sokatoktól messze vagyunk, érezzük 
a lelketeket. Szeretünk benneteket és 
nagyra becsülünk titeket!

Az ezen a konferencián felmentésre 
került fivéreinknek pedig mindannyi-
unk nevében szívből jövő hálámat 
fejezem ki a sok-sok évnyi odaadó 
szolgálatért. Megszámlálhatatlanul sok 
ember életét áldottátok meg az Úr 
munkájában való részvételetekkel.

A gyűléseken felhangzó Taberná-
kulum Kórus és a többi kórus valóban 
mennyei zenét varázsolt nekünk, 
amely minden mást is emelkedettebbé 

és gyönyörűbbé tett. Köszönöm nek-
tek, hogy megosztottátok velünk zenei 
tehetségeiteket és képességeiteket.

Szeretem, és tisztelem hithű taná-
csosaimat, Henry B. Eyring elnököt 
és Dieter F. Uchtdorf elnököt. Ők 
valóban bölcs és okos férfiak, akik-
nek szolgálata felbecsülhetetlen. Az 
ő támogatásuk és segítségük nélkül 
nem tudnám elvégezni mindazt, amire 
elhívtak. Szeretem és nagyra becsülöm 
a Tizenkét Apostol Kvórumában, a 
Hetvenek Kvórumaiban és az Elnöklő 
Püspökségben szolgáló fivéreimet. 
Mind önzetlenül és igen hatékonyan 
szolgálnak. Hasonlóképpen nagyra-
becsülésemet fejezem ki mindazon 
nőkért és férfiakért is, akik általános 
segédszervezeti tisztségviselőkként 
szolgálnak.

Mily áldottak vagyunk, hogy 
rendelkezünk Jézus Krisztus vissza-
állított evangéliumával, mely választ 
ad az olyan kérdésekre, hogy honnan 
jöttünk, miért vagyunk itt és hová 

Írta: Thomas s. Monson elnök

Míg újra találkozunk
Mindvégig ki kell tartanunk, hiszen a mi célunk az  
örök élet Mennyei Atyánk jelenlétében.
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Írta: Julie B. Beck
a Segítőegylet általános elnöke

Ez a gyűlés egy ajándék Mennyei 
Atyánk minden olyan leányá-
nak, aki szeretné megtudni az Ő 

gondolatait és akaratát, és szeretné 
megérteni saját felelősségét az Ő 
tervében. Az elmúlt évben közületek 
sokat meglátogattam, és szívemet 
megérintette, amikor a szemetekbe 
néztem, megöleltelek titeket, együtt 
sírtam vagy nevettem veletek, és 
meghallgattam bánataitokat, örömei-
teket, és győzelmeiteket. Mindannyian 
leírhatatlanul értékesek vagytok, és 
Mennyei Atyánk jól ismer benneteket. 
Isten leányaiként örökkévaló rendel-
tetésetekre készültök, és mindannyian 
női mivolttal, természettel és felelős-
ségekkel rendelkeztek. A családok, 
a közösségek, ennek az egyháznak, 
valamint a szabadulás drága tervének 
a sikere a ti hithűségeteken múlik. Ó, 

drága nőtestvéreim! Mennyire szere-
tünk titeket, és mily sokat imádkozunk 
értetek!

Mindannyian egy nagyon sze-
mélyes, halandó élmény közepén 
vagyunk. Két nőtestvér, akikkel nem-
régiben találkoztam, jól szemlélteti, 
hogyan éljünk hithűen a különböző 
körülmények közepette. Az egyikük 
Brazília középső részén él. Kedves 
kis vöröstéglás háza, mely egy vörös 
téglakerítéssel körülvett vörös földön 
áll, a béke kikötője és menedék a kül-
világ elől. Csillogó szemű gyermekei 
ismerik az elemis énekeket, háza falait 
pedig a Szabadítót, templomokat és 
Isten prófétáit ábrázoló képek díszítik, 
melyeket a Liahóna folyóiratból vágott 
ki. Férjével együtt komoly áldozatokat 
hoztak, hogy a templomban összepe-
csételjék őket, és ezáltal gyermekeik 

Á lta l Á n o s  s e g Í t ő e g y l e t i  g y ű l é s  | 2010. szeptember 25.

„Leányok a 
királyságomban”:  
A Segítőegylet 
története és munkája
A Segítőegylet történetének tanulmányozása meghatározza 
és kifejezi, kik is vagyunk Szabadítónk, Jézus Krisztus 
tanítványaiként és követőiként.

megyünk, amikor eltávozunk ebből az 
életből. Értelmet, célt és reményt ad az 
életünknek.

Egy háborgó, számtalan kihívást 
tartogató világban élünk. Azért 
vagyunk a földön, hogy legjobb 
képességeink szerint foglalkozzunk 
személyes kihívásainkkal: hogy ta-
nuljunk belőlük és legyőzzük őket. 
Mindvégig ki kell tartanunk, hiszen 
a mi célunk az örök élet Mennyei 
Atyánk jelenlétében. Ő szeret min-
ket, és semmit nem szeretne jobban, 
mint hogy sikerüljön elérnünk ezt a 
célt. Mindebben segít és megáld, ha 
imában szólítjuk Őt, tanulmányoz-
zuk a szavait és engedelmeskedünk 
a parancsolatainak. Mindebben biz-
tonságra és békére találhatunk.

Isten áldjon benneteket, kedves 
testvéreim! Köszönöm az értem, vala-
mint az általános felhatalmazottakért 
mondott imáitokat. Szívből hálásak 
vagyunk értetek, és mindazért, amit 
tesztek, hogy előrevigyétek Isten ki-
rályságát a földön.

A menny áldásai nyugodjanak 
rajtatok. Otthonaitokat a szeretet, a 
jóindulat és az Úr Lelke töltse el. Kívá-
nom, hogy folyamatosan tápláljátok az 
evangéliumról való bizonyságotokat, 
hogy az védelmet nyújtson nektek a 
Sátán csapásai ellen.

A konferencia most véget ért. 
Térjünk vissza biztonságban ottho-
nainkba. Kívánom, hogy az itt ér-
zett lelkület elkísérjen bennünket a 
mindennapos elfoglaltságaink köze-
pette is. Mutassunk fokozott kedvessé-
get egymás iránt, és folyvást végezzük 
az Úr munkáját!

Szeretlek titeket, és imádkozom 
értetek! Most elbúcsúzom, míg hat hó-
nap múlva újra találkozunk. Urunk és 
Szabadítónk, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
Jegyzet
 1. Móziás 5:2.
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Segítőegyletnek nevezzük.
A Segítőegylet célja, hogy felké-

szítse Isten leányait az örök élet áldá-
saira, miközben gyarapodnak hitben 
és személyes igazlelkűségben, mege-
rősítik a családokat és az otthonokat, 
és megkeresik és segítik a szükséget 
szenvedőket.

A Segítőegylet világossá teszi a fela-
datunkat, és Isten leányaiként egyesít 
bennünket az Ő tervének védelmére. 
A téves azonosságtudat, a zavarodott-
ság és háborgatás ezen időszakában 
a Segítőegylet célja, hogy iránytűként 
és kalauzként szolgáljon arra, hogy a 
hithű nőknek megtanítsuk az igazsá-
got. Az igazlelkű nők napjainkban a 
kiáradó kinyilatkoztatás elnyerésére 
törekszenek, hogy ellen tudjanak állni 
a figyelmüket elterelő dolgoknak, har-
coljanak a gonosz és a lelki pusztulás 
ellen, és felülemelkedjenek az őket 
sújtó személyes csapásokon azáltal, 
hogy gyarapítják hitüket, megerősítik 
a családjaikat és segítséget nyújtanak 
másoknak.

a segítőegylet története és munkája
Elnökségünk imádkozott, böjtölt 

és gondolkodott, valamint tanács-
kozott a prófétákkal, látnokokkal és 
kinyilatkoztatókkal, hogy megtudjuk, 
mit szeretne Isten, mit tegyünk, hogy 
segítsünk leányainak erősnek maradni 
„a csapások… [közepette], melyek a 
föld lakóit érik” 6. Azt a választ kaptuk, 
hogy az egyház nőtestvéreinek ismer-
niük és tanulmányozniuk kellene a 
Segítőegylet történetét. A Segítőegylet 
történetének megértése erősíti a hithű 
nők alapvető identitását és értékét.

Ennek következtében elkészült az 
egyház Segítőegyletének története, 

a szövetségben születhessenek. 
Elmondta nekem, folyamatosan azért 
imádkozik az Úrhoz, hogy adjon neki 
elég erőt és sugalmazást, hogy világos-
ságban, igazságban és az evangélium 
erejével tudja felnevelni a gyermekeit.

Egy másik nőtestvér egyedül él egy 
kis lakásban, egy hongkongi épület 
80. emeletén. Bár küzd néhány fizikai 
nehézséggel, mégis vidám és önálló. 
Családjában ő az egyetlen egyház-
tag. Egy kis polcon tartja szentírásait, 
a segítőegyleti kézikönyveit és más 
egyházi könyveket. Meghívta a Lelket 
otthonába, mely a béke kikötője lett, ő 
pedig világosságként ragyog gyüleke-
zete tagjai számára.

Figyelmeztetések
Tudjuk, hogy nagyon sok nőtestvér 

elnyomás alatt vagy veszélyes körül-
mények közepette él. Néhányan ál-
landóan éheznek, és vannak, akiknek 
napról napra össze kell szedniük min-
den bátorságukat, hogy kitartsanak hi-
tükben a csalódásaik és mások árulása 
ellenére. Mivel az utolsó napokban 
élünk ezen a földön, nagy küzdelmek 
jelei mutatkoznak mindenhol. Bősége-
sen keringenek mítoszok és tévhitek 
az utolsó napi szent nők erejéről, cél-
járól és helyzetéről. Elterjedtek olyan 
nézetek, hogy mi kevésbé vagyunk 
fontosak, mint a férfiak, hogy általá-
ban aranyosak de tudatlanok vagyunk, 
és hogy mindegy is, mit teszünk, mert 
az soha nem lesz elég ahhoz, hogy 
Mennyei Atyánk elfogadjon bennün-
ket. Ahogyan Pál apostol mondta, „ti 
köztetek is [vannak] hamis tanítók, 
a kik veszedelmes eretnekségeket 
fognak becsempészni, és az Urat, a ki 
megváltotta őket, megtagad[ják]” 1.

A Mormon könyve leírja, mi törté-
nik éppen:

„Mert íme, azon a napon az em-
berek gyermekeinek szívében fog 
tombolni, és bujtogatja őket, hogy 

haragudjanak mindarra, ami jó.
És másokat lecsendesít és testi 

biztonságba ringatja őket, úgyhogy 
ezt mondják: Minden jól van Sionban; 
igen, Sion virágzik, minden jól van – 
és így szedi rá lelküket az ördög, és 
vezeti el őket gondosan, le a pokolba.

És íme, másokat hízelgéssel vezet 
félre, és azt mondja nekik, hogy nincs 
pokol; és így szól hozzájuk: Én nem 
vagyok ördög, mert az nincs – és így 
suttog a fülükbe, míg meg nem ra-
gadja őket borzalmas láncaival” 2.

Ebben a környezetben, ahol 
minden jár nekünk, mindenre van 
mentség, valamint megszokott dolog 
a közöny és a csábítás, Isten azon leá-
nyai, akik nem elég óvatosak, imád-
ságosak és sugalmazottak, fokozottan 
ki vannak téve annak, hogy „kívánsá-
goktól űzött asszonykákká” 3 váljanak, 
akik különböző „idegen isteneket” 4 
imádnak. Az élet nehézségeinek és a 
világ népszerű eretnekségeinek ered-
ményeképp sok nőtestvér inkább hisz 
a mítoszoknak, mint az igazságnak. 
Isten tervétől való eltérésüket mutatja 
az is, hogy mint kiderült, sokan még 
olyan alapvető dolgokat sem tesznek 
meg, mint az imádkozás és a szentírás-
olvasás. Az Úr maga mondta, hogy „ez 
a figyelmeztetés napja, és nem a sok 
szó napja” 5.

a segítőegyletet nem azért szervezték 
meg, hogy menedéket, hanem hogy 
védelmet nyújtson

Azért, hogy e veszedelmes időkben 
őrizni, tanítani és ösztönözni tudja 
leányait, Isten felhatalmazta Joseph 
Smith prófétát, hogy szervezze meg az 
egyház nőtestvéreit. Ezt az istenileg ki-
jelölt és papság-központú szervezetet 
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gyűlésnek. Tanúi vagyunk a hit és a 
személyes igazlelkűség gyarapodásá-
nak, a családok és otthonok megerő-
södésének, valamint annak, hogy a 
segítőegyleti nőtestvérek egyre többet 
segítenek a segítőegyleti gyűlések 
helyes szolgálata által. A segítőegyleti 
gyűlésekkel, látogatótanítással és más 
segítőegyleti munkával kapcsolatos 
minden előírás alapja fellelhető a 
Segítőegylet történetében, és az Első 
Elnökség jóváhagyását élvezi.

A Segítőegylet mindig is felelősség-
gel tartozott azért, hogy kivegye részét 
a szabadítás munkájából. A visszaál-
lított egyház kezdetei óta a nőtestvé-
rek minden esetben elsőként voltak 
ott segíteni, és utolsóként maradtak, 
amikor valami történt a mindennapok 
során. A nőtestvérek a Segítőegyletből 
jönnek, hogy az Elemiben, a Fiatal 
Nőknél és a Vasárnapi Iskola szerve-
zetében szolgáljanak, valamint más 
erőfeszítéseket is tesznek. A világos-
ság és erény jelzőtüzei e felnövekvő 
nemzedék előtt. A személyes szolgálat 
gyarapít minden egyes nőtestvért, az 
Úr munkájában egyesülő több millió 
hithű nő szolgálata pedig létrehozza 
a hit hatalmas erejét. A történelem azt 
mutatja, hogy a visszaállítás kezdete 
óta a nőtestvérek élen jártak az evan-
gélium megosztásában, és ezt folytat-
ják azzal, hogy missziót szolgálnak, 
fiatal férfiakat és fiatal nőket készíte-
nek fel a misszionáriusi szolgálatra, és 
meghívják a barátaikat, szomszédjaikat 
és családtagjaikat, hogy osztozzanak 
velük az evangélium áldásaiban. A tör-
ténelemből azt is megtudhatjuk, hogy 
Joseph Smith próféta a segítőegyleti 
gyűléseket használta fel, hogy megta-
nítsa a nőtestvéreknek, hogyan készül-
jenek fel a templomra. Napjainkban a 
családtörténeti és a templomi munka 
még mindig a Segítőegylet elsődleges 
kötelességei közé tartozik.

A történelmi célunkról való tudás 

hogy mindazok, akik befogadják az 
evangéliumomat, fiak és leányok a 
királyságomban.” 7

A Segítőegylet története megtanítja 
nekünk, hogy Mennyei Atyánk ismeri 
az Ő leányait. Szereti őket, és konkrét 
feladatokat ad nekik. Történelmünk 
arra is rámutat, hogy halandó külde-
tésük során szólt hozzájuk, és vezette 
őket. A Segítőegylet története ezenkí-
vül felemeli és igazolja a nők tekinté-
lyét, és megmutatja, hogy társakként 
miként dolgoznak együtt a hithű 
papságviselőkkel.

a történelem megtanítja, mit kell tennünk
Tanulmányozzuk a történelmünket, 

hogy megtudjuk, mit kell tennünk. 
A történelmünk által megtanuljuk, 
hogyan készüljünk fel az örök élet 
áldásaira. A Segítőegyletnek mint szer-
vezetnek mindig is a feladatai közé 
tartozott, hogy megszervezze a nők 
erőit Sion egyházközségeiben és gyü-
lekezeteiben. A segítőegyleti gyűlések, 
a látogatótanítók közreműködése és 
együttes szolgálata által Isten leányai 
oktatásban részesülnek, figyelnek 
rájuk, és sugalmazást kapnak az Úr 
munkája és királysága iránti felelőssé-
gükhöz. Az egyházközségi és segítő-
egyleti elnököket elválasztják ennek a 
munkának az irányítására.

Egy évvel ezelőtt, ugyanezen a 
gyűlésen kihirdettük a Segítőegylettel 
kapcsolatos irányelveket. Örömmel je-
lentjük, hogy a legtöbb egyházközség-
ben és gyülekezetben a segítőegyleti 
elnökségek és nőtestvérek világszerte 
elfogadták ezeket az irányelveket és 
azok szellemiségét. Öröm volt nézni 
a Segítőegylet történelmi céljának és 
munkájának újjászületését. Növeke-
dést láttunk a Segítőegylet méltósá-
gában, mivoltában és helytállásában, 
hiszen most már a nőtestvérek minden 
gyűlését egyszerűen annak neve-
zik és jelentik be, ami: segítőegyleti 

mely jövőre áll majd a rendelke-
zésünkre. A Segítőegylet története 
azonban már ezt megelőzően is 
fokozott figyelmet kap, például a Lia-
hóna folyóirat látogatótanítói oldalán. 
Szervezetünk történetének elkészítése 
sugalmazott és kinyilatkoztatással teli 
élmény volt.

Miközben tanulmányoztuk a 
Segítőegylet történetét, megtanultuk, 
hogy az Úr Segítőegylettel kapcsolatos 
célja és elképzelése nem egy álmo-
sító vasárnapi gyűlés volt. Sokkal de 
sokkal nagyobb terve volt vele annál, 
minthogy létrehozzon egy női klubot 
vagy egy közös érdeklődési körrel 
rendelkező csoportot.

Arra szánta a Segítőegyletet, hogy 
az segítsen Neki népe építésében, és a 
templomi áldásokra való felkészítésé-
ben. Azért hozta létre ezt a szerveze-
tet, hogy felsorakoztassa leányait az Ő 
munkája mellett, és igénybe vegye se-
gítségüket királyságának felépítésében 
és Sion otthonainak megerősítésében.

a történelem megtanítja nekünk,  
kik vagyunk

Tanulmányozzuk a történelmünket, 
hogy megtudjuk, kik vagyunk. Világ-
méretű éhség tapasztalható a tisztessé-
ges nők körében, hogy megtudják, kik 
ők, és milyen értékesek és fontosak. A 
Segítőegylet történetének tanulmányo-
zása és alkalmazása meghatározza és 
kifejezi, kik is vagyunk Szabadítónk, 
Jézus Krisztus tanítványaiként és köve-
tőiként. Hithűségünk és szolgálatunk 
a megtérésünk jele, és tükrözi azon 
elkötelezettségünket, hogy emlé-
kezzünk Őrá, és kövessük Őt. 1830 
júliusában, az egyház visszaállításának 
kezdetén az Úr kiválasztotta az Ő 
első női vezetőjét ebben az adomá-
nyozási korszakban, és egy kinyilat-
koztatásban e szavakat intézte hozzá: 
„…szólok hozzád, leányom, Emma 
Smith, mert bizony mondom neked, 
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A Segítőegylet történelmén és mun-
káján keresztül nagyszerű, világméretű 
nőtestvériséggel állunk összeköttetés-
ben, akik Isten fiatal és idős, gazdag és 
szegény, tanult és tanulatlan, egyedül-
álló és házas, erős és rendíthetetlen 
leányai.

a történelem ismerete segíthet a 
változásban

Tanulmányozzuk a történelmün-
ket, mert az segít változnunk. Végül 
pedig, a történelem értéke nem is 
annyira annak dátumaiban, idő-
pontjaiban és helyszíneiben rejlik. 
Értékes, mert megtanít minket a 
követendő tantételekre, célokra és 
mintákra, és segít megtudnunk, kik 
vagyunk és mit kell tennünk, vala-
mint egyesít bennünket, hogy mege-
rősítsük Sion otthonait, és felépítsük 
Isten királyságát a földön. A Segítő-
egylet, amikor sugalmazott módon 
működik, a félelmet, kétségbeesést 
és önzést hitre, reményre és jószí-
vűségre cseréli. Amint az Úr munká-
jának előmozdításán fáradozunk, a 
Segítőegylet története tovább íródik 
a világszerte élő hithű nőtestvérek 
által. Az Úr megerősíti a Segítőegy-
letet a jelenben, és dicső jövőt készít 
az Ő leányai számára.

Bizonyságomat teszem nektek 
Mennyei Atyánk és az Ő Fia, Jézus 
Krisztus valóságáról. Joseph Smith 
próféta által visszaállíttatott a földre az 
evangélium, identitásunk és rendel-
tetésünk örömhíre. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. 2 Péter 2:1.
 2. 2 Nefi 28:20–22.
 3. 2 Timótheus 3:6.
 4. Józsué 24:23.
 5. Tan és a szövetségek 63:58.
 6. Tan és a szövetségek 11:17.
 7. Tan és a szövetségek 25:1.
 8. 2 Nefi 9:51.
 9. Lásd Titus 2:4–5.
 10. Lásd Máté 6:4; 3 Nefi 13:4.

Segítőegylet története számtalan erős, 
hithű és céltudatos nőről szóló, Lé-
lekkel teli történet. Az Úr visszaállított 
egyházának részeként a Segítőegylet 
mára közel 170 országban megta-
lálható. Az Úr egyházának minden 
felnőtt női tagja világszerte komoly és 
fontos felelősségekkel rendelkezik.

A lányok és fiatal nők az egyház-
ban megtanulnak célokat kitűzni 
az Istenbe vetett hit és a Személyes 
fejlődés programok által, melyek a 
templomra és jövőbeli felelősségeikre 
irányítják a figyelmüket. Majd a Segí-
tőegyletben folytatják fejlődésüket a 
templom és az örök élet áldásai felé 
azáltal, hogy gyarapítják hitüket és 
személyes igazlelkűségüket, mege-
rősítik a családjaikat és otthonaikat, 
valamint megkeresik és segítik a 
szükségben lévőket. A hithű nőtestvé-
rek megtanulják úgy tenni ezt, hogy 
munkájukért közben nem kapnak túl 
sok tapsot vagy elismerést. Ez azért 
van, mert a Segítőegylet az Úr Jézus 
Krisztus tanításából merít erőt, aki azt 
mondta, hogy amikor titokban adjuk 
oda az alamizsnánkat (felajánlásain-
kat), Mennyei Atyánk, aki titkon lát 
minket, nyíltan megjutalmaz majd. 10

segít a nőknek megfelelő fontos-
sági sorrendet felállítani, hogy „ne 
költse[nek]… pénzt arra, ami értékte-
len, sem munkát… arra, ami nem tud 
kielégíteni” 8. A Segítőegylet mindig 
is felelősséget vállalt abban, amit Pál 
apostol tanított: hogy józanságra, 
udvariasságra és erkölcsösségre ta-
nítsák a fiatal nőket, és a házasoknak 
megtanítsák, hogy szeressék férjüket 
és gyermekeiket, és erősítsék meg 
otthonaikat. 9 A Segítőegylet története 
arra tanít bennünket, hogy tartsuk 
szem előtt azokat a fontos dolgokat, 
melyek megvédenek és megtisztítanak 
bennünket, és foglalkozzunk azokkal 
a dolgokkal, melyek elengedhetetle-
nek ahhoz, hogy mi magunk is önellá-
tóvá váljunk és hasznossá legyünk az 
Úr királyságában.

Történelmünket áthatja az az elv, 
hogy azok a nőtestvérek, akik hasz-
nálják a Szentlélek hatalmát, életüket 
az Úr sugalmazásával működtetik, 
és kinyilatkoztatásokat kapnak a 
feladataikhoz.

a történelem egyesíti a hithű nőket
Tanulmányozzuk a történelmün-

ket, mert az egyesíti a hithű nőket. A 
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Írta: silvia H. allred
első tanácsos a Segítőegylet általános elnökségében

Hálás vagyok, hogy része lehetek 
a világszerte élő hithű nők 
e gyülekezetének. Számos 

különböző országban járva ezrekkel 
találkoztam közületek. Hithűségetek 
és elkötelezettségetek megerősített 
engem. Jóságotok és az evangélium 
iránti elkötelezettségetek ösztönző-
leg hatott rám. Csendben nyújtott 
önzetlen szolgálataitok, valamint bi-
zonyságot és meggyőződést tükröző 
szavaitok alázatossá tettek.

Ma este mindannyiótoknak ugyan-
azokat a kérdéseket fogom feltenni, 
amelyeket a beszélgetéseink során 
már sokatoktól megkérdeztem:

1. Mi segít állhatatosnak és rendít-
hetetlennek lenni, miközben 
hitet próbáló kihívásokkal kell 
szembesülnötök?

2. Mi az, ami támaszt nyújt nektek 
a megpróbáltatások és csapások 
közepette?

3. Mi segít kitartanotok, és Krisztus 
igaz tanítványaivá válnotok?

Íme néhány a tőletek kapott vála-
szok közül:

Rájöttem, mekkora csoda, hogy 
a misszionáriusok rám találtak, és 
tanítottak, különösen így, hogy 
csupán egy maréknyi misszionárius 
volt a kétmillió ember között! Akkor 
tudtam, hogy Mennyei Atyám olyan 
különleges módon ismer és szeret 
engem, hogy elvezette hozzám a 
misszionáriusokat.

Most már tudom, hogy Isten a 
szeretet Istene. Ez igaz, mert mi az 
Ő gyermekei vagyunk, Ő pedig arra 
vágyik, hogy mindannyian örömben 
és örök boldogságban részesüljünk. 
Az Ő munkája és dicsősége az, hogy 
halhatatlanságot és örök életet nyer-
jünk. 1 Ezért készítette el számunkra a 
boldogság örökkévaló tervét. Ebben 
az életben az a célunk, hogy örök 
életet és felmagasztosulást nyerjünk 
önmagunknak, és hogy másoknak is 
segítsünk ugyanebben. Megteremtette 
nekünk ezt a földet, hogy fizikai testet 
kapjunk, és hitünk próbára tétessen. 
Megadta nekünk az önrendelkezés 
becses ajándékát, amely által kiválaszt-
hatjuk az örökké tartó boldogsághoz 
vezető ösvényt. Mennyei Atyánk bol-
dogságterve mindannyiunknak szól. 
Az Ő minden gyermekének.

„Teremté tehát Isten az embert az ő 
képére, Isten képére teremté őt: férfi-
úvá és asszonynyá teremté őket.

És megáldá Isten őket, és monda 
nékik Isten: Szaporodjatok és soka-
sodjatok, és töltsétek be a földet.” 2

„És ő parancsolatokat adott nekik, 
hogy az Úrnak, az ő Istenüknek hó-
doljanak… És Ádám engedelmes volt 
az Úr parancsolatai iránt.” 3

Ádám és Éva gyermekeket hozott 
a világra, és a terv szerint haladtak 
tovább.

Tudom, hogy Isten leányaiként 
mindannyian létfontosságú és alapvető 
szerepet töltünk be. Lányaira isteni 
tulajdonságokat ruházott, hogy előre 
vigyék az Ő munkáját. Isten a nőket 

1. Az a tudás, hogy Mennyei Atyánk 
szeret titeket, és gondoskodik 
rólatok.

2. A remény, hogy Jézus Krisztus en-
gesztelő áldozata által a hithűeknek 
megígért minden áldás beteljesül.

3. A megváltás tervének ismerete.

Mai üzenetemben e szívből jövő 
kijelentéseitekről fogok szólni, egy 
kissé kibővítve.

A Rómabeliek 8:16 azt mondja: 
„…a Lélek bizonyságot tesz a mi 
lelkünkkel együtt, hogy Isten gyer-
mekei vagyunk.” Az első alkalom, 
melyet fel tudok idézni, hogy 
teljes bizonyossággal tudtam, hogy 
Mennyei Atyám ismer, szeret engem, 
és gondoskodik rólam, akkor volt, 
amikor 15 évesen beléptem a ke-
resztelővízbe. Már az előtt is tudtam, 
hogy Isten létezik, és hogy Jézus 
Krisztus a világ Szabadítója. Hittem 
bennük, és szerettem Őket, de addig 
a napig, amikor azon örvendeztem, 
hogy megköthetem a keresztelési 
szövetségeimet, soha nem érez-
tem személyesen a szeretetüket és 
gondoskodásukat.

Állhatatosan és 
rendíthetetlenül
Ha hithűek vagyunk, és mindvégig kitartunk,  
Mennyei Atyánk összes áldását el fogjuk nyerni, igen,  
az örök életet és a felmagasztosulást is.
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szabadító szertartásokban, melyek ah-
hoz szükségesek, hogy Isten színe elé 
járulhassunk. Ezek a szabadító szer-
tartások a megkötött szövetségeink 
jelképei. Az Ő törvényei és parancso-
latai iránti engedelmesség szövetségei 
hozzákötnek bennünket Istenhez, és 
erősítik a hitünket. A Jézus Krisztusba 
vetett hitünk és állhatatosságunk 
adják meg nekünk azt a bátorságot és 
önbizalmat, melyre szükségünk van, 
hogy szembeszálljunk az élet kihívá-
saival, melyek együtt járnak halandó 
tapasztalatunkkal.

Nem sokkal azután, hogy 1992-ben 
férjemet elhívták a Paraguayi Asunción 
Misszióba, részt vettünk egy gyüleke-
zeti konferencián a paraguayi Chaco 
síkságának egyik elszigetelt közös-
ségében. 10 Négy órán át utaztunk 
burkolt úton, majd még hét órán át 
poros mellékutakon. Amikor azonban 
El Mistolarban végre üdvözölhettük a 
boldog és szívélyes egyháztagokat, a 
hosszú út minden veszélye és kényel-
metlensége hirtelen feledésbe merült.

Julio Yegros, a fiatal gyülekezeti 
elnök és felesége, Margarita egyike 
volt azon kevés családoknak, akiket a 
templomban pecsételtek egymáshoz. 
Megkértem őket, hogy osszák meg 
élményeiket a templomi útjukról.

Abban az időben a hozzájuk eső 
legközelebbi templom az argentínai 
Buenos Aires templom volt. Az utazás 
El Mistolarból 27 órát vett igénybe a 
templomig, és ők ezt az utat két kis-
gyermekükkel tették meg. Az út egy 
nagyon hideg tél közepére esett, de 
végül komoly áldozatok árán sikerült 
eljutniuk a templomba, ahol örökké-
való családként egymáshoz pecsé-
telték őket. A hazafelé tartó hosszú 
útjukon azonban mindkét kisgyerme-
kük súlyosan megbetegedett, és meg 
is halt. Útközben eltemették őket, így 
nélkülük tértek haza. Szomorúak és 
magányosak voltak, de hihetetlenül 

így Szabadítónk és Megváltónk legyen.
A János 3:16 így szól: „Mert úgy 

szerette Isten e világot, hogy az ő egy-
szülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 
ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.”

A Szabadító azt mondja: „A miké-
pen az Atya szerett engem, én is úgy 
szerettelek titeket” 7.

Jézus Krisztus azon hajlandósága, 
hogy áldozati bárány legyen, kifejezi 
mind az Atya iránti, mind pedig az 
irántunk érzett végtelen szeretetét.

Ésaiás így ír a Szabadító 
szenvedéséről:

„…betegségeinket ő viselte, és 
fájdalmainkat hordozá…

[Ő] megsebesíttetett bűneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, …és az 
ő sebeivel gyógyulánk meg.” 8

Az Úr maga is kijelentette: „Mert 
íme, én, Isten, mindenkiért elszen-
vedtem ezeket a dolgokat, hogy 
ha bűnbánatot tartanak, akkor ne 
szenvedjenek” 9.

Széttépte a halál kötelékeit, és le-
hetővé tette, hogy az egész emberiség 
feltámadjon. Nekünk adta a halhatat-
lanság ajándékát.

Jézus Krisztus magára vette a 
bűneinket, szenvedett és meghalt, 
hogy eleget tegyen az igazságosság 
követelményeinek, és így ha meg-
bánjuk a bűneinket, akkor ne kelljen 
szenvednünk.

Jézus Krisztus Szabadítónkként 
történő elfogadását azzal mutatjuk 
ki, ha hiszünk benne, megbánjuk 
a bűneinket, és részesülünk azon 

bízta meg azzal a szent munkával, 
hogy gyermekeket hozzanak a világra, 
és felneveljék őket. Nincs ennél fonto-
sabb munka. Ez egy szent elhívás. Egy 
nő számára a legnemesebb hivatal és 
a legszentebb munka egy örökkévaló 
család felépítése, ideális esetben a 
férjével közösen.

Tudatában vagyok, hogy nőtestvé-
reink között vannak néhányan, akik 
még nem nyerték el a házasságból 
vagy gyermeknevelésból fakadó áldá-
sokat. Biztosítalak benneteket arról, 
hogy amikor elérkezik az ideje, meg-
kaptok majd minden áldást, melyet a 
hithűeknek ígértek. Krisztusba vetett 
állhatatossággal kell törekednetek 
előre, tökéletesen ragyogó remény-
séggel, és mindvégig ki kell tarta-
notok, hogy örök életetek legyen. 4 
Az örökkévalóság szemszögéből 
ezen áldások hiánya „csak egy rövid 
pillanatnyi[nak]” 5 tűnik majd.

Ezenkívül nem kell házasnak 
lennetek ahhoz, hogy betarthassátok 
a parancsolatokat, és hogy gondos-
kodjatok a családokról, barátokról 
és szomszédokról. Ajándékaitokra, 
tehetségeitekre, készségeitekre és 
lelki erősségeitekre nagy szükség van 
a királyság felépítéséhez. Az Úr bízik 
azon hajlandóságotokban, hogy eleget 
tegyetek e fontos kötelezettségeknek.

Az Úr azt mondja:
„…én te rólad el nem feledkezem.
Ímé, az én markaimba metszette-

lek fel téged, kőfalaid előttem vannak 
szüntelen.” 6

Az Úr szeret benneteket. Ismeri 
reményeiteket és csalódásaitokat. Nem 
fog elfelejteni titeket, mert fájdalmai-
tok és szenvedéseitek folyton szeme 
előtt vannak.

Isten irántunk való szeretetének 
legnagyszerűbb megnyilvánulása az 
volt, hogy hajlandó volt elküldeni az 
Ő Szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy 
engesztelést végezzen a bűneinkért, és 
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nőtestvértől azt kérik, hogy keresse 
meg és segítse a közöttünk és körü-
löttünk élő szegényeket és szűköl-
ködőket. A „szegény és szűkölködő” 
kifejezés egyaránt utal a lelki és az 
érzelmi szükségletekre is. Mind-
nyájunk feladata, hogy megváltsuk 
halottainkat, amit a családtörténeti 
munka végzésével vagy a templomi 
munkával tehetünk meg. Megparan-
csolták nekünk, hogy osszuk meg 
másokkal is az evangéliumot. A 
misszionáriusi munkában való rész-
vételnek pedig sokféle módja van. 
Mindezen dolgok lehetőséget adnak 
az Úr szolgálatára. Mennyei Atyánk 
elvárja azoktól, akik erősek, hogy 
erősítsék a gyengéket, és a ti saját 
hitetek is megerősödik, miközben 
gondoskodtok az Ő gyermekeiről,  
és erősítitek őket.

Tudom, hogy Mennyei Atyánk 
tökéletesen, egyenként és állhatatosan 
szereti az Ő gyermekeit. Tudom, hogy 
nőkként fontos szerepet játszunk a 
boldogság tervében. A tőlünk telhető 
legjobbat kívánja meg tőlünk. Király-
sága felépítéséhez pedig mindannyi-
unkra szükség van. Az engesztelés 
valóságos. Jézus Krisztus a Szabadítóm 
és Megváltóm. Bizonyságomat teszem, 
hogy ha hithűek vagyunk, és mindvé-
gig kitartunk, Mennyei Atyánk összes 
áldását el fogjuk nyerni, igen, az örök 
életet és a felmagasztosulást is. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Lásd Mózes 139.
 2. 1 Mózes 1:27–28.
 3. Mózes 5:5.
 4. Lásd 2 Nefi 31:20.
 5. Tan és a szövetségek 121:7.
 6. Ésaiás 49:15–16.
 7. János 15:9.
 8. Ésaiás 53:4–5.
 9. Tan és a szövetségek 19:16.
 10. Nyugat-Paraguay félsivatagos,  

gyéren lakott területe.
 11. János 5:39.
 12. János 14:15.
 13. Tan és a szövetségek 25:13, 15.

őrködjön feletted az álmodban; és 
amikor reggel felkelsz, legyen tele 
szíved köszönettel Istennek; és ha 
megteszed ezeket a dolgokat, akkor 
felemeltetsz az utolsó napon.”

szentírás-tanulmányozás
Mennyei Atyánk tervének ismerete 

és megértése segít megtudnunk, kik 
vagyunk, és mivé kell válnunk.

Az Úr megparancsolta: „Tudakoz-
zátok az írásokat, mert azt hiszitek, 
hogy azokban van a ti örök életetek; 
és ezek azok, a melyek bizonyságot 
tesznek rólam” 11.

Óriási szükség van arra, hogy min-
den nő tanulmányozza a szentírásokat. 
Amint egyre jobban megismerjük a 
szentírások igazságait, úgy egyre in-
kább képesek leszünk alkalmazni azo-
kat az életünkben, és még több erőt 
nyerni Isten céljainak betöltésére. A 
napi személyes imák és a szentírások 
tanulmányozása meghívják a Szentlé-
lek hatását és erejét az életünkbe.

engedelmesség
Az Úr azt mondja: „Ha engem 

szerettek, az én parancsolataimat 
megtartsátok.” 12 Hithű engedel-
mességünk segít az isteni jellemvo-
nások kifejlesztésében és szívünk 
megváltoztatásában.

A Tan és a szövetségekben a követ-
kező tanácsot olvashatjuk:

„…ragaszkodj a szövetségekhez, 
amelyeket kötöttél. […]

Továbbra is tartsd be a parancsola-
taimat, és el fogod nyerni az igazlelkű-
ség koronáját!” 13

Az evangélium szerint élet mel-
letti elkötelezettségünk táplálja a 
Jézus Krisztusba vetett hitünket és 
reményünket.

szolgálat
Számtalan lehetőségünk adó-

dik az Ő szolgálatára. Minden 

nagy vigaszt és békét éreztek. Ezt 
mondták erről az élményükről: „Gyer-
mekeinket az Úr házában hozzánk 
pecsételték. Tudjuk, hogy visszakap-
juk őket az egész örökkévalóságra. 
Ez a tudás békét és vigaszt nyújt 
számunkra. Érdemesnek és hithűnek 
kell maradnunk a templomban kötött 
szövetségeinkhez, és akkor majd újra 
együtt lehetünk velük.”

Hogyan növeljük hitünket és remé-
nyünket, hogy az hasonlóvá váljon e 
hithű paraguayi egyháztagokéhoz?

Hogyan erősíthetjük meg hitünket 
azzal a kijelentéssel kapcsolatban, 
melyet újra és újra hallottam oly 
sokatoktól, miszerint hisztek Isten 
irántatok érzett szeretetében, bíztok 
abban, hogy elnyeritek az Ő áldásait, 
és hogy a Szabadító Jézus Krisztus 
által értitek a megváltás tervét és azt a 
fontos szerepet, melyet ti játszotok az 
Ő tervében?

Négy dolgot javaslok, melyek segí-
tettek nekem: ima, szentírás-tanulmá-
nyozás, engedelmesség és szolgálat.

ima
Az ima a Mennyei Atyánkkal való 

kommunikáció. Amikor imádkozunk, 
elismerjük a belé vetett hitünket és 
afeletti hatalmát, hogy megáldjon 
minket.

Az Alma 37:37-ben ez áll: „Minden 
dolgodban tanácskozz az Úrral, és 
ő jóra fog vezetni; igen, amikor éjjel 
lefekszel, az Úrban feküdj le, hogy 

Új-Zéland, Auckland
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Kedves nőtestvéreim, áldás szá-
momra, hogy veletek lehetek, 
hogy érezhetem az erőtöket és 

az Úr iránti szereteteteket. Köszönöm 
mindazt a szeretetet és könyörüle-
tességet, amit naponta megosztotok 
másokkal.

Tudjuk, hogy a Segítőegylet korai 
napjaiban, Nauvooban, a nőtestvérek 
házról házra járva szolgálták egymást, 
felmérték a szükségleteket, ételt vittek, 
betegeket gondoztak és könyörüle-
tességet tanúsítottak minden egyes 
nőtestvér és családja iránt. 1 Ez Júdás 
levelének szentírását juttatja eszembe: 
„És könyörüljetek némelyeken, meg-
különböztetvén őket.” 2 E szentíráson 
és annak jelentésén elmélkedve a Sza-
badítóra terelődnek gondolataim, és 
eszembe jut az a számtalan alkalom, 
mikor a szentírások arról a szeretetről 
és könyörületességről beszélnek, me-
lyet Krisztus érzett az emberek iránt.

Az Újszövetségben gyakran olvas-
suk, hogy Krisztus „könyörületességre 

indula” 3 az emberek iránt, amikor 
megadta nekik azt, amire szükségük 
volt. Könyörületesség volt benne, 
amikor látta, hogy éhesek és meg-
etette őket, vagy amikor betegek 
voltak és meggyógyította őket, vagy 
amikor lelki táplálékra volt szükségük 
és tanította őket.

A könyörületesség annyit tesz, 
hogy szeretünk valakit, és irgalommal 
vagyunk iránta. Kifejezi a másokkal 
való együttérzésünket és azt, hogy 
szeretnénk enyhíteni a szenvedésü-
kön. Kedvességünk és gyengédségünk 
kimutatását jelenti.

A Szabadító azt kérte tőlünk, amit 
Ő maga is tett 4: hordozzuk egymás 
terheit, vigasztaljuk a vigaszra szoru-
lókat, gyászoljunk a gyászolókkal, 5 
tápláljuk az éhezőket, látogassuk a 
betegeket, 6 segítsük a gyengéket, 
emeljük fel a lecsüggesztett kezeket, 7 
és tanítsuk „egymásnak a királyság 
tanait” 8. Számomra ezek a szavak 
és cselekedetek látogatótanítókat 

jellemeznek, azokat, akik másokat 
szolgálnak.

A látogatótanítás lehetőséget ad 
a nőknek, hogy őrködjenek egymás 
felett, valamint hogy erősítsék és 
tanítsák egymást. Miként az ároni pap-
ságban a tanító azt a megbízást kapta, 
hogy „mindig őrködjön az egyház fe-
lett, és velük legyen és erősítse őket” 9, 
a látogatótanító is azzal mutatja ki a 
szeretetét, hogy imádságos lélekkel 
figyel azokra a nőkre, akiknek szolgá-
latára elhívták.

Julie B. Beck nőtestvér emlékezte-
tett minket: „Mivel Jézus Krisztus pél-
dáját és tanításait követjük, így nagy 
becsben tartjuk ezt a szent megbízást, 
hogy helyette is szeressünk, megis-
merjünk, szolgáljunk, megértsünk, 
tanítsunk és gondoskodjunk.” 10

Ma két dologról szeretnék beszélni:

• Az áldásokról, melyeket látogatóta-
nítóként végzett szolgálatotok nyújt 
másoknak.

• És azokról az áldásokról, amelyeket 
mások szolgálata által kaptok.

az áldások, melyeket látogatótanítói 
szolgálatotok nyújt másoknak

Nemrég az alaszkai Anchorage-ben 
látogattam meg nők egy csoportját. 
Mintegy 12 nő volt a teremben, és még 
hatan csatlakoztak hozzánk telefonon 
Alaszka távolabbi városaiból. Sokan 
közülük az egyházi épülettől több száz 
mérföld távolságra laktak. Ezek a nők 
megtanítottak nekem valami fontosat a 
látogatótanításról.

Repülőre vagy hajóra kellett volna 
szállni, illetve nagy távolságokat 
kellett volna autóval megtenni ahhoz, 
hogy a nőtestvérek mindegyikét 
személyesen meglátogassák. Ennek 
idő- és költségigénye nyilvánvalóan 
lehetetlenné tette, hogy otthona-
ikban látogassák meg őket. Ezek a 
nőtestvérek személyesen csak ritkán 

Írta: Barbara thompson
első tanácsos a Segítőegylet általános elnökségében

És könyörüljetek 
némelyeken, 
megkülönböztetvén őket
A látogatótanítás szépsége abban rejlik, hogy látjuk, amint 
megváltoznak az életek, eltöröltetnek a könnyek, növekednek 
a bizonyságok, szeretetet és biztatást kapnak az emberek, 
megerősödnek a családok.
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minden nőnek segítenek hite gyarapí-
tásában, családja megerősítésében és 
jószívű szolgálatok elvégzésében

Időnként a látogatás legnagyobb 
áldása az, ha csak meghallgatjátok 
őt. Ez megkönnyebbülést, a dolgok 
belátását és gyógyulást eredményez. 
Máskor előfordulhat, hogy neki kell 
állni valamilyen házimunkának, 
vagy segíteni kell egy síró gyermek 
megvigasztalásában.

Áldások, amelyeket mások szolgálata 
által kaptok 

Sokféle olyan áldás létezik, ame-
lyeket mások szolgálata által kaptok. 
Időnként így sóhajtottam fel: „Ó, 
meg kell csinálnom a látogatótaní-
tást!” (Ezek voltak azok az alkalmak, 
amikor elfelejtettem, hogy egyéneket 
látogatok és tanítok. Ezek voltak azok 
az alkalmak, amikor inkább teherként 
tekintettem rá, mintsem áldásként.) 
Őszintén elmondhatom azonban, 
hogy amikor elmentem a látogató-
tanításokra, mindig jobban éreztem 
magam. Általában sokkal felemelőbb, 
szeretetteljesebb és áldottabb volt 
nekem, mint a nőtestvérnek, akit 
meglátogattam. Nagyobb lett bennem 
a szeretet. Nagyobb vágyat éreztem 
a szolgálatra. És láttam, mily csodás 
módot tervezett nekünk Mennyei 
Atyánk, hogy őrködhessünk egymás 
felett és törődhessünk egymással.

A látogatótanítás másik áldása az, 
hogy megismerjük egymást, és bará-
taink lesznek azok, akikről egyébként 
nem sokat tudnánk. Időnként lehe-
tőséget ad arra, hogy mi jelentsük a 
választ valakinek az imáira. A látogató-
tanításhoz emellett szorosan hozzátar-
toznak a személyes kinyilatkoztatások 
és lelki élmények.

Életem során saját egyházközsé-
gemben és a világ más részein élő 
nők otthonában volt részem legin-
kább alázatossá tevő, örömteli és lelki 

és a kinyilatkoztatás e folyamatát, ak-
kor azt is jobban látjuk, milyen fontos 
felelősség az, hogy szolgáljunk, és így 
magabiztosabban támaszkodunk majd 
az erőfeszítéseinket irányító Lélekre.

Azok közé tartozom, akik havonta 
sok nőtestvért meglátogattak, majd 
megkönnyebbült sóhajjal büszkén 
kijelentették: „Elvégeztem a látoga-
tótanítást!” Ami azt illeti, a jelentett 
feladatot valóban elvégeztem, de 
szégyen, ha csak azért csináltam, hogy 
ezt elmondhassam.

A látogatótanítás szépsége nem a 
100 százalékos havi jelentésben rejlik, 
hanem abban, hogy látjuk, amint 
megváltoznak az életek, eltöröltetnek 
a könnyek, növekednek a bizonysá-
gok, szeretetet és biztatást kapnak az 
emberek, megerősödnek a családok, 
táplálékot kapnak az éhezők, meg-
látogatják a betegeket, és vigaszra 
lelnek a gyászolók. A látogatótanítás 
tulajdonképpen soha nincs elvégezve, 
mert mindig őrködünk, és állandóan 
erősítjük egymást.

A látogatótanítás másik áldása az 
egységben és szeretetben való növe-
kedés. A szentírások tanácsot adnak 
nekünk abban, hogyan érjük ezt el: 
„És megparancsolta nekik, hogy… egy 
szemmel tekintsenek előre, egy hittel 
és egy keresztséggel rendelkezvén, 
szívüket egységbe és szeretetbe össze-
fonva egymás iránt.” 11

Sok nő számolt már be arról, hogy 
olyan hűséges látogatótanító miatt let-
tek újra tevékenyek az egyházban, aki 
hónapról hónapra eljött és szolgálta, 
megmentette, szerette és megáldotta 
őket.

Időnként egy bizonyos látoga-
tás alkalmával a megosztott üzenet 
a legfontosabb. Vannak olyan nők, 
akik az általatok megosztott üzene-
ten kívül csak kevés lelki táplálékhoz 
jutnak hozzá. A Liahónában található 
látogatótanítói evangéliumi üzenetek 

találkoztak, mégis közel érezték ma-
gukat egymáshoz, mert buzgón imád-
koztak egymásért, és a Szent Lélek 
útmutatását keresték, hogy megtud-
ják, mire van szükségük a nőtestvé-
reiknek. Telefonon, interneten vagy 
levelezés útján folyamatosan tartották 
a kapcsolatot. Szeretettel szolgáltak, 
mert szövetséget kötöttek az Úrral, és 
vágytak nőtestvéreik megáldására és 
megerősítésére.

A Kongói Demokratikus Köztár-
saságban két másik, lelkiismeretes 
látogatótanító nagy távolságot tett 
meg gyalog, hogy meglátogasson egy 
nőt és a kisgyermekét. Ezek a nőtest-
vérek imádságos lélekkel üzenetet 
készítettek, és szerették volna tudni, 
miben lehetnek hatással az általuk lá-
togatott becses nő életére. Az asszony 
rendkívül örült a látogatásuknak. 
Számára ez a látogatás a mennyből 
érkező, csak neki szóló üzenet volt. 
Azáltal, hogy a látogatótanítók felke-
resték szerény hajlékát, a nőtestvér, a 
családja, valamint a látogatótanítók is 
felemelő élményben és áldásokban 
részesültek. A hosszú gyalogút már 
nem tűnt áldozatnak. Ezek a látoga-
tótanítók könyörületességet tanúsítot-
tak, jó hatással voltak védencükre, és 
megáldották e nő életét.

Az egyház néhány területén a 
távolságok, a költségek és a bizton-
sági körülmények lehetetlenné teszik 
a havi személyes látogatást, azonban 
a személyes kinyilatkoztatás hatalma 
által az egymás felett őrködni, egymást 
igazán szeretni és megerősíteni kívánó 
nőtestvérek megtalálják a módját az 
Úrtól kapott ezen elhívás betöltésére.

Egy ihletett segítőegyleti elnök 
tanácskozik a püspökével, és imádsá-
gos lélekkel látogatótanítói feladatokat 
ad ki, hogy segítsen a püspöknek az 
egyházközség minden egyes nőtagja 
feletti őrködésben és a velük való tö-
rődésben. Ha megértjük a tanácskozás 
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„És senki nem segíthet ebben a 
munkában, csak akkor, ha aláza-
tos és telve van szeretettel – hittel, 
reménnyel és jószívűséggel rendel-
kezve, mértéktartó lévén minden 
dologban, amit csak a gondjára 
bíznak.”  13

Az általunk látogatott nők a mi 
gondjainkra vannak bízva. Szeressünk 
hát őket, és legyen bennünk könyörü-
let, megváltoztatva ezzel a gondjainkra 
bízottak életét.

Nőtestvérek, szeretlek titeket! 
Azért imádkozom, hogy érezzétek 
Mennyei Atyánk, valamint Szaba-
dítónk, Jézus Krisztus szeretetét. 
Bizonyságomat teszem nektek arról, 
hogy a Szabadító él. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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gyermekeire, a családok megerősítését 
remélve. Emlékszem, amikor a gyüle-
kezetben odaszaladt édesanyámhoz 
egy ötéves gyermek, és kijelentette: 
„Te vagy az én látogatótanítóm. Szeret-
lek!” Édesanyám számára csodás áldás 
volt, hogy része lehetett az általa oly 
nagyra tartott asszonyok és családjaik 
életének.

A látogatótanításhoz nem csak 
szívet melengető és csodás élmények 
kapcsolódnak. Időnként nehéz dol-
gunk van, például olyan otthont láto-
gatunk, ahol nem fogadnak szívesen, 
vagy nehéz találkozni egy elfoglalt 
nőtestvérrel. Vannak, akikkel tovább 
tart a jó kapcsolat kialakítása. Ám ha 
valóban szeretni akarjuk az illetőt, 
törődünk vele és imádkozunk érte, 
akkor a Szentlélek segíteni fog nekünk 
megtalálni a módját, hogy őrködjünk 
felette és megerősítsük.

Thomas S. Monson elnök mestere 
annak, hogy úgy szolgáljon, ahogy 
azt a Szabadító tette. Folyton látogat 
és segít. Azt mondta: „…körülvesz-
nek bennünket olyanok, akiknek 
szükségük van a figyelmünkre, 
biztatásunkra, támogatásunkra, 
vigaszunkra és kedvességünkre… 
Mi testesítjük meg az Úr karját itt 
a földön, és ezért az a feladatunk, 
hogy szolgáljuk és felemeljük az Ő 
gyermekeit. Ő tőlünk függ.”  12

élményekben. Tanítottuk egymásnak 
az evangéliumot. Együtt sírtunk, 
együtt nevettünk, problémákat ol-
dottunk meg, és mindez felemelő és 
áldásos volt.

A hónap vége felé egyik este 
éppen elutazni készültem, de volt 
még egy nőtestvér, akit nem látogat-
tam meg. Későre járt. Nem beszéltük 
meg előre. Nem telefonáltam. Nem 
volt társam. Mégis úgy döntöttem, 
hogy fontos most meglátogatnom 
Julie barátnőmet. Julie leánya, Ashley, 
üvegcsonttal született. Bár már majd-
nem hatéves volt, Ashley nagyon kicsi 
volt. Tudott beszélni, de emellett csak 
karjai mozgatására volt képes. Egy 
báránybőr szőnyegen feküdt minden 
egyes nap. Ashley ennek ellenére 
vidám, mosolygós gyermek volt, sze-
rettem vele lenni.

Ezen a bizonyos estén, amikor 
odaértem, Julie behívott és Ashley ki-
kiabált, hogy szeretne nekem mutatni 
valamit. Bementem, és Ashley egyik 
oldalán a földre térdeltem, míg másik 
oldalán édesanyja helyezkedett el. 
Ashley így szólt: „Nézd, mit tudok!” 
Aztán édesanyja némi segítségével 
Ashley az oldalára fordult, majd 
vissza. E csodás cél eléréséhez majd-
nem hat évre volt szüksége. Együtt 
tapsoltunk, éljeneztünk, nevettünk és 
sírtunk ezen a különleges alkalmon, 
én pedig megköszöntem Mennyei 
Atyámnak, hogy elmentem megláto-
gatni őket, és nem maradtam le erről 
a nagyszerű eseményről. Bár ez a 
látogatás sok éve történt, és azóta a 
drága kis Ashley eltávozott, mindig is 
hálás leszek, hogy részem volt vele 
ebben a különleges élményben.

Saját drága édesanyám éveken át 
csodálatos és elkötelezett látogató-
tanító volt. Mindig azon járt az esze, 
hogyan áldhatná meg az általa láto-
gatott családokat. Különös figyelmet 
fordított az általa látogatott asszonyok 
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A lelkünk örvendezett ma este 
és megérintette a mennyeket. 
A csodálatos zene és a sugal-

mazott üzenetek áldásaiban részesül-
tünk. Az Úr Lelke itt van. Imádkozom, 
hogy az Ő sugalmazása legyen rajtam, 
miközben megosztom veletek néhány 
gondolatomat és érzésemet.

Egy rövid anekdotával kezdeném, 
mely jól szemlélteti, az üzenetem 
lényegét.

Egy fiatal házaspár, Lisa és John új 
környékre költöztek. Egy nap, regge-
lizés közben Lisa kinézett az ablakon, 
és látta, ahogy a szomszéd éppen a 
frissen mosott ruhát teregette.

„Nem is lettek tiszták a ruhák! – 
kiáltott fel. A szomszéd még azt sem 
tudja, hogyan kell tisztára mosni a 
ruhákat.”

John is kinézett, de csendben 
maradt.

Ezután minden egyes alkalommal, 
amikor a szomszéd teregetett, Lisa 
kinézett az ablakon, és ugyanezt a 
megjegyzést tette.

Néhány héttel később, amikor újra 
kipillantott az ablakon, meglepődve 

ablakát pedig nem veszed észre?
Egyikünk sem tökéletes. Senkit 

nem ismerek, aki be tudná bizonyítani 
ennek az ellenkezőjét. Saját tökélet-
lenségeink ellenére, valahogy mégis 
hajlamosak vagyunk mások hibáira 
mutogatni. A cselekedeteik vagy tét-
lenségük alapján ítélkezünk felettük.

Ha valaki mond vagy tesz valamit, 
valójában nem ismerhetjük a szívét, 
szándékait vagy körülményeit, mégis 
megmagyarázzuk magunknak, hogy 
miért kritizálunk. Ezért adatott a pa-
rancsolat: „Ne ítéljetek.”

Ezen a konferencián van negy-
venhét éve annak, hogy elhívtak a 
Tizenkét Apostol Kvórumába. Akkori-
ban az egyház egyik általános papsági 
bizottságában szolgáltam, így mielőtt 
a nevemet előterjesztették volna, az 
elvárásoknak megfelelően ennek a 
bizottságnak a többi tagjával együtt 
foglaltam helyet. A feleségemnek 
azonban fogalma sem volt arról, hogy 
hova menjen és ki mellé üljön, sőt 
egyetlen szabad ülőhelyet sem talált 
az egész Tabernákulumban. Az egyik 
kedves barátunk, aki akkor az egyik 
általános segédszervezeti testület tagja 
volt, és emiatt a nekik kijelölt terüle-
ten foglalt helyet, megkérte Monson 
nőtestvért, hogy üljön mellé. Ez az 
asszony semmit sem tudott a hama-
rosan bejelentendő elhívásomról, 
viszont észrevette a feleségemet, és 
tanácstalanságát látva, nagylelkűen 
felajánlott neki egy ülőhelyet. Drága 
feleségem igencsak megkönnyebbült, 
és nagyon hálás volt ezért a kedves 
gesztusért. Ahogy helyet foglalt, a háta 
mögül érkező hangos suttogásra lett 
figyelmes, mely során a testület tagjai 
a körülöttük ülőknek hangot adtak 
kisebb fajta felháborodásuknak, hogy 
ez az asszony miként vette a bátorsá-
got, hogy odahívjon egy „kívülállót” a 
nekik fenntartott helyre. Függetlenül 
attól, hogy kit kínált hellyel, nem volt 

látta, hogy a szomszéd kertjében, szép, 
tiszta ruhák száradnak. Ezt mondta fér-
jének: „Nézd csak John! Végre megta-
nult rendesen mosni. Kíváncsi vagyok, 
hogyan sikerült neki.”

John csak ennyit válaszolt: „Nos, 
drágám, én tudom a választ. Talán 
érdekesnek fogod találni, de én ma 
reggel korán felkeltem, és megpucol-
tam az ablakainkat.”

Ma este arról szeretnék néhány 
gondolatot megosztani veletek, hogy 
miként tekintünk egymásra. Vajon 
olyan ablakon keresztül szemléljük-e 
egymást, mely tisztításra szorul? Eset-
leg úgy ítélkezünk, hogy nincs min-
den tény a birtokunkban? Mit látunk, 
amikor másokra tekintünk? Hogyan 
ítéljük meg őket?

A Szabadító azt mondta: „Ne 
ítéljetek” 1. Majd így folytatta: „Miért 
nézed pedig a szálkát, a mely a te 
atyádfia szemében van, a gerendát 
pedig, a mely a te szemedben van, 
nem veszed észre?” 2 Vagy más sza-
vakkal: miért nézed pedig azt, amiről 
azt hiszed, hogy a szomszéd foltos 
teregetni valója, a saját házad piszkos 

Írta: thomas s. Monson elnök

A jószívűség soha  
el nem múlik
Ahelyett, hogy ítélkezők és kritikusak lennénk egymással 
szemben, inkább Krisztus tiszta szeretetével forduljunk 
útitársainkhoz, akik velünk együtt vesznek részt az életen  
át tartó nagy utazásban.
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gondoltam nem bánja, ha ebben az 
öreg vödörben kezd el növekedni. 
Csak kis ideig kell kibírnia, amíg kiül-
tethetem a kertbe.”

Mary mosolygott, amikor elképzelt 
egy ehhez hasonló jelenetet a menny-
ben. Isten e kicsi öregember lelkéhez 
érve talán ezt mondta: „Itt van egy kü-
lönösen szép lélek. Talán nem bánja, 
hogy ebben az apró, torz testben kell 
növekednie.” De ez már régen volt, és 
azóta mily magasan állhat ez a kedves 
lélek Isten kertjében. 3

A megjelenés nagyon megtévesztő 
lehet, mely igen gyenge mércéje egy 
embernek. A Szabadító is így intett: 
„Ne ítéljetek a látszat után” 4.

Az egyik női szervezet egy tagja 
egyszer panaszkodott, amikor a 
szervezet képviseletére egy bizonyos 
nőt választottak meg. Még soha nem 
találkozott vele, de már látott róla egy 
képet, és azon nem nagyon tetszett 
neki, és úgy gondolta, hogy bizony 
elég kövér is. Ezt a megjegyzést tette: 
„A szervezetünk több ezer női tagja 
közül biztosan tudtak volna találni egy 
jobbat is.”

Igaza volt, a kiválasztott asszony 
valóban nem volt egy „modellal-
kat”. Akik azonban ismerték őt és a 
képességeit, sokkal többre tartották 
annál, mint ami a fényképen látszott. 
A fényképen látható volt kedves 
mosolya és határozottsága. Az azon-
ban a képen nem látszott, hogy ez a 
nő hűséges és együtt érző barát volt, 
emellett intelligens, szereti az Urat, és 
szereti szolgálni az Ő gyermekeit. Az 
sem látszott rajta, hogy önkénteskedett 

a férfi pedig már kint volt a verandán. 
Nem kért reggelit sem. Mielőtt még 
elindult volna a buszhoz, megkér-
dezte, hogy visszatérhet-e a következő 
alkalommal is, amikor kezelésre jön. 
„Nem fogok zavarni – ígérte. Elalszom 
egy székben is.” Mary biztosította, hogy 
legközelebb is szívesen látják.

A férfi több évig járt kezelésre, és 
mindig Maryéknél szállt meg. Közben 
kiderült, hogy halász, és így min-
dig vitt nekik ajándékba valamilyen 
halfélét vagy zöldséget a kertjéből. 
Máskor pedig postán küldött nekik 
csomagokat.

Amikor Mary megkapta ezeket a 
kedves ajándékokat, gyakran gondolt 
azokra a megjegyzésekre, melyeket a 
szomszédja tett neki, miután először 
meglátta a torz, görnyedt öregembert 
távozni Mary otthonából. „Csak nem fo-
gadtátok be tegnap este azt a borzasztó 
kinézetű embert? Én bizony elküldtem. 
Elveszítheted a többi vendéget, ha ilyen 
embereknek adsz szállást.”

Mary tudta, hogy egy-két vendé-
get talán elvesztettek, de ezt gondolta 
magában: „Bárcsak megismerhették 
volna. Akkor a saját betegségeiket is 
könnyebben viselték volna.”

A férfi halála után Mary elment az 
egyik barátjához látogatóba, akinek 
volt egy melegháza. Amikor végigné-
zett barátja virágjain, észrevett egy 
gyönyörű, aranyszínű krizantémbok-
rot, mely meglepő módon egy öreg, 
rozsdás vödörben növekedett. Barátja 
elmagyarázta a dolgot: „Kifogytam a 
cserepekből, és mivel tudtam, hogy 
ez a virág majd milyen szép lesz, 

mentség az illetlen viselkedésére. 
Mindezek ellenére csupán elképzelni 
tudom, hogy mit érezhetett ez az 
asszony, amikor megtudta, hogy ez a 
„betolakodó” az újonnan bejelentett 
apostol felesége volt.

Nemcsak mások cselekedeteit vagy 
szavait vagyunk hajlamosak megítélni, 
de sokan vagyunk, akik a másik meg-
jelenését – ruháját, hajviseletét, alakját 
– is bíráljuk. Ez a lista a végtelenségig 
folytatódhat.

A külső alapján történő ítélkezés 
egyik klasszikus esetéről évekkel 
ezelőtt egy országos újság is írt. Ez egy 
igaz történet, melyet lehet, hogy már 
hallottatok, mivel gyakran emlegetik.

Egy Mary Bartels nevű asszony 
háza közvetlenül egy kórház bejá-
ratával szemben volt. Az asszony 
családja a földszinten lakott, az emeleti 
szobákat pedig kiadták a kórház 
járóbetegeinek.

Egyik este egy kimondottan rossz ki-
nézetű idős férfi kopogott be az ajtaján, 
és megkérdezte tőle, hogy megszállhat-
na-e nála egy éjszakára. Görnyedt és 
ráncos volt, feldagadt arca pedig torz, 
vörös és heges. Elmondta, hogy már 
aznap dél óta keres kiadó szobát, de 
eddig nem járt szerencsével. „Talán az 
arcom miatt – mondta. Tudom, hogy 
szörnyen néz ki, de az orvosom azt 
mondta, hogy néhány kezelés múlva 
már jobb lesz.” Azt is mondta, hogy 
boldogan elalszik a verandán lévő 
hintaszékben is. A beszélgetés közben 
Mary rájött, hogy ennek az apró öreg-
embernek amúgy hatalmas szíve van. 
Bár akkor épp minden szobája foglalt 
volt, azt mondta neki, üljön le a székre, 
amíg keres neki egy helyet, ahol majd 
elaludhat.

Amikor eljött a lefekvés ideje, Mary 
férje felállított egy kis összecsukható 
vendégágyat a férfi számára. Amikor az 
asszony reggel benézett, látta, hogy az 
ágynemű szépen össze volt hajtogatva, 
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mellőzöttekre, reményt ad a csüg-
gedőknek, és segíti a szenvedőket. 
Az igaz jószívűség nem más, mint a 
tettekre váltott szeretet. Mindenhol 
szükség van jószívűségre.

Olyan jószívűségre van szükség, 
mely nem abban leli örömét, ha má-
sok szerencsétlenségéről értesülhet, 
és azt továbbadhatja, hanem olyanra, 
mely tesz is valamit a szerencsétlenül 
jártak érdekében. Horace Mann, egy 
amerikai pedagógus és politikus egy-
szer ezt mondta: „A nyomorúság iránti 
sajnálat emberi dolog; annak enyhí-
tése azonban isteni tulajdonság.”  11

A jószívűség azt jelenti, hogy tü-
relmesek vagyunk azzal, aki bajban 
hagyott minket. Azt jelenti, hogy 
nem sértődünk meg egykönnyen. 
Azt jelenti, hogy elfogadjuk a gyen-
geségeket és a hibákat. Az embere-
ket olyannak fogadjuk el, amilyenek 
valójában. Azt jelenti, hogy túlte-
kintünk a fizikai megjelenésen, és 
azokat a tulajdonságokat nézzük, 
melyek nem fakulnak meg az idő 
múlásával. Azt jelenti, hogy nem 
skatulyázunk be másokat.

A jószívűség, Krisztus igaz szere-
tete, szemmelláthatóvá válik, amikor 
egy csoport fiatal nő egy egyedülál-
lók egyházközségéből több száz mér-
földet utazik azért, hogy részt vegyen 
a Segítőegyletük egyik nőtestvére 
édesanyjának temetésén. A jószívűség 
akkor mutatkozik meg, amikor az 
elkötelezett látogatótanítók hónapról 
hónapra és évről évre visszatértnek 
ugyanahhoz a közönyös és valame-
lyest kritikus nőtestvérhez. Amikor 
nem feledkeznek meg egy idős 
özvegyasszonyról, és elviszik az egy-
házközségi és segítőegyleti tevékeny-
ségekre. Érezhető akkor is, amikor a 
segítőegyleti gyűlésen odafordulnak 
az egyik magányosan üldögélő nő-
testvérhez , és azt mondják: „Gyere, 
ülj ide mellénk!”

őket.” 5 A Szabadító erre intett: „Ez az 
én parancsolatom, hogy szeressétek 
egymást, a miképen én szerettelek 
titeket.” 6 Felteszem a kérdést: Képe-
sek vagyunk-e úgy szeretni egymást, 
ahogyan a Szabadító parancsolta, ha 
közben ítélkezünk egymás felett? Teréz 
anya szavaival rögtön válaszolok is: 
„Nem. Nem vagyunk képesek.”

Jakab apostol ezt tanította: „Ha 
valaki istentisztelőnek látszik közte-
tek, de nem zabolázza meg nyelvét, 
sőt megcsalja a maga szívét, annak az 
istentisztelete hiábavaló.” 7

Mindig is nagyon szerettem a 
Segítőegylet mottóját. „A jószívűség 
soha el nem múlik.” 8 De mit is jelent a 
jószívűség? Mormon próféta azt taní-
totta, hogy „a jószívűség Krisztus tiszta 
szeretete” 9. A lámánitákhoz intézett 
búcsúbeszédében Moróni kijelentette: 
„…ha nincs bennetek jószívűség, 
akkor semmiféleképpen nem lehet 
benneteket megszabadítani Isten 
királyságában” 10.

Úgy vélem, hogy a jószívűség 
– vagyis „Krisztus tiszta szeretete” – 
épp ellentéte a kritizálásnak és az 
ítélkezésnek. A jószívűségről szólva 
most nem arra a segítségnyújtásra 
gondolok, mikor adunk a szenvedők-
nek a javainkból. Természetesen ez 
is szükséges és helyénvaló. Ma este 
inkább az a jószívűség jár a fejemben, 
mely akkor mutatkozik meg, amikor 
türelmesek vagyunk mások iránt, és 
megbocsátók a cselekedeteikkel szem-
ben. Olyan jószívűség, mely megbo-
csát és türelmes.

Az olyan jószívűségre gondolok, 
mely arra ösztönöz minket, hogy 
ne csak betegség, szenvedés vagy 
fájdalom idején legyünk együtt érzők, 
könyörületesek és irgalmasak, hanem 
akkor is, ha mások gyengébbek vagy 
hibáznak.

Hatalmas szükség van olyan 
jószívűségre, mely odafigyel a 

a közösségben, továbbá hogy gon-
doskodó és körültekintő szomszéd. 
Röviden összefoglalva, nem látszott 
rajta, hogy ki is ő igazán.

Felteszem a kérdést: Ha a hozzáál-
lást, jó cselekedeteket, lelki hajlan-
dóságokat fizikai tulajdonságok is 
tükröznék, az a bizonyos panaszkodó 
asszony vajon ugyanolyan bájos len-
ne-e, mint az a nő, akit kritizált?

Drága nővéreim, mindannyian 
egyediek vagytok. Számos dolog-
ban különböztök a másiktól. Vannak 
olyanok közöttetek, akik házasok. 
Néhányan otthon vannak a gyere-
kekkel, míg mások az otthonuk falain 
kívül dolgoznak. Vannak, akiknek már 
kiröppentek a gyermekeik a családi 
fészekből. Vannak olyanok, akik 
házasok, de nincsenek gyermekeik. 
Vannak, akik elváltak, és olyanok is, 
akik megözvegyültek. Sokan közü-
letek egyedülálló nők. Néhányatok-
nak van diplomája, de van olyan is, 
akinek nincs. Vannak olyanok, akik 
megengedhetik maguknak, hogy a 
legújabb divat szerint öltözködjenek, 
és olyanok is, akik örülnek, hogy van 
legalább egy megfelelő vasárnapi 
ruhájuk. Az ilyen különbségek szinte 
végtelenek. Vajon ezek a különbségek 
kísértenek minket arra, hogy megítél-
jük egymást?

Teréz anya, a katolikus apáca, aki 
élete java részében az indiai szegények 
között munkálkodott, ezt az igazságot 
jelentette ki: „Ha megítéljük az embe-
reket, akkor nem marad időnk szeretni 
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Konferenciai történetek tárgymutatója
Ez a lista az általános konferenciai beszédekben elhangzott történeteket sorolja 
fel, melyeket felhasználhatsz a személyes tanulmányozásodhoz, valamint a családi 
estekhez és más tanításokhoz. A számok a beszédek legelső oldalára utalnak.

Beszélő Történet
Jeffrey R. Holland elder Jeffrey R. Holland misszióját kifizetik a szülei 6
Rosemary M. Wixom A gyermekek imádkoznak, miközben édesanyjuk 

egy hóviharon keresztül vezeti az autójukat 9
D. Todd Christofferson 
elder

D. Todd Christofferson nagyapja birkanyírásból 
fizeti a misszióját 16 
Egy üzlettárs egyenlőtlenül osztja el a vagyont 16

Robert D. Hales elder Robert D. Hales a padló lakkozása közben 
beszorul a sarokba 24

Quentin L. Cook elder Egy püspök segít valakinek megbánni a 
becstelenségét 27

Russell M. Nelson elder Russell M. Nelson megosztja a Mormon könyvét a 
barátaival 47 
Egy fiatalember csatlakozik az egyházhoz, miután 
a mormon.org honlapot böngészte 47

Patrick Kearon elder Patrick Kearont megcsípi egy skorpió 50
Juan A. Uceda elder Egy édesapa megharagszik a lányára a családi 

szentírás-tanulmányozás alatt 53
Henry B. Eyring elnök Spencer W. Kimball meglátogatja Henry B. Eyring 

édesapját a kórházban 59
Thomas S. Monson elnök Clayton M. Christensen nem hajlandó vasárnap 

kosárlabdázni 67
Henry B. Eyring elnök Egy segítőegyleti elnök ruhákat gyűjt, hogy a 

szegényeknek adja azokat 70
Boyd K. Packer elnök Egy bűnbánó asszonyt arra buzdítanak, hogy ne 

tekintsen vissza 74
Jay E. Jensen elder Jay E. Jensen imádkozik, és bizonyságot nyer a 

Szentlelken keresztül 77
Thomas S. Monson elnök Egy család megtanulja kifejezni a háláját még a 

nehéz időkben is 87
L. Tom Perry elder Egy fiatal pap segít egy fogyatékos férfinak venni 

az úrvacsorából 91
Larry R. Lawrence elder A szülők arra a kérik a fiukat, hogy maradjon 

otthon, mert rossz érzéseik vannak egy 
tevékenységgel kapcsolatban 98

Mervyn B. Arnold elder Egy tehén elpusztul, mert túl sok búzát eszik 105
M. Russell Ballard elder Egy asszony függővé válik a felírt gyógyszerek 

hatására 108
Silvia H. Allred Tragédia sújt le egy családra, miután 

összepecsételik őket a templomban 116
Barbara Thompson Barbara Thompson áldásban részesül Ashley 

édesanyjának látogatótanítása által 119
Thomas S. Monson elnök Egy családi panziót vezető házaspár megengedi 

egy torz külsejű férfinak, hogy megszálljon az 
otthonukban 122

Több száz különféle, apró meg-
nyilvánulás által mindannyian vise-
litek a jószívűség palástját. Az élet 
semelyikünk számára sem tökéletes. 
Ahelyett, hogy ítélkezők és kritikusak 
lennénk egymással szemben, inkább 
Krisztus tiszta szeretetével forduljunk 
útitársainkhoz, akik velünk együtt 
vesznek részt az életen át tartó nagy 
utazásban. Ismerjük fel, hogy mind-
egyikünk a tőle telhető legjobban 
próbál megbirkózni az elé kerülő 
kihívásokkal, és törekedjünk arra, 
hogy a tőlünk telhető legjobb módon 
tudjunk segíteni.

A jószívűség, annak meghatározása 
szerint a „legmagasabb, legnemesebb, 
legerősebb fajta szeretet” 12, „Krisztus 
tiszta szeretete… és jó sora lesz annak, 
akiről az utolsó napon úgy találtatik, 
hogy rendelkezik ezzel” 13.

„A jószívűség soha el nem múlik.” 
Ez a maradandó segítőegyleti mottó, 
ez az időtlen igazság vezessen benne-
teket mindenben, amit csak tesztek. Ez 
járja át lelketek egészét, és nyilvánul-
jon meg minden gondolatotokban és 
cselekedetetekben.

Szeretetemet fejezem ki irántatok, 
kedves nőtestvéreim, és imádkozom, 
hogy örökké a tiétek legyenek a 
menny áldásai. Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen. ◼

Jegyzetek
 1. Máté 7:1.
 2. Máté 7:3.
 3. Mary Bartles, „The Old Fisherman,” 

Guideposts, June 1965, 24-25. 
adaptálásával. adaptálásával.

 4. János 7:24.
 5. Mother Teresa, in R. M. Lala, A Touch of 

Greatness: Encounters with the Eminent 
(2001), x.

 6. János 15:12.
 7. Jakab 1:26.
 8. Lásd 1 Korinthusbeliek 13:8.
 9. Moróni 7:47.
 10. Moróni 10:21.
 11. Horace Mann, Lectures on Education 

(1845), 297.
 12. Kalauz a szentírásokhoz: „Jószívűség”.
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Általános segédszervezeti elnökségek

A melkisédeki papság 
és a Segítőegylet 
negyedik vasárnapra 

eső gyűléseit a „Tanítások 
napjainkra” tölti ki. A taní-
tásokra a legutolsó általá-
nos konferencia egy vagy 
több beszéde alapján lehet 
felkészülni. A cövek- és 
a kerületi elnökök kivá-
laszthatják, mely beszédek 
kerüljenek felhasználásra, 
illetve ezzel a feladattal 
megbízhatják a püspököket 
és a gyülekezeti elnököket 
is. A vezetők hangsúlyoz-
zák ki, mekkora értéke van 
annak, ha a melkisédeki 
papsági férfitestvérek és a 
segítőegyleti nőtestvérek 
ugyanazokat a beszédeket 
tanulmányozzák ugyanazo-
kon a vasárnapokon.

A negyedik vasárnapra 
eső tanításon résztvevőket 
arra biztatjuk, hogy ta-
nulmányozzák és hozzák 
magukkal az órára a folyó-
irat legfrissebb általános 
konferenciai számát.

Javaslatok arra, hogyan 
készítsünk leckét a beszédekből

Imádkozz, hogy a 
Szentlélek veled legyen, 
amikor tanulmányozod 
és tanítod a beszéd(ek)et. 
Időnként kísértést érezhetsz 
arra, hogy egyéb anyagok 
használatával készülj fel a 
tanításra, de a konferenciai 

beszédek jelentik a jóváha-
gyott tanmenetet. Azt a fel-
adatot kaptad, hogy segíts 
másoknak tanulmányozni 
az evangéliumot és a szerint 
élni azáltal, hogy követik az 
egyház legutóbbi általános 
konferenciáján elhangzott 
tanításokat.

Ismételd át a beszéd(ek)
et, különös figyelmet szen-
telve azoknak a tantételek-
nek és tanoknak, melyek 
a leginkább megfelelnek 
a tanulók szükségletei-
nek. Keress továbbá olyan 
történeteket, szentírásuta-
lásokat és kijelentéseket 
a beszéd(ek)ből, melyek 
segítenek eme igazságok 
tanításában.

Készíts vázlatot arról, 
hogy miként szeretnéd 
tanítani az egyes tantétele-
ket és tanokat. A vázlatod 
tartalmazzon olyan kérdé-
seket, amelyek segítenek a 
tanulóknak:

• tantételeket és tano-
kat keresni a tanított 
beszéd(ek)ben;

• elgondolkodni ezeknek 
a jelentésén;

• megosztani a velük 
kapcsolatos nézeteiket, 
meglátásaikat, élményei-
ket és bizonyságaikat;

• alkalmazni ezeket a 
tantételeket és tanokat az 
életükben. ◼

Hónapok
Leckeanyagok a negyedik 
vasárnapra

2010. november –  
2011. április

A 2010. évi novemberi Liahónában*  
megjelent beszédek

2011. május – 
2011. október

A 2011. évi májusi Liahónában*  
megjelent beszédek

Tanítások napjainkra

* Ezek a beszédek (számos nyelven) elérhetők a conference.lds.org honlapon.

segítőegyLet

FiataL nők

eLemi

FiataL FérFiak

vasárnapi iskoLa

Silvia H. Allred 
első tanácsos

Julie B. Beck 
elnök

Barbara Thompson 
második tanácsos

Mary N. Cook 
első tanácsos

Elaine S. Dalton 
elnök

Ann M. Dibb 
második tanácsos

Jean A. Stevens 
első tanácsos

Rosemary M. Wixom 
elnök

Cheryl A. Esplin 
második tanácsos

Larry M. Gibson 
első tanácsos

David L. Beck 
elnök

Adrián Ochoa 
második tanácsos

David M. McConkie 
első tanácsos

Russell T. Osguthorpe 
elnök

Matthew O. Richardson 
második tanácsos
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A 2010. október 2-án és 3-án, 
szombaton és vasárnap tartott 
180. Félévi Általános Kon-

ferencián Thomas S. Monson elnök a 
megnyitó beszédében felszólította az 
egyháztagokat, hogy többen szolgál-
janak missziót, továbbá öt új templo-
mot jelentett be.

Monson elnök „minden alkalmas és 
érdemes fiatal férfi” számára elismé-
telte a felhívást, hogy készüljenek fel 
a szolgálatra; üdvözölte a fiatal nőket, 
akik szolgálni szeretnének; valamint 
kifejezte, mily nagy szüksége van 
az egyháznak további „nagyon-na-
gyon sok időskorú misszionáriusra” a 
szolgálatban.

„A misszionáriusi szolgálat 
papsági feladat – mondta. – Olyan 
kötelesség, melyet az Úr tőlünk, azaz 
azoktól vár, akik már sok mindent 
kaptak”.

Monson elnök bejelentette, hogy 
öt új templomot terveznek építeni. 
Ezek közül kettőt az Egyesült Álla-
mokban: a connecticuti Hartfordban 
és az indianai Indianapolisban. A to-
vábbiakat a portugáliai Lisszabonban; 

a mexikói Tijuanában, valamint a 
Fülöp-szigeteki Urdanetában.

Az új templomokkal együtt jelen-
leg 23 templom van bejelentve vagy 
áll építés alatt. Ezek elkészültével az 
egyháznak 157 temploma lesz a világ 
minden táján.

„Folytatjuk a templomok építését 
– mondta Monson elnök. – Továbbra 
is járjunk el hithűen a templomokba, 
melyek már egyre közelebb épülnek 
az egyháztagjainkhoz” (Újra összegyűl-
tünk. Liahóna és  Ensign, 2010. nov. 4.).

Portugáliában, Indianában és Con-
necticutban először épít templomot 
az egyház. Az Urdaneta templom a Fü-
löp-szigeteken a harmadik, a Tijuana 
templom pedig Mexikóban a tizenhar-
madik templom lesz.

Az április és október között eltelt 
hat hónap során az egyház négy új 
templomot szentelt fel: az Arizonai 
Gila Valley, a British Columbiai Van-
couver, a Fülöp-szigeteki Cebu City  
és az Ukrajnai Kijev templomokat.  
A Hawaii Laie templomot 2010. no-
vember 21-én tervezik újraszentelni 
egy alapos felújítás után. ◼

Kitűzték a 
világméretű 
vezetőképzés 
időpontját
2010. november 13-án 

világméretű vezetőkép-
zés kerül megrendezésre műholdon 
keresztül. A közvetítésen az új egyházi 
kézikönyvekkel kapcsolatos irányelvek 
kerülnek bemutatásra. A könyvek címe: 
1. kézikönyv: Cövekelnökök és püspökök 
és 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása.

A közvetítésre a következő egy-
háztagokat várják: általános felha-
talmazottak; területi hetvenesek; 
cövek-, misszió-, templom- és kerületi 
elnökök; cöveki és kerületi írnokok; 
cöveki és kerületi végrehajtó titká-
rok; főtanácstagok; cöveki és kerületi 
segítőegyleti, Fiatal Férfiak, Fiatal Nők, 
Elemi és vasárnapi iskolai elnökségek; 
püspökségek; gyülekezeti elnökségek; 
egyházközségi és gyülekezeti írnokok; 
egyházközségi és gyülekezeti végre-
hajtótitkárok; a főpapok csoportjának 
vezetői és segédjei; elderek kvóru-
mának elnökségei; egyházközségi 
és gyülekezeti segítőegyleti, Fiatal 
Férfiak, Fiatal Nők, Elemi és vasárnapi 
iskolai elnökségek; egyházközségi 
misszióvezetők.

A képzést több mint 30 nyelven 
közvetítik. A közvetítés megtekintésé-
vel kapcsolatos további információkért 
keressétek a helyi papsági vezetőket. ◼

Az egyháztagok 
életük részévé 
teszik a 
konferenciát

Hallottad az üzeneteket; érezted 
a Lelket; elhatároztad, hogy 
követni fogod a tanácsokat. 

De most, hogy vége az általános 
konferenciának, hogyan fogod 

A z  E g y H á z  H í R E i

Monson elnök misszionáriusokat 
toboroz, öt új templomot jelent be



életed részévé tenni a következő hat 
hónapban?

Az egyháztagok a világ minden tá-
járól megosztották velünk, mi segít ne-
kik emlékezni az általános konferencia 
üzeneteire, és alkalmazni azokat.

Tedd mindennapi életed részévé az 
általános konferenciát!

Hallgasd a beszédeket, miközben 
tornázol, vezetsz, házimunkát végzel, 
vagy reggel készülődsz.
– James, Kanada, Ontario

A családtagok felváltva válasszák ki, 
hogy melyik beszéd szóljon, miköz-
ben reggeliznek.
– Ashlee, USA, Washington

Vasárnaponként a családdal közö-
sen nézzetek meg egy-egy részt az 
általános konferenciából.
– Grant, USA, Kalifornia

Használjátok fel a beszédeket a családi 
estek során!

Válasszátok ki azokat a beszédeket, 
amelyeket a családdal együtt át akar-
tok nézni, és a családtagok azokról ta-
nítsanak a következő családi esteken.
– Vern és Jennifer, USA, Utah

Olvassátok el vagy hallgassátok 
meg az egyik beszédet, és tűzzetek 

ki célokat, amelyeken családként dol-
gozni fogtok.
– Tony, USA, Arizona

Használd a beszédeket a 
szentírás-tanulmányozás során!

Váltogathatod is, például reggel ol-
vasd a szentírásokat, este pedig a kon-
ferenciai beszédeket, vagy fordítva.
– Diane, USA, Washington

Minden este olvass fel egy beszédet 
a gyermekeidnek esti mese gyanánt.
– Heather, USA, Utah

Keresd ki a beszéd végén található 
szentírásutalásokat, miután elolvastad 
az üzenetet.
– Becky, USA, Utah

Húzd alá mindazokat a dolgo-
kat, melyeket a beszélők kérnek 
tőlünk, és összpontosíts a tanácsaik 
követésére.
– Helen, Australia

Témakörök szerint tanulmányozz!
Készíts egy listát azokról az 

általános konferenciai beszédekről, 

Helyesbítések

melyekben szó van azokról a dol-
gokról, melyeken javítani szeretnél az 
életedben. Egyenként tanulmányozd a 
témaköröket, és a következő általá-
nos konferenciáig igyekezz fejlődni e 
területeken.
– Rebecca, USA, Texas

Koncentrálj néhány napig egy 
konkrét témára a szentírás-tanulmá-
nyozásodban, vagy néhány hétig a 
családi estek során.
– Francis, Nigeria

Oszd meg az üzeneteket másokkal!
Tegyél általános konferenciai idéze-

teket az egyházi közleményekre vagy 
szórólapokra.
– Todd, USA, Nyugat-Virginia

Hozz létre egy általános konferen-
ciai könyvklubot, vagy csatlakozz 
egyhez akár online, akár személyesen. 
Minden héten tanulmányozz át egy 
beszédet, és úgy menj el a könyvk-
lubba, hogy kész legyél megosztani 
arról a gondolataidat.
– Stephanie, USA, Utah

A 2010. októberi  Ensign és Lia-
hóna, Templomok Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában 
példányaiban a negyedik és ötödik ol-
dalon látható Washington D.C. temp-
lomot, valamint a füzet hátsó borítóján 
látható Oregoni Portland templomot 
Robert A. Boyd fényképezte. ◼

A 2010. májusi konferenciai 
szám belső borítóján, az Al 
Rounds által készített Pennsyl-

vania, Harmony festményhez tartozó 
képaláírás harmadik mondata így 
hangzik helyesen: „Joseph próféta itt 
fordította le a Mormon könyve nagy 
részét.”



 Ezt a kiáltványt Gordon B. Hinckley elnök olvasta fel üzenete részeként a Segítőegylet általános gyűlésén, 
melyet 1995. szeptember 23-án tartottak Salt Lake Cityben, Utah államban. 

  A� U����� N���� S���������� J���� K������� E������ 
E��� E�������� �� � T������� A������ T������    M I,  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepélyesen 
kijelentjük, hogy a fér�  és nő közötti házasságot Isten rendelte 
el, és a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekei-
nek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében.

   MINDEN EMBERI LÉNY  – fér�  és nő – Isten képmására terem-
tetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélek� a vagy 
lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendelte-
téssel rendelkeznek. Az ember neme alapvető jellemvonása 
az egyén földi élet előtti, halandó és örökkévaló azonosságá-
nak, valamint rendeltetésének.

   A HALANDÓ ÉLET  előtti birodalomban a lélek� ak és lélekleá-
nyok Mennyei Atyjukként ismerték Istent és hódoltak Neki, 
valamint elfogadták tervét, melyen keresztül � zikai testhez 
és földi tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy 
tovább fejlődhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök 
élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket. A boldogság 
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron 
túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent 
szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számá-
ra, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára 
pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

   AZ ELSŐ PARANCSOLAT , melyet Isten Ádámnak és Évának 
adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, hogy ők 
egyszer mint férj és feleség, szülőkké válhatnak. Kijelentjük, 
hogy Isten gyermekeinek adott azon parancsolata, mely sze-
rint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvény-
ben van. Továbbá kijelentjük, hogy Isten megparancsolta, 
hogy csak olyan fér�  és nő között használható a szent nemző-
erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.

   KIJELENTJÜK , hogy a halandó élet megteremtésének mód-
ját Isten jelölte ki. Megerősítjük az élet szent voltát, és Isten 
örökkévaló tervében játszott fontos szerepét.

   MIND A FÉRJNEK , mind a feleségnek komoly kötelessége, 
hogy szeressék egymást és törődjenek egymással, valamint 
gyermekeikkel. „Az Úrnak öröksége, a � ak [gyermekek]” 

( Zsoltárok 127:3 ). A szülők szent kötelessége, hogy gyermekei-
ket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak � zi-
kai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, és bárhol 
is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedő állampol-
gárok legyenek. A férjek és feleségek – anyák és apák – felelni 
fognak Isten előtt ezen kötelezettségek teljesítéséért.

   A CSALÁDOT  Isten rendelte el. A fér�  és a nő közötti házasság 
nélkülözhetetlen eleme az Ő örökkévaló tervének. A gyer-
mekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül 
szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, 
akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. 
Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az 
az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok és 
családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, 
a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős 
tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak 
fenn. Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz mó-
don kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk 
kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák 
elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak 
és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő part-
nerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. 
Cselekvőképtelenség, halál vagy más körülmények szük-
ségessé tehetik ezen szerepek egyéni átalakítását. Szükség 
esetén a tágabb család nyújtson segítséget.

   FIGYELMEZTETJÜK  azokat az egyéneket, akik megszegik 
az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy 
gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi köte-
lezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten 
előtt. Továbbá felhívjuk a � gyelmet arra is, hogy a családok 
széthullása ősi és újkori próféták által megjósolt csapásokat 
fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre.

   FELHÍVJUK  mindenhol a felelős polgárokat és kormánytiszt-
viselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek célja 
a családnak mint a társadalom alapegységének a fenntartása 
és megerősítése.   

 A CSALÁD
   KIÁLTVÁNY 
A VILÁGHOZ



„Fiatal férfiak! Felszólítalak benneteket, hogy készüljetek fel 
arra, hogy misszionáriusként szolgáljatok! Tartsátok maga-
tokat tisztán és érdemesen arra, hogy az Urat képviselhessé-
tek! Vigyázzatok az egészségetekre és erőtökre…!” – mondta 
Thomas S. Monson elnök a 180. Félévi Általános Konferencia 
nyitóülésén. „Egy szó a fiatal nőtestvérekhez: Ugyan ti nem 
rendelkeztek azzal a papsági kötelezettséggel, amivel a fia-
tal férfiak rendelkeznek, hogy teljes idejű misszionáriusként 
szolgáljatok, misszionáriusként ti is nagyon sokat tesztek, 
és mi szívesen fogadjuk a szolgálatotokat. Most pedig hoz-
zátok szólnék, idősebb fivéreim és nőtestvéreim: sokkal több 
időskorú misszionáriusra van szükségünk. […] Kevés olyan 
alkalom lesz az életetekben, amikor így fogjátok élvezni azt 
az édes lelkületet és megelégedettséget, mely a Mester munká-
jában közösen végzett teljes idejű szolgálatból fakad.”
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