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2014. OKTÓBER 4., SZOMBAT DÉLELŐTT, 
ÁLTALÁNOS ÜLÉS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Henry B. Eyring elnök.
Nyitóima: Bonnie L. Oscarson.
Záróima: Bradley D. Foster elder.
Zene: Tabernákulum Kórus; vezényelt: Mack 
Wilberg és Ryan Murphy; orgonán kísért: 
Richard Elliott és Andrew Unsworth. A hajnal 
kél. Himnuszok, 1. sz.; Fenn a magas hegyen. 
Himnuszok, 5. sz., feld. Wilberg, kiadatlan; 
“Beautiful Zion, Built Above,” Hymns, no. 44, 
feld. Wilber, kiadatlan; Vezess minket, Jehova! 
Himnuszok, 39. sz.; Ha szívemmel is figyelek. 
DeFord, feld. Murphy, kiadatlan; “From All 
That Dwell below the Skies,” Hymns, no. 90, 
feld. Wilberg, kiadatlan.

2014. OKTÓBER 4., SZOMBAT DÉLUTÁN, 
ÁLTALÁNOS ÜLÉS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök.
Nyitóima: Wilford W. Andersen elder.
Záróima: Edward Dube elder.
Zene: a utahi Tooele, Grantsvill és Stansbury 
cövekeinek összevont kórusa; vezényelt: 
Hollie Bevan; orgonán kísért: Linda Margetts. 
“Arise, O God, and Shine,” Hymns, no. 265, 
feld. Wilberg, kiad. Oxford; Tudom, hogy jó 
Megváltóm él. Himnuszok, 78. sz., feld. Huff, 
kiadatlan; Izráel Szentje. Himnuszok, 6. sz.; 
Maradj velem, az est leszállt. Himnuszok, 
100. sz., feld. Gates, kiad. Jackman.

2014. OKTÓBER 4., SZOMBAT ESTE,  
PAPSÁGI ÜLÉS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Henry B. Eyring elnök.
Nyitóima: Bruce A. Carlson elder.
Záróima: James B. Martino elder.
Zene: a Provói Misszionáriusképző Központ 
papsági kórusa; vezényelt: Ryan Eggett és 
Elmo Keck; orgonán kísért: Clay Christiansen. 
“Rise Up, O Men of God,” Hymns, no. 324, 
feld. Wilberg, kiadatlan; Misszionáriusi egy-
veleg: Bízom, elhívnak misszióba. Gyermekek 
énekeskönyve, 91., Bátor leszek. Gyermekek  
énekeskönyve, 85.; Hirdetjük igazságát. 
Gyermekek énekeskönyve, 92.; Elhívottak. 
Gyermekek énekeskönyve, 94., feld. Evans 
és Eggett, kiadatlan; Prófétánkat köszönjük, 
Atyánk. Himnuszok, 11. sz.; Ti, Izráel elderei. 
Himnuszok, 204. sz., feld. Spiel, kiadatlan.

2014. OKTÓBER 5., VASÁRNAP DÉLELŐTT, 
ÁLTALÁNOS ÜLÉS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök.
Nyitóima: Don R. Clarke elder.
Záróima: Rosemary M. Wixom.
Zene: Tabernákulum Kórus; vezényelt: Mack 
Wilberg; orgonán kísért: Andrew Unsworth 
és Clay Christiansen. “Sing Praise to Him,” 
Hymns, no. 70; “Praise the Lord with Heart 
and Voice,” Hymns, no. 73; Dicsérd a  
férfit. Himnuszok, 17. sz., feld. Wilberg, kia-
datlan; Urunk hű gyermekei. Himnuszok,  
24. sz.; “Softly and Tenderly,” Thompson, 
feld. Wilberg, kiadatlan; Mily szilárd alap az 
Isten igéje. Himnuszok, 37. sz., feld. Wilberg, 
kiadatlan.

2014. OKTÓBER 5., VASÁRNAP DÉLUTÁN, 
ÁLTALÁNOS ÜLÉS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Henry B. Eyring elnök.
Nyitóima: David F. Evans elder.
Záróima: John S. Tanner.
Zene: Tabernákulum Kórus; vezényelt: Mack 
Wilberg és Ryan Murphy; orgonán kísért: 
Bonnie Goodliffe és Linda Margetts. “Lo, the 
Mighty God Appearing!” Hymns, no. 55, feld. 
Murphy, kiadatlan; Számold össze áldásaidat. 
Himnuszok, 156. sz.; Isten gyermeke vagyok. 
Himnuszok, 189. sz., feld. Murphy, kiadatlan; 
Érted imádkozunk, jó prófétánk. Himnuszok, 
14. sz., feld. Wilberg, kiadatlan.

2014. SZEPTEMBER 27., SZOMBAT ESTE, 
ÁLTALÁNOS NŐI ÜLÉS
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
Vezette: Rosemary M. Wixom.
Nyitóima: Dorah Mkhabela.
Záróima: Amy Caroline White.
Zene: a utahi Magna, Hunter és Taylorsville 
cövekeinek összevont Elemi, Fiatal Nők és 
Segítőegylet kórusa, vezényelt: Erin Pike Tall, 
orgonán kísért: Linda Margetts. Ezen a fenn-
séges napon. Himnuszok, 28. sz., feld. Tall és 
Margetts, kiadatlan; Oly gyönyörű a templom! 
Gyermekek énekeskönyve, 99., gyermekkórus 
előadásában a koreai Szöulból, feld. Zabris-
kie, kiadatlan; Egyeveleg: “I Know That My 
Savior Loves Me,” Bell és Creamer; Tudom, 
hogy jó Megváltóm él. Himnuszok, 78. sz., 
feld. Tall és Margetts, kiadatlan; Isten gyer-
meke vagyok. Gyermekek énekeskönyve, 2.,  

feld. Zabriskie, kiadatlan; “Let Zion in Her 
Beauty Rise,” Hymns, no. 41, feld. Ward, 
kiadatlan.

KONFERENCIAI BESZÉDEK AZ INTERNETEN
Az általános konferenciai beszédek számos 
nyelven elérhetők a conference. lds. org hon-
lapon. Itt ki kell választani a kívánt nyelvet. 
A beszédek az Evangéliumi könyvtár alkal-
mazáson keresztül is elérhetők. A hanga-
nyagot általában az általános konferenciát 
követő hat héten belül lehet beszerezni 
az elosztóközpontokból. A fogyatékosság-
gal élő egyháztagok számára az általános 
konferenciával kapcsolatos információk 
könnyített kezelhetőséggel is elérhetőek a 
disability. lds. org oldalon.

HÁZI-  ÉS LÁTOGATÓTANÍTÓI ÜZENETEK
Házi-  és látogatótanítói üzenetnek azt a 
beszédet válassza ki, amelyik a leginkább 
megfelel a látogatottak szükségleteinek.

BORÍTÓ
Címoldal fotó: Nathaniel Ray Edwards.
Hátoldal fotó: Leslie Nilsson.

KONFERENCIAI FÉNYKÉPEK
Az általános konferencia eseményeiről a 
felvételeket Salt Lake Cityben Welden C. 
Andersen, Cody Bell, Janae Bingham, Randy 
Collier, Weston Colton, Craig Dimond,  
Nathaniel Ray Edwards, Ashlee Larsen,  
August Miller, Brian Nicholson, Leslie  
Nilsson, Matthew Reier, Christina Smith, 
valamint Byron Warner; USA- ban a virginiai 
Alexandriában Chance Hammock; a wiscon-
sini Veronában Jenifer Ann Lee; a georgiai 
Peachtree Cornersben David Winters; a para-
guayi San Lorenzóban Rebeca Ríos Benites; 
az Észak- Mariana- szigeteki Saipanban Del 
Benson; a mexikói Cuauhtémocban Niltza 
Beatriz Santillan Castillo, a brazíliai Sobralban 
Wesley Dias; a Fülöp- szigeteki Las Piñasban 
ifj. Daniel Sanchez Labajo; az írországi  
Waterfordban Eymard Martin; a brazíliai 
Canoasban ifj. Michael Morris; az argentínai 
Barilochéban Josué Peña; míg a dél- afrikai 
Fokvárosban Samantha Scales készítette.

A 184. Félévi Általános Konferencia 
összegzése
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Thomas S. Monson elnök

a segédszervezeti vezetőkkel, a temp-
lomelnökkel, valamint tanácsosaival 
és feleségükkel együtt.

Templomaink építése lázasan zajlik 
tovább. A jövő hónapban az Arizo-
nai Phoenix templom felszentelésére 
kerül sor, jövőre, 2015-ben pedig leg-
alább öt templom felszentelését vagy 
újraszentelését tervezzük, de lehet, 
hogy még többet is, az elkészülésük 
függvényében.

Amint azt áprilisban említettem: 
amikor az összes korábban már 

Fivéreim és nőtestvéreim! Mily nagy 
örömmel köszöntelek bennete-
ket ezen a nagyszerű világkon-

ferencián! A világ számos helyszínén 
gyűltünk össze, hogy hallhassuk és 
tanuljunk azon fivérektől és nőtest-
vérektől, akiket az egyház általános 
felhatalmazottaiként és általános 
tisztségviselőiként támogattunk. A 
menny segítségét kérték az üzenete-
ikhez, melyeket elénk fognak tárni, 
és sugalmazást kaptak arról, hogy mi 
hangozzon el.

Ezen a konferencián van az álta-
lános konferencia rádiósugárzásának 
90. évfordulója. Az 1924. évi októberi 
konferencián sugározták először rá-
dión keresztül az üléseket az egyházi 
tulajdonban lévő KSL állomásról. Ezen 
a konferencián van a konferencia 
televíziós közvetítésének 65. évfordu-
lója is. Az általános konferencia üléseit 
1949 októberében sugározta lege-
lőször a KSL televíziócsatorna a Salt 
Lake területen.

Méltányoljuk a modern média 
áldásait, amiért több millió egyháztag 
számára teszi lehetővé, hogy meghall-
gathassák vagy megtekinthessék az 

általános konferenciát. Az e hétvégi 
üléseket televízión, rádión, kábel- és 
műholdadáson, valamint interneten 
keresztül sugározzák, és mobilkészülé-
keken is elérhetők.

Az elmúlt hat hónapban, mióta 
utoljára találkoztunk, egy új temp-
lom felszentelésére, és egy templom 
újraszentelésére került sor. Májusban 
Dieter F. Uchtdorf elnök szentelte fel 
a Floridai Fort Lauderdale templomot. 
A felszentelés előtti napon csodála-
tos kulturális ünnepséget tartottak a 
fiatalok részvételével. A rá következő 
napon, május 4-én, vasárnap, a temp-
lomot három szekcióban szentelték 
fel.

Csupán két héttel ezelőtt kivált-
ságomban állt újraszentelni a Utahi 
Ogden templomot, melyet eredetileg 
Joseph Fielding Smith elnök szentelt 
fel 1972-ben. Az újraszentelés előtt 
nagyszabású kulturális ünnepségre ke-
rült sor, melyen a fiatalok két előadást 
mutattak be, két külön szereplőgárda 
részvételével. Összesen 16 000 fiatal 
lépett fel. Az újraszentelési szertartásra 
a következő napon került sor, melyen 
a Fivérek közül is sokan voltak jelen, 
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Üdvözlünk benneteket 
a konferencián!
Miközben figyelünk, érintsék meg szívünket az elhangzottak, 
és növekedjen a hitünk!
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bejelentett templom felépül és fel-
szentelésre kerül, akkor 170 működő 
templom lesz szerte a világon. Mivel 
jelenleg minden erőnkkel arra össz-
pontosítunk, hogy a korábban beje-
lentett templomokat befejezzük, most 
nem jelentünk be új templomot. Ám a 
jövőben, ha úgy ítéljük meg, hogy erre 
szükség van, és találunk megfelelő 
ingatlant hozzá, további templomok 
bejelentésére kerül majd sor.

Az egyház továbbra is növekszik. 
Most már 15 milliónál is többen 

erősítjük az egyházat, és a számunk 
egyre nő. A misszionáriusi munka 
töretlenül halad előre. Több mint 
88 000 misszionáriusunk szolgál, 
világszerte megosztva az evangélium 
üzenetét. Újra hangsúlyozzuk, hogy a 
misszionáriusi munka papsági köte-
lesség, ezért arra buzdítunk minden 
érdemes és alkalmas fiatal férfit, hogy 
szolgáljon. Nagyon hálásak vagyunk 
a szintén szolgáló fiatal nőknek is. 
Jelentős segítséggel járulnak hozzá 
a munkához, bár ők nincsenek 

ugyanazon kötelezettség alatt, mint 
a fiatal férfiak.

Most arra kérlek titeket, hogy 
figyeljetek oda azokra a fivérekre és 
nőtestvérekre, akik a mai és a hol-
napi konferenciai üléseinken szólnak 
hozzátok. Mindazok, akiket beszédre 
kértek fel, hatalmas felelősségnek 
tekintik azt. Miközben figyelünk, 
érintsék meg szívünket az elhang-
zottak, és növekedjen a hitünk! Ezért 
imádkozom alázatosan Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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az, aki a világ megalapítása óta arra 
lettem felkészítve, hogy népemet 
megváltsam. Íme, én Jézus Krisztus 
vagyok. […] Énbennem van élete az 
egész emberiségnek, méghozzá örök-
kévaló, mindazoknak, akik hisznek a 
nevemben; és ők fiaimmá és leánya-
immá lesznek” (Ether 3:14).

Sok-sok további utalás is található 
az alapművekben, melyek kijelentik 
Jézus Krisztus isteni szerepét mind-
azok Megváltójaként, akik valaha is 
megszülettek vagy eztán születnek 
a halandóságba.

Jézus Krisztus engesztelése által 
mindannyian megváltatunk az ember 
bukásától, amely akkor következett 
be, amikor Ádám és Éva evett a tiltott 
gyümölcsből az Éden kertjében, amint 
az a Korinthusbeliekhez írott első le-
vélben áll: „Mert a miképen Ádámban 
mindnyájan meghalnak, azonképen a 
Krisztusban is mindnyájan megeleve-
níttetnek” (1 Korinthusbeliek 15:22).

A Mormon könyve ezt tanítja: „Mert 
szükséges, hogy legyen engeszte-
lés; …különben az egész emberiség-
nek elkerülhetetlenül el kell vesznie; 
igen, mind makacsak; igen, mind 
elbukottak és elvesztek, és el kell 
pusztulniuk, ha nem történik meg ez 
a szükséges engesztelés. …egy vég-
telen és örökkévaló [áldozat]” (Alma 
34:9–10).

Talán nem élünk tökéletes éle-
tet, tévedéseinkért pedig megvan a 
büntetés, de mielőtt a földre jöttünk, 
beleegyeztünk, hogy alárendeljük 
majd magunkat az Úr törvényeinek, és 
elfogadjuk az e törvények megszegé-
séért járó büntetést.

„Mert mindnyájan vétkeztek, és szű-
kölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Megigazulván ingyen az ő kegyel-
méből a Krisztus Jézusban való váltság 
által” (Rómabeliek 3:23–24).

A Szabadító véghezvitte az engesz-
telést, amely utat biztosít számunkra 

a szövetségekből és a Nagyértékű 
gyöngyből.

„Akárhogy követi is ezeket az 
utalásokat – mondtam neki –, oszlop-
ról oszlopra, fentről lefelé, könyvről 
könyvre, témakörről témakörre, azt 
fogja látni, hogy következetes, egybe-
csengő tanúbizonyságot tesznek az 
Úr Jézus Krisztus küldetésének isteni 
eredetéről: születéséről, életéről, taní-
tásairól, keresztre feszítéséről, feltáma-
dásáról és engeszteléséről.”

Miután megosztottam a káplánnal 
a Szabadító néhány tanítását, az egész 
légkör megváltozott. A káplán kör-
bevezetett minket a kampuszon, sőt, 
még egy friss ásatást is megmutatott, 
mely római korra datált falfestménye-
ket tárt fel.

A Tárgymutatóban felsorolt utalások 
között van ez is a Mormon könyvéből, 
mely egy másik tanúbizonyság Jézus 
Krisztusról: „Krisztusról prédikálunk, 
Krisztusról prófétálunk, és próféciáink 
szerint írunk, hogy gyermekeink tud-
hassák, milyen forráshoz forduljanak 
bűneik bocsánatáért” (2 Nefi 25:26).

Saját szavaival a Szabadító kijelen-
tette: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; senki sem mehet az Atyához, 
hanemha én általam” ( János 14:6).

A Mormon könyvében ezt a 
kijelentést teszi: „Íme, én vagyok 

Boyd K. Packer elnök
a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke

Sok évvel ezelőtt Packer nőtestvér 
és én ellátogattunk az Oxford 
Egyetemre. Hetedfokú dédapám-

ról szóló feljegyzéseket kerestünk. 
Az Oxfordi Christ’s College rektora, 
Dr. Poppelwell, volt olyan kedves, 
hogy felkérte az egyetem levéltáro-
sát, keresse elő és hozza ki nekünk 
az iratokat. Ott, az 1583-as esztendő 
dokumentumai között meg is találtuk 
ősöm, John Packer nevét.

A következő évben visszatértünk 
Oxfordba, hogy egy díszkötéses 
szentíráskészletet ajándékozzunk a 
Christ’s College könyvtárának. Úgy 
tűnt, Dr. Poppelwellt kicsit feszélyezte 
az ajándék. Talán azt gondolta, valójá-
ban nem is vagyunk keresztények. Így 
aztán behívatta az egyetem káplánját, 
hogy vegye át a könyveket.

Mielőtt átadtam volna neki a 
szentírásokat, fellapoztam a Topical 
Guide [Tárgymutató] című részt, és 
megmutattam neki egy címszót, mely 
alatt 18 oldalon keresztül, kis betű-
mérettel, szimpla sorközzel szedett 
utalások álltak Jézus Krisztusról. Ez 
a Szabadítóról összeállított szentírás-
utalások egyik legátfogóbb gyűjte-
ménye, mely valaha is készült a világ 
történelme folyamán – bizonyságokat 
tartalmaz az Ó- és az Újszövetség-
ből, a Mormon könyvéből, a Tan és 

Reménységünk oka
A megváltás reménységéről való bizonyság olyasvalami, 
amit nem lehet lemérni vagy megszámlálni. Jézus Krisztus 
e reménység forrása.
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ahhoz, hogy tisztává váljunk. Jézus 
Krisztus a feltámadt Krisztus. Hódo-
lunk Neki és elismeréssel adózunk 
Őelőtte mindazért a fájdalomért, ame-
lyet értünk együtt, illetve mindannyi-
unkért egyenként elszenvedett, mind 
a Gecsemáné kertjében, mind pedig 
a kereszten. Nagy alázattal és isteni 
szerepéről és céljáról való örökkévaló 
megértéssel tűrt el mindent.

Azok, akik megbánják és elhagyják 
a bűnt, látni fogják, hogy az Ő irgalmas 
karja még mindig ki van nyújtva. Akik 
meghallgatják és megfogadják szavait 
és választott szolgái szavait, békes-
ségre és megértésre fognak lelni még a 
hatalmas szívfájdalom és bánat idején 
is. Áldozatának célja az, hogy megsza-
badítson bennünket a bűn hatásaitól, 

hogy mindenkinek eltöröltethessen a 
bűntudata, és reményt érezhessenek.

Ha nem vitte volna végbe az en-
gesztelést, nem lenne megváltás. Ne-
héz élet lenne az evilági, ha soha nem 
nyerhetnénk bocsánatot a hibáinkra, 
ha soha nem tudnánk megtisztulni és 
továbblépni.

Jézus Krisztus irgalma és kegyelme 
nem korlátozódik azokra, akik bűnt 
követnek el vagy elmulasztják meg-
tenni a jót, hanem magukban foglal-
ják az örökkévaló békesség ígéretét 
mindazok számára is, akik elfogadják 
és követik Őt és a tanításait. Irgalma 
hathatós gyógyír, még a megsebesített 
ártatlanok számára is.

Nemrégiben levelet kaptam egy 
nőtől, aki elmesélte, hogy rengeteget 

szenvedett az életében. Bár részleteket 
nem fedett fel, utalt rá, hogy borzasztó 
tettet követtek el ellene. Bevallotta, 
hogy mély keserűség érzéseivel küsz-
ködött. Haragvóan azt kiáltotta az el-
méjében: „Valakinek meg kell fizetnie 
ezért a szörnyűségért!” Azt írta, hogy 
a fokozott kétségbeesés és kétkedés e 
pillanatában azonnali választ kapott a 
szívében: „Valaki már megfizetett érte.”

Ha nem vagyunk tudatában annak, 
hogy mit tud tenni értünk a Szabadító 
áldozata, akkor talán olyan megbá-
nással haladunk végig az életünkön, 
hogy valami helytelent tettünk vagy 
megbántottunk valakit. A tévedéseket 
kísérő bűntudattól igenis megszaba-
dulhatunk. Ha törekszünk megérteni 
az engesztelését, akkor mély tisztelet 
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ébred bennünk az Úr Jézus Krisztus, 
az Ő földi szolgálata és Szabadítónk-
ként betöltött isteni küldetése iránt.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza azért lett visszaál-
lítva, hogy elvigye szerte a világba 
a Szabadító életének és tanításainak 
ismeretét. Ezt a nagyszerű konferenciát 
94 nyelven közvetítik műhold segít-
ségével 102 országba, ugyanakkor az 
interneten minden országban meg-
tekinthető, ahol jelen van az egyház. 
Több mint 3000 cövekünk van. Teljes 
idejű misszionáriusaink száma megha-
ladja a 88 000-et, teljes egyháztagsá-
gunk száma pedig túllépte a 15 milliót. 
E számok bizonyítékként szolgálnak 
arra, hogy „a kéz nélkül hegyből kivá-
gott kő gördül tovább, mígnem [idővel] 
az egész földet betölti” (T&Sz 65:2).

Nem számít azonban, milyen 
naggyá válik az egyház szervezete, 
vagy hány millió egyháztag csatla-
kozik sorainkhoz, nem számít, hány 
kontinensre vagy országba lépnek be 
misszionáriusaink, vagy hány külön-
féle nyelven beszélünk, Jézus Krisztus 
evangéliumának valódi sikerét az 
egyes egyháztagok lelki erejében lehet 
lemérni. Szükségünk van a meggyőző-
dés erejére, amely megtalálható Krisz-
tus minden hű tanítványa szívében.

A megváltás reménységéről való 
bizonyság olyasvalami, amit nem lehet 

lemérni vagy megszámlálni. Jézus 
Krisztus e reménység forrása.

Arra törekszünk, hogy megerősít-
sük a bizonyságát fiatalnak és idősnek, 
házasnak és egyedülállónak egyaránt. 
Tanítanunk kell Jézus Krisztus evan-
géliumát a férfiaknak, a nőknek és a 
gyermekeknek, mindenkinek minden 
fajból és nemzetből, gazdagnak és 
szegénynek egyaránt. Szükségünk 
van az új megtértekre és azokra, akik 
a pionírok leszármazottai. Fel kell 
kutatnunk azokat, akik eltévelyedtek, 
és segítséget kell nyújtanunk nekik, 
hogy visszatérjenek a nyájba. Szük-
ségünk van mindenki bölcsességére, 
meglátásaira és lelki erejére. Ennek az 
egyháznak minden egyes tagja elen-
gedhetetlenül fontos tagja az egyház 
szervezetének.

„Mert a miképen a test egy és sok 
tagja van, az egy testnek tagjai pedig, 
noha sokan vannak, mind egy test, 
azonképen a Krisztus is.

Mert hiszen egy Lélek által mi 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk 
meg…

Mert a test sem egy tag, hanem 
sok” (1 Korinthusbeliek 12:12–14).

Minden egyes egyháztag bizony-
ságul szolgál Jézus Krisztus életére 
és tanításaira. Hadban állunk Sátán 
seregeivel, és mindenkire szükségünk 
van, ha szeretnénk sikerrel járni a 

munkában, amelynek elvégzését a 
Szabadító ránk bízta.

Talán azt gondoljátok: „Mit te-
hetnék én? Hiszen én csak egyetlen 
ember vagyok.”

Olykor bizonyára Joseph Smith is 
nagyon egyedül érezte magát. Nagy-
ságra emelkedett, de egyszerű 14 éves 
fiúként kezdte, aki feltette a kérdést: 
„Az összes egyház közül melyikhez 
csatlakozzam?” (lásd Joseph Smith 
története 1:10). Joseph hite és bizony-
sága a Szabadítóról úgy növekedett, 
ahogy a miénknek is növekednie kell: 
„sor[ról] sorra, előírás[ról] előírásra, 
itt egy kicsit és ott egy kicsit” (2 Nefi 
28:30; lásd még T&Sz 128:21). Joseph 
letérdelt imádkozni, és milyen bámula-
tos dolgokat eredményezett ez az ima 
és az első látomás!

A tizenkét apostol egyikeként 
tanúbizonyságot teszek az Úr Jézus 
Krisztusról. Ő él. Ő a mi Megváltónk és 
Szabadítónk. „Jézus Krisztus engeszte-
lése által az egész emberiség megszaba-
dulhat” (Hittételek 1:3). Ő elnököl ezen 
egyház felett. Nem idegen Ő a szolgái 
számára. Miközben csendes magabiz-
tossággal lépünk a jövőbe, Lelke velünk 
lesz. Nincs vége a hatalmának, mellyel 
megáldja és irányítja azok életét, akik 
keresik az igazságot és az igazlelkűsé-
get. Bizonyságomat teszem Őróla, Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

Észak-Mariana-szigetek, Saipan
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elmulasztja jelenteni a misszióelnök-
nek társa kirívó engedetlenségét, mert 
nem akarja megbántani tévelygő társát. 
Jellemes döntések az első és a második 
nagy parancsolat (lásd Máté 22:37–39) 
megfelelő sorrendjének szem előtt 
tartása révén születnek. Amikor ezek 
az összezavarodott misszionáriusok 
ráébrednek, hogy Istennek, nem pedig 
társuknak tartoznak felelősséggel, e 
felismerésnek meg kell adnia a bátor-
ságot a hátraarchoz.

Ifjonti 22 éves korában még Joseph 
Smith is megfeledkezett arról, melyik 
irányba néz, amikor újra és újra arra 
kérte az Urat, hogy engedje meg, hogy 
Martin Harris kölcsönvegye a 116 ol-
dalnyi kéziratot. Talán Joseph ki akarta 
mutatni háláját Martinnak a támoga-
tásáért. Tudjuk, Joseph milyen hőn 
vágyott arra, hogy további szemtanúk 
álljanak mellette a róla terjesztett le-
hangoló hazugságok ellenében.

Bármilyen szándék vezérelte is 
Josephet, és ezek bármilyen helyén-
valónak is tűnnek, az Úr nem látta 
őket igazoltnak, és élesen megfeddte 
a prófétát: „…milyen gyakran áthágtad 
Isten parancsolatait…, és emberek 
győzködését követted. Mert íme, nem 
kellett volna jobban félned az em-
berektől, mint Istentől” (T&Sz 3:6–7; 
kiemelés hozzáadva). Ez a szívbemar-
koló élmény segített Josephnek ezután 
mindörökre emlékezni, hogy melyik 
irányba néz.

Amikor az emberek megpróbálják 
megőrizni a tekintélyüket más embe-
rek előtt, akkor akaratlanul is elvesztik 
azt Isten előtt. Ha azt gondoljuk, hogy 
képesek vagyunk Isten kedvében 
járni, miközben elnézzük az emberek 
engedetlenségét, az nem semlegesség, 
hanem kettősség, kétszínűség, vagyis 
arra tett kísérlet, hogy két úrnak szol-
gáljunk (lásd Máté 6:24; 3 Nefi 13:24).

Noha határozottan bátorságot 
kíván a veszéllyel való szembenézés, 

egymás mellett élésre törekszünk 
az ujjukkal felénk mutogatókkal, de 
amikor ez az emberektől való félelem 
a bűn elnézésére kísért minket, akkor 
„tőrt vet”, ahogyan az a Példabeszédek 
könyvében is áll (lásd Példabeszédek 
29:25). A tőrt talán díszesen becso-
magolják, hogy lényünk könyörületes 
fele könnyebben megtűrjön vagy talán 
még jóvá is hagyjon valamit, amit Isten 
elítél. A gyenge hitűek számára ez 
komoly botlást okozó követ jelenthet. 
Például néhány fiatal misszionárius 
magával viszi ezt az emberektől való 
félelmet a missziós mezőre, és emiatt 

Lynn G. Robbins elder
a Hetvenek Elnökségéből

„Melyik irányba nézel?” 
Boyd K. Packer elnök lepett 
meg ezzel a zavarba ejtő 

kérdéssel, amikor újonnan elhívott 
hetvenesként együtt utaztunk legelső 
megbízásom alkalmával. Mivel nem 
adott további magyarázatot kérdése 
értelmezéséhez, nem tudtam mit 
felelni. Aztán így folytatta: „A hetvenes 
nem az embereket képviseli a próféta 
előtt, hanem a prófétát az emberek 
előtt. Soha ne feledd, melyik irányba 
nézel!” Hathatós leckét adott.

Mások kedvét keresni, mielőtt Isten 
kedvében járnánk, nem más, mint az 
első és a második parancsolat felcseré-
lése (lásd Máté 22:37–39). Annak elfe-
lejtése, hogy melyik irányba nézünk. 
Mégis mindannyian elkövettük már ezt 
a hibát az emberektől való félelmünk 
miatt. Ésaiás könyvében az Úr így int 
minket: „ne féljetek az emberek gya-
lázatától” (Ésaiás 51:7; lásd még 2 Nefi 
8:7). Lehi álmában ezt a félelmet a 
nagy és tágas épületből mutogató 
gúnyolódó ujjak váltották ki, sokakkal 
feledtetve el, hogy melyik irányba néz-
nek, és terelve el őket szégyenkezve a 
fától (lásd 1 Nefi 8:25–28).

A kortárscsoport e nyomása meg-
próbálja megváltoztatni az egyén hoz-
záállását, sőt, ha lehet, a viselkedését 
is, azáltal, hogy bűntudatot kelt benne 
mások megbántásáért. Tiszteletteljes 

Melyik irányba nézel?
Mások kedvét keresni, mielőtt Isten kedvében járnánk, nem 
más, mint az első és a második parancsolat felcserélése.
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a bátorság igaz mércéje az emberek-
től való félelem legyőzése. Példának 
okáért Dániel imái segítettek neki 
szembenézni az oroszlánokkal, de az 
tette oroszlánszívűvé, hogy szembe-
szegült Dárius királlyal (lásd Dániel 6). 
Az efféle bátorság a Lélek ajándéka az 
istenfélőknek, akik nem mulasztják el 
imáikat. Eszter királyné imái ugyanezt 
a bátorságot adták meg neki ahhoz, 
hogy szembenézzen férjével, Ahasvé-
rus királlyal, tudván, hogy ezzel koc-
kára teszi az életét (lásd Eszter 4:8–16).

A bátorság nem csupán egyike a sar-
kalatos erényeknek, hanem amint azt 
C. S. Lewis megfogalmazta: „A bátor-
ság… az a megjelenési mód, ahogyan 
minden erény a döntő pillanatban… 
testet ölt. […] Pilátus addig volt irgal-
mas, amíg a dolog veszélyessé nem 
vált.” 1 Heródes király sajnálattal fogadta 
a Keresztelő János lefejezésére irányuló 
kérést, de „a vendégek miatt” (Máté 
14:9) mégis engedett. Noé király már 
épp szabadon engedte volna Abinádit, 
amikor gonosz papjai nyomására 
megingott (lásd Móziás 17:11–12). 
Saul király engedetlen volt az Úr 
szava iránt, amikor megtartotta a hadi 
zsákmányt, „mivel félt… a néptől, azért 
hallgat[ott] szavokra” (1 Sámuel 15:24). 
Hogy megbékítse a lázongó Izráelt a 
Sinai-hegy lábánál, Áron aranyborjút 
készített, megfeledkezve arról, hogy 
melyik irányba néz (lásd 2 Mózes 32). 
Az újszövetségbeli „főemberek közül is 
sokan hivének [az Úrban]: de a farize-
usok miatt nem vallák be, hogy ki ne 
rekesztessenek a gyülekezetből: Mert 
inkább szerették az emberek dicséretét, 
mintsem az Istennek dicséretét” ( János 
12:42–43). A szentírások bővelkednek 
az efféle példákban.

Most pedig hallgassatok meg né-
hány inspiráló példát:

• Először Mormontól: „Íme, én bát-
ran beszélek, miután Istentől van 

felhatalmazásom; és nem félek attól, 
hogy mit tehetnek az emberek, 
mert a tökéletes szeretet minden fé-
lelmet elűz” (Moróni 8:16; kiemelés 
hozzáadva).

• Nefi: „Tehát azon dolgokat, melyek 
a világnak tetszenek, nem írom le, 
hanem azokat a dolgokat, amelyek 
Istennek tetszenek és azoknak, 
akik nem a világból vannak”  
(1 Nefi 6:5).

• Moróni kapitány: „Íme, Moróni 
vagyok, a ti főkapitányotok. Én 
nem hatalomra törekszem, hanem 
annak letörésére. Én nem a világ 
tiszteletére törekszem, hanem Iste-
nem dicsőségére, valamint hazám 
szabadságára és jólétére” (Alma 
60:36).

Moróni oly nagy bátorsággal 
emlékezett arra, hogy melyik irányba 
néz, hogy ezt írták róla: „Ha minden 
ember olyan lett volna, és olyan volna, 
és mindig is olyan lenne, mint Mo-
róni, akkor íme, örökre megrázkódna 
a pokol hatalma; igen, az ördögnek 
soha többé nem lenne hatalma az 
emberek gyermekeinek szíve felett” 
(Alma 48:17).

A korokon át a prófétákat mindig 
is támadás alá vette a gúnyolódás ujja. 
Miért? A szentírások szerint azért, mert 

„a bűnösök …keménynek [találják] az 
igazságot, mert az elevenükbe vág” 
(1 Nefi 16:2), vagy, ahogyan Harold 
B. Lee elnök is mondta: „Nem zörög a 
haraszt, ha nem fújja a szél.” 2 Meg-
vető reakciójuk valójában csupán az 
önigazolásra törekvő bűntudat, mint 
Korihór esetében, aki végül elismerte: 
„mindig tudtam, hogy van Isten” 
(Alma 30:52). Korihór olyan meggyő-
zően adta elő megtévesztéseit, hogy 
végül maga is elhitte saját hazugságát 
(lásd Alma 30:53).

A gúnyolódók gyakran azzal 
vádolják a prófétákat hogy nem a 21. 
században élnek, vagy túlságosan 
bigottak. Megkísérlik meggyőzni vagy 
nyomást gyakorolva rávenni az egyhá-
zat, hogy alacsonyítsa le Isten normáit 
saját helytelen viselkedésük szintjére, 
amely Neal A. Maxwell elder szava-
ival szólva „önelégültséghez vezet, 
nem pedig az egyén fejlődésre való 
törekvéséhez” 3 és bűnbánathoz. Az 
Úr normáinak a társadalom helytelen 
viselkedéséhez való lealacsonyítása 
hitehagyást jelent. Sok nefita egyház a 
Szabadító köztük tett látogatása után 
két évszázaddal elkezdte „lebutítani” a 
tant, Holland elder kifejezésével élve.4

Miközben meghallgatjátok a kö-
vetkező részt a 4 Nefiből, keressetek 
párhuzamokat napjainkkal: „És lőn, 
hogy amikor elmúlt kétszáztíz év, sok 
egyház volt az országban; igen, sok 
olyan egyház volt, mely azt vallotta, 
hogy ismeri Krisztust, mégis evangéli-
uma legnagyobb részét megtagadták. 
Olyannyira, hogy mindenféle go-
noszságot megengedtek, és annak is 
szolgáltak azzal, ami szent, akinek ér-
demtelensége miatt az meg lett tiltva” 
(4 Nefi 1:27).

Déjà vu az utolsó napokban! Né-
hány egyháztag észre sem veszi, hogy 
ugyanebbe a csapdába esik, amikor 
atyáik olyan helyi vagy etnikai ha-
gyományai elfogadásáért lobbiznak, 
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melyek nem állnak összhangban az 
evangéliumi kultúrával (lásd T&Sz 
93:39). Mások, akik önámításban élnek, 
azt kérik vagy követelik, hogy a püspö-
kök tegyék lejjebb a mércét a templomi 
ajánláshoz, az iskolai jóváhagyáshoz 
vagy a misszionáriusi jelentkezéshez. 
Nem könnyű püspöknek lenni ilyen 
nyomás alatt. Azonban a Szabadítóhoz 
hasonlóan, aki megtisztította a templo-
mot, hogy megvédje annak szentségét 
(lásd János 2:15–16), a püspököket 
arra kérik napjainkban, hogy bátran 
védelmezzék a templomi normát. Maga 
a Szabadító mondta ezt: „…ki fogom 
nyilvánítani magamat népemnek, irga-
lommal…, ha népem betartja paran-
csolataimat, és nem szennyezi be ezt 
a szent házat” (T&Sz 110:7–8).

Szabadítónk, a mi nagy Példa-
képünk, mindig Atyja felé tekintett. 
Szerette és szolgálta embertársait, de 
ezt mondta: „Dicsőséget emberektől 
nem nyerek” ( János 5:41). Azt akarta, 
hogy kövessék Őt azok, akiket tanított, 
de nem kereste a kegyeiket. Amikor 
jószívű tettet vitt véghez – úgymint a 
betegek meggyógyítása –, az ajándé-
kot gyakran az a kérés kísérte, hogy 
senkinek se szóljanak róla (lásd Máté 
8:4; Márk 7:36; Lukács 5:14; 8:56). Ezt 
részben azért tette, hogy elkerülje a 
hírnevet, amely annak elkerülésére tett 

minden erőfeszítése ellenére kísérte 
(lásd Máté 4:24). Elítélte a farizeuso-
kat, akik csak azért cselekedtek jót, 
hogy az emberek lássák őket (lásd 
Máté 6:5).

A Szabadító, a valaha is élt egyetlen 
tökéletes lény, a legrettenthetetlenebb 
volt. Életében vádlók sokasága szállt 
szembe Vele, de Ő soha nem hajolt 
meg gúnyolódó ujjuk előtt. Ő az 
egyetlen személy, aki soha, semmikor 
sem feledte el, melyik irányba néz: 
„Én mindenkor azokat cselekszem, a 
melyek [az Atyának] kedvesek” ( János 
8:29; kiemelés hozzáadva), valamint 
„nem a magam akaratát keresem, 
hanem annak akaratát, a ki elküldött 
engem, az Atyáét” ( János 5:30).

3 Nefi 11. fejezete és 3 Nefi 28. 
fejezete között a Szabadító legalább 
150 alkalommal használta az Atya 
titulust, nagyon is egyértelművé téve 
a nefiták számára, hogy Ő az Atyja 
képviseletében áll előttük. János 14. 
fejezetétől a 17. fejezetig pedig a 
Szabadító legalább 50 alkalommal utal 
az Atyára. Jézus minden lehetséges 
módon Atyja tökéletes tanítványa volt. 
Olyan tökéletesen képviselte Atyját, 
hogy a Szabadítót ismerni egyenlő 
volt az Atya ismeretével. A Fiút látni 
egyenlő volt az Atya látásával (lásd 
János 14:9). A Fiút hallani egyenlő volt 

az Atya hallásával (lásd János 5:36). A 
Szabadító lényegében megkülönböz-
tethetetlenné vált Atyjától. Atyja és Ő 
egyek voltak (lásd János 17:21–22). 
Hiba nélkül tudta, melyik irányba néz.

Erősítsen meg bennünket az Ő ins-
piráló példája a kívülről jövő hízelgés 
vagy a belülről támadó önelégültség 
kelepcéi ellen. Adjon nekünk bá-
torságot ahhoz, hogy soha ne hu-
nyászkodjunk meg vagy hízelegjünk 
a megfélemlítés lábánál. Inspiráljon 
minket arra, hogy olyan névtelenül 
járjunk szét jót cselekedve, amennyire 
csak lehetséges, és ne törekedjünk „az 
emberek elismeréseire” (T&Sz 121:35). 
És páratlan példája segítsen mindig 
emlékeznünk, melyik „az első és nagy 
parancsolat” (Máté 22:38). Amikor 
mások jóváhagyást követelnek Isten 
parancsolatai ellenében, mindig emlé-
kezzünk arra, hogy kinek a tanítványai 
vagyunk és melyik irányba nézünk. Ez 
az én imám Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼

JEGYZETEK
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 4. Jeffrey R. Holland, “The Call to Be 
Christlike,” Liahona, June 2014, 35.
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köré gyűjtötte apostolait, és bevezette 
az úrvacsorát. Megtörte a kenyeret, 
megáldotta, majd azt mondta: „Vegye-
tek, egyetek; ez testem emlékezetére 
van, amelyet értetek való váltságdíjként 
adok.” 5 Ezután fogott egy pohár bort, 
hálát adott, majd átnyújtotta apostolai-
nak, hogy igyanak belőle, ezt mondván: 
„…ez az én véremnek… emlékezetére 
van, amely mindazokért ontatik, akik 
hisznek majd a nevemben” 6.

A nefiták között, majd egyházának 
visszaállításakor az utolsó napokban 
újra megismételte, hogy az Ő emléke-
zetére kell vennünk az úrvacsorából.7

Amikor részesülünk az úrvacsorá-
ból, tanúsítjuk Istennek, hogy mindig 
emlékezni fogunk az Ő Fiára, nem 
csak a rövidke úrvacsorai szertartás 
alatt. Ez azt jelenti, hogy állandóan a 
Szabadító példájára és tanításaira tekin-
tünk, hogy azok vezessék gondolatain-
kat, döntéseinket és cselekedeteinket.8

Az úrvacsorai ima arra is emlékez-
tet bennünket, hogy be kell tartanunk 
a parancsolatait.9

Jézus azt mondta: „Ha engem 
szerettek, az én parancsolataimat 
megtartsátok.” 10 Az úrvacsora lehe-
tőséget ad az önvizsgálatra, és arra, 
hogy Isten felé fordítsuk a szívünket 
és az akaratunkat. A parancsolatoknak 
való engedelmesség az evangélium 
erejével, nagyobb békével és lelkiség-
gel tölti meg az életünket.

Az úrvacsora időt ad arra, hogy iga-
zán lelki élményben legyen részünk, 
míg a Szabadító megváltó és képessé 
tévő hatalmára emlékezünk, melyet az 
Ő engesztelése által kaptunk. Egy Fia-
tal Nők vezető nemrégiben tanult arról 
az erőről, melyben akkor részesülünk, 
miközben igyekszünk elgondolkodva 
részesülni az úrvacsorában. A Sze-
mélyes fejlődés egyik követelményén 
dolgozva azt tűzte ki célul, hogy az úr-
vacsorai himnuszok és imák szövegére 
összpontosít.

Az úrvacsora akkor válik lelkileg 
megerősítő élménnyé, amikor oda-
figyelünk az úrvacsorai imákra, és 
újra elkötelezzük magunkat a szö-
vetségeink mellett. Ahhoz, hogy ezt 
megtegyük, hajlandónak kell lennünk 
magunkra venni Jézus Krisztus nevét.2 
Henry B. Eyring elnök így tanított 
erről az ígéretről: „Ez azt jelenti, hogy 
úgy tekintünk magunkra, mint akik 
az Övéi. Az első helyre tesszük Őt az 
életünkben. Azt akarjuk majd, amit Ő 
szeretne, ahelyett, amit mi szeretnénk, 
vagy amire a világ tanít bennünket.” 3

Amikor veszünk az úrvacsorából, azt 
is szövetségben fogadjuk, hogy mindig 
emlékezünk 4 Jézus Krisztusra. A meg-
feszítése előtti éjszakán Krisztus maga 

Cheryl A. Esplin
második tanácsos az Elemi Általános Elnökségében

Egyszer egy csoport fiatal nő azt 
kérdezte tőlem: „Mi az, amiről azt 
kívánja, hogy bárcsak tudta volna, 

amikor velünk egyidős volt?” Ha most 
kellene válaszolnom erre a kérdésre, 
többek között ezt mondanám: „Azt 
kívánom, hogy bárcsak jobban megér-
tettem volna az úrvacsora jelentőségét, 
mikor annyi idős voltam, mint ti. Bár-
csak úgy értettem volna az úrvacsorát, 
ahogyan azt Jeffrey R. Holland elder le-
írta, amikor ezt mondta: »Az úrvacsora 
szertartásában rejlő egyik meghívás 
az, hogy az legyen lelki élmény, szent 
kapcsolat, a lelkünk megújulása.« 1”

Hogy hogyan válhat az úrvacsorá-
ból „lelki élmény, szent kapcsolat, a 
lelkünk megújulása” minden héten?

Az úrvacsora: 
megújulás a léleknek
A Lélek meggyógyítja és megújítja a lelkünket. Az úrvacsora 
egyik megígért áldása az, hogy „Lelke mindig velü[nk] le[sz]”.
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Minden héten önértékelést tartott 
az úrvacsora közben. Felidézte, milyen 
hibákat vétett, és elkötelezte magát, 
hogy a jövő héten jobb lesz. Hálás 
volt, hogy képes javítani a tettein, és 
hogy tisztává tétethet. Visszatekintve 
ezen élményére ezt mondta: „Az en-
gesztelés bűnbánat részére összponto-
sítva cselekedtem.”

Egyik vasárnapon az önértéke-
lése után bánatosnak és borúlátónak 
kezdte érezni magát. Azt látta, hogy 
hétről hétre ugyanazokat a hibákat 
követi el újra és újra. Ám ekkor az 
a határozott érzése támadt, hogy 
az engesztelés egy nagy részét – 
Krisztus képessé tévő hatalmát – el-
hanyagolja. Elfeledkezett azokról az 
esetekről, mikor a Szabadító segített 
azzá válnia, akivé kellett, és mikor a 
saját képességeit felülmúlva tudott 
szolgálni.

Ezt észben tartva újra végiggon-
dolta az előző hetet. Ezt mondta: „A 
levertségemen áttört az öröm érzése, 
mikor észrevettem, milyen sok lehe-
tőséget és képességet adott nekem 
az Úr. Hálával ébredtem rá azon 
képességemre, hogy felismertem a 
gyermekem egyik olyan szükségletét, 
amely nem volt nyilvánvaló. Felismer-
tem, hogy egy olyan napon, amelybe 
már nem voltam képes semmi mást 
bezsúfolni, meg tudtam erősíteni egy 
barátomat a szavaimmal. Türelmet 
tanúsítottam egy olyan helyzetben, 
amely általában pont az ellenkezőjét 
szokta kiváltani belőlem.”

E szavakkal fejezte be: „Amint 
megköszöntem Istennek a Szabadító 
képessé tévő erejét az életemben, sok-
kal derűlátóbban éreztem a bűnbánat 
folyamata iránt, melyen dolgoztam, és 
újult reménnyel néztem a következő 
hét elébe.”

Melvin J. Ballard elder tanított arról, 
hogyan lehet gyógyító és tisztító él-
mény az úrvacsora. Azt mondta:

„Ki az közöttünk, aki egyik sabbat-
tól a másikig nem sebzi meg a saját 
lelkét szavakkal, gondolatokkal vagy 
tettekkel? Mind teszünk olyasmit, amit 
aztán bánunk, és amit szeretnénk, 
ha megbocsátanának nekünk. […] A 
megbocsátás módszere az, …hogy 
megbánjuk bűneinket; hogy odame-
gyünk azokhoz, akik ellen vétkeztünk 
vagy vétettünk és a bocsánatukat 
kérjük, majd visszatérünk az úrva-
csorai asztalhoz, ahol – amennyiben 
őszintén megbántuk bűneinket és 
megfelelő állapotba hoztuk magunkat 
– megbocsátást nyerünk, és lelkileg 
meggyógyulunk.

Tanúsíthatom – mondta Ballard 
elder –, hogy különleges lélek járja át az 
úrvacsorai szertartást, mely tetőtől talpig 
melegséggel tölti el a lelkünket; érez-
zük, ahogy a lélek sebei begyógyulnak, 
és a terhek felemeltetnek. Megnyugvás 
és boldogság adatik a léleknek, amely 
érdemes és igaz szándékkal részesül 
ebből a lelki táplálékból.” 11

Megsebzett lelkünk nem csupán 
azért képes meggyógyulni és megú-
julni, mert a kenyér és a víz a Szaba-
dító testének és vérének áldozatára 
emlékeztet minket, hanem mert ezek 
a jegyek arra is emlékeztetnek, hogy 
mindig Ő lesz számunkra „az életnek 
kenyere” 12 és az „élő víz” 13.

Miután szolgált a nefitáknak az 
úrvacsorával, Jézus így szólt:

„Aki eszik ebből a kenyérből, az 
testemből eszik a lelke javára; és aki 

iszik ebből a borból, az a véremből 
iszik a lelke javára; és lelke soha meg 
nem éhezik, se nem szomjazik, hanem 
eltöltetik.

Most, miután a sokaság mind evett 
és ivott, íme, elteltek a Lélekkel” 14.

Krisztus e szavakkal tanítja meg, 
hogy a Lélek meggyógyítja és megú-
jítja a lelkünket. Az úrvacsora egyik 
megígért áldása az, hogy „Lelke min-
dig velü[nk] le[sz]” 15.

Amikor veszem az úrvacsorából, 
néha azt a festményt képzelem ma-
gam elé, amely a feltámadt Szabadítót 
ábrázolja, kitárt karokkal, mintha sze-
rető karjába készülne zárni bennünket. 
Szeretem ezt a festményt. Amikor az 
úrvacsora kiosztása közben erre gon-
dolok, a lelkem szárnyra kap, és szinte 
hallom a Szabadító szavait: „Íme, ki 
van nyújtva felétek irgalmas karom, 
és aki jön, azt befogadom; és áldottak 
azok, akik hozzám jönnek.” 16

Az áronipapság-viselők a Szaba-
dítót képviselik, amikor előkészítik, 
megáldják és kiosztják az úrvacsorát. 
Amikor a papságviselő kinyújtja kezét, 
hogy megkínáljon bennünket a szent 
jegyekkel, az olyan, mintha maga a 
Szabadító tárta volna ki irgalmas karját, 
mindnyájunkat híva, hogy részesüljünk 
a szeretet drága ajándékaiban, melyek 
az Ő hatalmas engesztelő áldozata ré-
vén adattak: a bűnbánat, megbocsátás, 
vigasz és remény ajándékaiban.17

Minél jobban elgondolkozunk 
az úrvacsora jelentőségén, annál 
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püspöktől, hogy látogassanak  
meg egy gutaütött embert az ottho-
nában. Szinte magam előtt látom, 
hogy egyikük a Segítőegylettől jön, 
másikuk az elderek kvórumától, 
a harmadik az ároni papságtól, és 
végül – de nem utolsó sorban – a 
negyedik egy teljes idejű misszio-
nárius. A legutóbbi egyházközségi 
tanácsgyűlésen, midőn tanácskoztak 
az egyházközségen belüli szükségle-
tekről, a püspök „mentési” feladato-
kat adott. Ők négyen azt a feladatot 
kapták, hogy segítsenek ennek a gu-
taütött embernek. Arra nem várhat-
tak, hogy ő maga jöjjön el az egyházi 
gyűlésekre. El kellett menniük az 
otthonába, hogy meglátogassák.  
Fel kellett keresniük, így hát elin-
dultak. A történetben szereplő férfit 
Jézushoz hozták.

Chi Hong (Sam) Wong elder
a Hetvenektől

Gyakran halljuk Thomas S. 
Monson elnöktől, hogy te-
gyünk erőfeszítéseket mások 

megmentéséért.1 Egy újszövetségbeli 
történet jut erről eszembe. Tökéletesen 
példázza azt, ahogyan az egyháztagok 
és a misszionáriusok az egyházközségi 
tanács közvetítésében közösen erő-
feszítéseket tesznek és megmentik az 
embereket. A történet a Márk 2:1–5-ben 
található. Tapasztalatom szerint mindig 
nagyon ösztönzőek és könnyen érthe-
tőek azok a történetek, melyekkel Jézus 
bizonyos tanokat és tantételeket tanít.

A történet egyik szereplője egy 
gutaütött ember, aki segítség nélkül 
nem tudott járni. Ez a férfi nem tudott 
kimozdulni otthonról; ott várta, hogy 
megmentsék.

Napjainkban talán így szólna ez 
a történet: Négyen feladatul kapták a 

szentebbé és jelentőségteljesebbé vá-
lik számunkra. Ezt mondta egy 96 éves 
édesapa is, mikor a fia azt kérdezte 
tőle: „Apa, miért jársz istentiszteletre? 
Nem látsz, nem hallasz, és nehezedre 
esik kimozdulni. Miért jársz istentiszte-
letre?” Az apa így felelt: „Az úrvacsora 
miatt. Azért megyek, hogy vegyek az 
úrvacsorából.”

Kívánom, hogy mindannyian arra 
felkészülten jöjjünk el az úrvacsorai 
gyűlésre, hogy az egy „lelki élmény, 
szent egyesülés, a lelkünk megúju-
lása” 18 legyen majd.

Tudom, hogy Mennyei Atyánk és a 
Szabadítónk él. Hálás vagyok az úrva-
csora által biztosított lehetőségért arra, 
hogy érezhetem az Ő szeretetüket, és 
hogy részesülhetek a Lélekben. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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Mentsünk egységben!
A Szabadítónak akkor tudunk segíteni, ha egységben és 
összhangban dolgozunk. Minden egyes ember, minden 
hivatal, minden elhívás fontos.
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„És jövének hozzá egy gutaütöttet 
hozva, a kit négyen emelnek vala” 
(Márk 2:3).

A szoba azonban túlságosan zsúfolt 
volt. Az ajtón nem tudtak bemenni. 
Biztosan megpróbáltak minden tőlük 
telhetőt, de nem tudtak átjutni. A dol-
gok nem mentek olyan simán, ahogy 
azt eltervezték. Akadályok merültek 
fel „mentés” közben. Ám ők nem 
adták fel. Nem hagyták ott a gutaü-
tött embert az ajtónál. Tanácskoztak 
egymással, hogy most mit tegyenek, 
hogyan vihetnék oda a férfit Jézus 
Krisztushoz, hogy meggyógyítsa. Soha 
nem követelt túl sokat – legalábbis 
számukra – annak munkája, hogy 
segítsenek Jézus Krisztusnak lelkeket 
menteni. Előálltak egy tervvel: nem 
volt könnyű, de hozzáláttak.

„És mivel a sokaság miatt nem 
férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták 
ama háznak fedelét, a hol Ő vala, és 
rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a 
melyben a gutaütött feküdt” (Márk 2:4).

Felvitték a tetőre. Feltételezvén, 
hogy nem volt külső lépcső, melyen 
felmehettek, valószínűleg eltartott egy 
ideig, mire mindenki fel tudott menni. 
Szerintem akár így is történhetett: 
először a gutaütött ember egyházköz-
ségéből érkező fiatal férfi mászott fel 
a tetőre. Fiatal volt, tele energiával, 
úgyhogy ez nem jelentett számára 

különösebb nehézséget. Házitanító 
társa az elderek kvórumából és a 
magas és erős teljes idejű misszionárius 
minden erejükkel tolták lentről. A se-
gítőegyleti nőtestvér bizonyára figyel-
meztette őket, hogy legyenek óvatosak, 
és biztató szavakat mondott nekik. A 
férfiaknak aztán fel kellett szedniük 
a tetőt, míg a nőtestvér továbbra is 
vigaszt nyújtott a férfinak, aki arra várt, 
hogy meggyógyuljon – hogy önállóan 
mozoghasson és szabad legyen.

Ehhez a mentési feladathoz min-
denkinek össze kell dolgoznia. A 
döntő pillanatban aprólékos egyez-
tetést igényelt az, hogy a tetőről 
leengedjék a gutaütöttet. Négyüknek 
egységben és összhangban kellett 
dolgozniuk. Nem lehetett köztük 
disszonancia. Ugyanabban a tempó-
ban kellett leengedniük. Ha valaki 
gyorsabban engedte volna a kötelet, 
mint a többiek, akkor a gutaütött 
ember kiesett volna az ágyából. 
Legyengült állapota miatt nem tudott 
kapaszkodni.

A Szabadítónak akkor tudunk 
segíteni, ha egységben és összhang-
ban dolgozunk. Minden egyes ember, 
minden hivatal, minden elhívás fontos. 
Egységesnek kell lennünk az Úr Jézus 
Krisztusban.

Végül a beteg, gutaütött embert 
Jézus elé fektették. „Jézus pedig 

azoknak hitét látván, monda a gutaü-
töttnek: Fiam, megbocsáttattak néked 
a te bűneid” (Márk 2:5). Jézus irgalmat 
tanúsított iránta, és nem csupán fizika-
ilag, hanem lelkileg is meggyógyította 
őt: „Fiam, megbocsáttattak néked a te 
bűneid.” Hát nem csodálatos? Vajon 
nem szeretnénk-e, ha ez mindannyi-
unkkal így történne? Én szeretném.

Ismerünk-e olyan valakit, aki lelki 
értelemben gutaütött, aki magától 
egyszerűen nem tud visszajönni  
az egyházba? Lehet ez valamelyik 
gyermekünk, valamelyik szülőnk, 
a házastársunk vagy egy barátunk.

Mivel most minden egyházi 
egységben sokkal több teljes idejű 
misszionárius áll rendelkezésre, a 
püspökök és a gyülekezeti elnökök 
jól teszik, ha jobban kihasználják az 
egyházközségi és a gyülekezeti taná-
csukat. A püspök az egyházközségi 
tanács minden tagját megkérheti arra, 
hogy jöjjön azok neveinek listájá-
val, akiknek esetleg segítségre van 
szükségük. Az egyházközségi tanács 
tagjai körültekintéssel tanácskoznak 
arról, hogyan segíthetnek nekik 
leginkább. A püspökök figyelmesen 
meghallgatják a felvetéseket, majd 
feladatokat adnak.

A teljes idejű misszionáriusok 
nagyszerű erőforrást jelentenek 
az egyházközségeknek ezekben a 
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tudni, hogy a király alattvalói va-
gyunk. Ha rossz az ügye, eltörli abban 
a mi bűnünket a király iránt való 
engedelmességünk.”

Villám hozzáteszi: „De ha ügye 
nem jó, magának a királynak gyülik 
meg a baja a számadással…”

Henrik király – nem meglepő 
módon – ellenkezik: „Minden alattvaló 
kötelessége a királyé; de minden alatt-
való lelke a tulajdon magáé.” 1

Shakespeare nem tesz kísérletet 
arra, hogy a darabban megoldást 
találjon e vitára, és ilyen vagy olyan 
formában a vita napjainkig folytatódik 
– ki viseli a felelősséget azért, ami az 
életünkben történik?

Amikor rosszul mennek a dolgok, 
hajlamosak vagyunk másokat vagy 
akár Istent okolni. Olykor felébred a 
jogosultság érzése, és az egyének vagy 
csoportok igyekeznek másokra vagy 
a kormányzatra hárítani a felelőssé-
get saját jólétükért. Lelki dolgokban 
néhányan azt feltételezik, hogy az em-
bereknek nem szükséges személyes 

D. Todd Christofferson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

William Shakespeare V. Henrik 
király című drámájában sze-
repel egy éjszakai jelent az 

angol katonák agincourti táborában, 
közvetlenül azt megelőzően, hogy a 
francia sereggel összecsaptak volna. A 
halvány fényben a részben álcát viselő 
Henrik király a katonái között járkál, 
akik nem ismerik fel. Szóba elegyedve 
velük igyekszik felmérni jelentős 
számbéli hátrányban lévő seregének 
lelkiállapotát, és mivel nem ismerik 
fel, őszintén beszélnek vele. Az egyik 
ilyen beszélgetés során arról elmél-
kednek, ki viseli a felelősséget aziránt, 
ami az emberekkel a csatában történik 
– a király vagy az egyes katonák.

Egy ponton aztán Henrik király ki-
jelenti: „Én bizony sehol se halhatnék 
még szívesebben, mint épen a király 
körűl, mert ügye igazságos…”

Villám visszavág: „Ez már túlmegy 
a mi eszünkön.”

Társa is egyet ért: „Túl ám; vagy 
túlmegy azon, a miről mi kérdezős-
ködhetünk: mert nekünk elég azt 

mentési erőfeszítésekben. Fiatalok és 
tele vannak energiával. Örülnek, ha 
konkrét nevek listáját kapják, akikért 
dolgozhatnak. Szeretnek együtt mun-
kálkodni az egyházközség tagjaival. 
Tudják, hogy ez nagyszerű lehetőséget 
kínál nekik arra, hogy tanítandó em-
bereket találjanak. Elkötelezettek az Úr 
királyságának megalapítása iránt. Erős 
bizonyságuk van arról, hogy krisz-
tusibbá válnak, midőn részt vesznek 
ezekben a mentési erőfeszítésekben.

Végezetül hadd osszak meg veletek 
ebből a szentírásbeli történetből még 
egy rejtett kincset. Az 5. versben az 
áll: „Jézus pedig azoknak hitét látván” 
(kiemelés hozzáadva). Korábban erre 
nem figyeltem fel: az ő hitükről van 
szó. Összeadódó hitünk mások jólé-
tére is hatással lesz.

Kik ezek a Jézus által említett 
emberek? Valószínűleg ide tartozik 
a gutaütött embert vivő négy ember, 
maga a gutaütött, az érte imádkozó 
emberek, és mindazok, akik Jézus pré-
dikálását hallva csendben, hamarosan 
bekövetkező csodát reméltek a szívük-
ben. Ide tartozhat valaki házastársa, 
szülője, fia vagy leánya, egy misszio-
nárius, egy kvórum elnöke, egy segí-
tőegyleti elnök, egy püspök vagy egy 
barát a távolból. Mindannyian segíthe-
tünk egymásnak. Mindannyiunknak 
buzgón munkálkodva kell töreked-
nünk a szükséget látók megmentésére.

Bizonyságot teszek arról, hogy 
Jézus Krisztus a csodák Istene. Jézus 
Krisztus mindannyiunkat szeret, és 
hatalmában áll fizikailag és lelkileg 
is megszabadítani és gyógyítani. Ha 
segítünk Neki a lelkek megmentésére 
irányuló küldetésében, akkor ennek 
folyamán mi is meg leszünk mentve. 
Erről teszek bizonyságot az Ő szent 
nevében, aki Jézus Krisztus, ámen. ◼

JEGYZET
 1. Lásd például Thomas S. Monson: A 
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Mindörökre szabadok, 
hogy maguk 
cselekedjenek
Isten akarata az, hogy szabad férfiak és nők legyünk, akikben 
megvan a képesség arra, hogy felemelkedjenek minden 
lehetőségükhöz fizikailag és lelkileg is.
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igazlelkűségre törekedniük, hiszen 
Isten úgy szereti és menti meg őket, 
„ahogyan vannak”.

Isten azonban elvárja minden 
gyermekétől, hogy az általa biztosí-
tott erkölcsi önrendelkezés szerint 
cselekedjen, „hogy minden embert 
felelősségre lehessen vonni saját 
bűneiért az ítélet napján” 2. Az Ő terve 
és szándéka az, hogy saját életünk 
drámájában a miénk legyen a fő dön-
téshozó szerepe. Isten nem fogja leélni 
helyettünk az életünket, és nem is úgy 
irányít bennünket, mintha a bábjai 
lennénk, ahogyan azt Lucifer java-
solta. És a prófétái sem hajlandóak a 
bábos szerepét eljátszani Isten helyett. 
Brigham Young kijelentette: „Nem 
kívánom egyetlen utolsó napi szenttől 
sem ezen a világon, sőt a mennyben 
sem, hogy elfogadjon bármit, amit én 
teszek, hacsak az Úr Jézus Krisztus 
Lelke, a kinyilatkoztatás lelke ezt nem 
mondja nekik. Azt kívánom, hogy saját 
maguk szerezzék meg erről a tudást és 
a megértést.” 3

Isten tehát nem ment meg bennün-
ket „ahogy vagyunk”, először is azért, 
mert „ahogy vagyunk”, úgy tisztáta-
lanok vagyunk, és „semmi tisztátalan 
dolog nem lakhat… az ő jelenlétében; 
mert Ádám nyelvén a Szentség Em-
bere az ő neve, az ő Egyszülöttjének 
neve pedig [a Szentség] Ember[ének] 
Fia” 4. Másodszor pedig Isten nem tesz 
semmi olyat, ami arra kényszerítene 
bennünket, hogy a cselekedeteink ál-
tal választottól eltérő emberré váljunk. 
Ő igazán szeret bennünket, és mivel 
szeret bennünket, nem kényszerít, 
de nem is hagy magunkra minket, 
hanem inkább segít és irányít bennün-
ket. Valóban, Isten szeretetének igazi 
megnyilvánulása a parancsolataiban 
keresendő.

Örvendeznünk kell (és tesszük is) 
az Isten-rendelte terv miatt, amely 
lehetőséget biztosít számunkra, hogy 

döntéseket hozzunk, hogy saját 
magunk cselekedjünk és tapasztal-
juk meg a következményeket, illetve 
ahogyan a szentírás kifejezi ezt, hogy 
„megízlel[jük] a keserűt, hogy érté-
kelni tudj[uk] a jót” 5. Örökké hálásak 
vagyunk, hogy a Szabadító engeszte-
lése legyőzte az eredendő bűnt, hogy 
ezáltal a világba születhessünk, és ne 
legyünk büntetésnek kitéve Ádám 
vétke miatt.6 A bukástól ilyetén módon 
történő megváltás által Isten előtt ártat-
lanul kezdhetjük életünket, és mind-
örökre szabadok leszünk, felismervén 
a jót a gonosztól; hogy önmagunk 
cselekedjünk, és ne velünk cseleked-
jenek.7 Megválaszthatjuk, hogy milyen 
emberek kívánunk lenni, és Isten se-
gítségével olyanok lehetünk, mint Ő.8

Jézus Krisztus evangéliuma meg-
nyitja az utat az előtt, amivé válhatunk. 
Jézus Krisztus engesztelése és irgalma 
révén a celesztiális törvény szerinti 
tökéletes és következetes életvitel 
terén a halandóságban tapasztalt 
hiányosságaink eltöröltetnek, és 
képessé tétetünk arra, hogy krisztusi 
jellemet fejlesszünk ki. Az igazságos-
ság azonban megköveteli, hogy ebből 
semmi se történjék meg a mi tuda-
tos beleegyezésünk és részvételünk 
nélkül. Ez mindig is így volt. Már az is, 

hogy fizikai lényekként jelen vagyunk 
a földön, azon döntésünk eredmé-
nye, amelyet mindannyian meghoz-
tunk, miszerint részt veszünk Atyánk 
tervében.9 Éppen ezért a szabadítás 
bizonyosan nem az isteni szeszély 
eredménye, de nem is kizárólag az 
isteni akarat alapján történik meg.10

Az igazságosság Isten elenged-
hetetlen tulajdonsága. Nyugodtan 
hihetünk Istenben, mert ő tökéletesen 
megbízható. A szentírások azt tanítják 
nekünk, hogy „…Isten nem jár görbe 
utakon, nem fordul sem jobb kéz felé, 
sem balra, és nem tér el attól, amit 
mondott; tehát ösvényei egyenesek, 
és az ő pályája egy örök körforgás” 11, 
valamint hogy „…nem személyválo-
gató az Isten” 12. A hit, a bizalom és a 
remény kapcsán az igazságosság isteni 
tulajdonságára hagyatkozunk.

Tökéletes igazságossága követ-
kezményeként azonban van néhány 
dolog, amit Isten nem tehet meg. Nem 
határozhatja meg tetszés szerint, kit 
váltson meg és kit vessen ki. A „…
legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem 
tekinthet… a bűnre” 13. Nem enged-
heti, hogy az irgalom megrabolja az 
igazságosságot.14

Igazságosságának megdönthe-
tetlen bizonyítéka az, hogy Isten 
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társ-tantételként megformálta az 
irgalmat. Éppen azért, mert igazságos, 
megalkotta annak módját, hogy az 
irgalom betölthesse nélkülözhetetlen 
szerepét örökkévaló sorsunkban. Így 
hát „az igazságosság minden követel-
ményét gyakorolja, és az irgalom is 
jogot formál mindarra, ami a sajátja” 15.

Tudjuk, hogy „annak szenvedései… 
és halála…, aki bűnt nem cselekedett, 
akivel nagyon elégedett volt [az Atya]; 
…a Fi[ának] vére…, amely kionta-
tott” 16, kielégítette az igazságosság 
követelményeit, könyörületet nyújtott 
és megváltott bennünket.17 Még így is, 
az „…igazságosság szerint a megváltás 
terve… csak az ember bűnbánatának 
feltételével valósulhatott meg ” 18. A bűn-
bánat követelménye és lehetősége az, 
amely lehetővé teszi az irgalom szá-
mára, hogy az igazságosság eltiprása 
nélkül töltse be feladatát.

Krisztus nem azért halt meg, 
hogy válogatás nélkül mindenkit 
megmentsen, hanem hogy felkínálja 
a bűnbánatot. A bűnbánat folya-
matában „teljesen annak érdemeire 
támaszkod[unk], akinek hatalmá-
ban áll megszabadítani” 19, a bűnök 
megbánásának cselekedete azonban 
saját döntésünkből fakadó változás. 
Azzal, hogy a bűnbánatot az irgalom 
ajándéka elnyerésének előfeltételévé 
tette, Isten lehetőséget biztosított, 
hogy felelősek maradjunk magun-
kért. A bűnbánat tiszteletben tartja és 
támogatja erkölcsi önrendelkezésün-
ket. „És így az irgalom eleget tehet az 
igazságosság követelményeinek, és a 
biztonság karjaiba zárja őket, míg aki 
nem gyakorol bűnbánathoz vezető 
hitet, az ki lesz téve az igazságosság 
követelményei teljes törvényének; te-
hát csak annál lép érvényre a megvál-
tás nagy és örökkévaló terve, akinek 
bűnbánathoz vezető hite van.” 20

Isten igazságosságát és irgalmát 
félreérteni egy dolog; megtagadni 

Isten létezését vagy feljebbvalóságát 
egy másik, de mindkettő azzal jár, 
hogy a teljes, isteni lehetőségeinknél 
kevesebbet érünk el – olykor sokkal 
kevesebbet. Az olyan Isten, aki nem 
támaszt semmilyen követelményt, a 
gyakorlatban egyenlő az olyan Isten-
nel, aki nem létezik. Az Isten nélküli 
világ pedig – anélkül az Isten nélkül, 
aki erkölcsi törvényeket határoz meg 
gyermekei kormányzására és tökéle-
tesítésére – olyan világ, ahol nincsen 
végső igazság vagy igazságosság. 
Olyan világ, ahol az erkölcsi relativitás 
a legfelsőbb uralkodó szabály.

Ez a relativitás azt jelenti, hogy min-
denki a saját maga legfőbb ura. Persze 
nem csupán azok vallják magukénak 
ezt a filozófiát, akik tagadják Istent. 
Vannak, akik hisznek Istenben, mégis 
úgy vélik, hogy ők maguk, egyénileg 
dönthetik el, mi a helyes, és mi a hely-
telen. Az egyik fiatal felnőtt így fejezte 
ezt ki: „Nem mondhatnám, hogy a 
hinduizmus helytelen vagy a katoliciz-
mus helytelen, illetve ha valaki episz-
kopális, az helytelen – szerintem attól 
függ, mit hiszel. […] Szerintem nincsen 
helyes vagy helytelen.” 21 Másikuk így 
válaszolt, amikor vallásos hitelveiről 
kérdezték: „Magamban hiszek – ez 
a lényege az egésznek. Úgy értem, 
hogyan lehetne bárki feljogosítva arra, 
hogy megmondja, mit higgy?” 22

Azok számára, akik úgy vélik, 
hogy bármi és minden igaz lehet, az 
objektív, szilárd és egyetemes igazság 
kinyilvánítása kényszernek érződik: 
„nem szabadna, hogy arra kényszerít-
senek, hogy valamit igaznak higgyek, 
ami nekem nem tetszik”. Ez azonban 
nem változtat a valóságon. A gravitá-
ció törvényének elutasítása még nem 
fogja megakadályozni, hogy az illető 
lezuhanjon, ha lelép egy szikláról. 
Ugyanez igaz az örökkévaló tör-
vényre és igazságosságra. A szabad-
ság nem az ellenállásból, hanem az 

alkalmazásból ered. Ez lényeges Isten 
saját hatalmával kapcsolatban is. Ha a 
szilárd és állandó igazságok nem len-
nének valósak, akkor az önrendelke-
zés ajándéka elveszítené jelentőségét, 
hiszen sohasem tudnánk előre látni 
és feltételezni a tetteink következmé-
nyeit. Ahogyan Lehi kifejtette: „És ha 
azt mondjátok, hogy nincs törvény, azt 
is mondhatjátok, hogy nincs bűn. Ha 
azt mondjátok, hogy nincs bűn, azt is 
mondhatjátok, hogy nincs igazlelkű-
ség. És ha nincs igazlelkűség, nincs 
boldogság. És ha nincs igazlelkűség, 
sem boldogság, nincs büntetés, sem 
nyomorúság. És ha ezek a dolgok nin-
csenek, nincs Isten. És ha nincs Isten, 
mi nem vagyunk, sem a föld; mert 
nem lehetett volna a dolgok megte-
remtése, sem ami cselekedjen, sem 
amivel cselekedjenek; tehát minden 
dolognak el kellett volna tűnnie.” 23

Mind a fizikai, mind a lelki dolgok 
terén a lehetőség, hogy személyes 
felelősséget vállaljuk, Istentől kapott 
ajándék, amely nélkül nem tudnánk 
kiaknázni az összes lehetőségünket 
Isten leányaiként és fiaiként. A sze-
mélyes felelősségre vonhatóság jog 
és kötelesség is, amelyet folyamato-
san védelmeznünk kell; hiszen már a 
teremtés előttől fogva támadás alatt áll. 
Meg kell védelmeznünk a felelősség-
vállalást azon személyekkel és progra-
mokkal szemben, melyek (sokszor a 
legjobb indulattal) függővé szeretné-
nek tenni bennünket. És meg kell vé-
denünk saját hajlamainkkal szemben 
is, amelyek arra késztetnek, hogy elke-
rüljük a munkát, amely a tehetségeink, 
képességeink és krisztusi jellemünk 
kiműveléséhez megkívántatik.

Van egy történet egy emberről, 
aki egyszerűen nem volt hajlandó 
dolgozni. Minden szükségletének 
kielégítését másoktól várta el. Úgy 
gondolkodott, hogy mivel fizeti az 
adóját és a tizedét, az egyház vagy az 
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állam, vagy mindkettő, tartozik neki 
azzal, hogy eltartsa. Nem volt mit 
ennie, mégsem volt hajlandó dolgozni, 
hogy gondoskodjon magáról. Végső 
elkeseredésükben és undorukban 
azok, aki próbáltak segíteni neki, 
úgy döntöttek, hogy mivel a kisujját 
sem hajlandó megmozdítani a saját 
érdekében, ennyi erővel ki is vihetik 
a temetőbe, és hagyhatják, hogy meg-
haljon. A temető felé menet egyikük 
azt mondta: „Ezt nem tehetjük. Van 
egy kis kukoricám, adok neki.”

El is mondták a lehetőséget a 
férfinek, aki azt kérdezte: „Le van 
morzsolva?”

Erre azt felelték, hogy nincs.
„Hát akkor – mondta – vigyetek 

tovább.”
Isten akarata az, hogy szabad fér-

fiak és nők legyünk, akikben megvan 
a képesség arra, hogy felemelkedjenek 
minden lehetőségükhöz fizikailag és 
lelkileg is, hogy mentesek legyünk a 
szegénység megalázó korlátaitól és 

a bűn kötelékeitől, hogy élvezzük az 
önbecsülést és a függetlenséget, hogy 
mindenben felkészültek legyünk arra, 
hogy csatlakozzunk Őhozzá az Ő 
celesztiális királyságában.

Nem ringatom magam abba az 
illúzióba, hogy ez kizárólag a saját 
erőfeszítéseinkkel, az Ő hathatós és 
állandó segítsége nélkül megvalósít-
ható. Tudjuk, „hogy kegyelem által 
szabadítanak meg minket, mindaz 
után, amit meg tudunk tenni” 24. És 
nincs szükség arra, hogy elérjünk 
valamilyen minimális szintet képes-
ségeink vagy jóságunk terén, mielőtt 
Isten segítene – az isteni segítség a 
miénk lehet minden nap minden 
órájában, függetlenül attól, merre 
járunk az engedelmesség ösvényén. 
Azt viszont tudom, hogy azonfelül, 
hogy vágyunk az Ő segítségére, meg 
kell tennünk a részünket, bűnbánatot 
kell tartanunk, és Istent kell választa-
nunk ahhoz, hogy Ő képes legyen az 
életünkben az igazságossággal és az 

erkölcsi önrendelkezéssel összhang-
ban cselekedni. A kérésem egyszerűen 
annyi, hogy vállaljuk fel a felelősséget, 
és lássunk neki a munkának, hogy 
Istennek legyen miben megsegítenie 
bennünket.

Bizonyságomat teszem, hogy 
Isten, az Atya él, hogy az Ő Fia, Jézus 
Krisztus a mi Megváltónk, és hogy a 
Szent Lélek velünk van. Szándékuk, 
hogy segítsenek bennünket, min-
den kétségen felül áll, képességük 
erre pedig végtelen. Ébredjünk hát, 
és emelkedjünk fel a porból, „hogy 
eleget lehessen tenni az Örökkévaló 
Atya szövetségének, melyet vel[ünk] 
kötött” 25. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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Napjainkban már láthatjuk e távoli 
galaxisok némelyikét.4

Tudjuk, hogy ott vannak.
Már nagyon régóta ott vannak.
De mielőtt az emberiségnek elég 

hatékony műszerei lettek volna az 
égi fények összegyűjtéséhez és e 
galaxisok láthatóvá tételéhez, nem is 
hittük, hogy lehetséges az ilyesmi.

A világegyetem roppant kiterjedése 
nem változott meg hirtelenjében, ezen 
igazság meglátására és megértésére 
irányuló képességünk azonban drasz-
tikus változáson ment át. Ezzel a meg-
növekedett világossággal pedig olyan 
dicső látvány tárult elénk, amelyről az 
emberiség mindezidáig még csak nem 
is álmodhatott.

Nehéz elhinnünk azt, amit nem látunk
Képzeljétek el, hogy vissza tudtok 

utazni az időben, és beszédbe ele-
gyedhettek olyan emberekkel, akik 
ezer, vagy akár csak száz évvel eze-
lőtt éltek. Képzeljétek el, hogyan ír-
nátok le nekik néhány olyan modern 
technikai eszközt, melyet ti és én 
készpénznek veszünk napjainkban. 
Például mit gondolnának rólunk ezek 
az emberek, ha mesélnénk nekik 
az óriási repülőgépekről, a mikro-
hullámú sütőről, a hatalmas digitális 
könyvtárakat tartalmazó mobilesz-
közökről, és az unokáinkról készített 
videókról, amelyeket azonnal meg 
tudunk osztani emberek millióival 
szerte a világon?

Néhányan talán hinnének nekünk. 
A legtöbben viszont kigúnyolnának, 
ellentmondanának, vagy talán meg-
próbálnának elhallgattatni vagy kárt 
tenni bennünk. Néhányan talán meg-
kísérelnék az általuk ismert logikával, 
érvekkel és tényekkel bizonyítani, 
hogy tévedünk, és ostobák, sőt, veszé-
lyesek vagyunk. Lehet, hogy elítélné-
nek bennünket, amiért megpróbálunk 
félrevezetni másokat.

mélységén – melyet a szentírások a 
„számtalan világ” kifejezéssel írnak le.1

Alig egy évszázada a legtöbb csilla-
gász még azt feltételezte, hogy Tejút-
rendszerünk a világegyetem egyetlen 
galaxisa.2 Úgy vélték, hogy galaxi-
sunkon túl csupán a végtelen semmi 
található, a vég nélküli űr, amely üres, 
hideg, és híján van csillagnak, világos-
ságnak és életnek egyaránt.

Amikor a távcsövek egyre kifino-
multabbakká váltak – köztük olyan 
távcsövekkel, amelyek fellőhetők az 
űrbe –, a csillagászok szeme előtt 
elkezdett feltárulni egy lenyűgöző, 
szinte felfoghatatlan igazság: a világ-
egyetem elképesztően nagyobb, mint 
azt korábban bárki is hitte volna, és az 
égbolt tele van tőlünk elképzelhetet-
lenül távol lévő számtalan galaxissal, 
mindegyikükben száz- és százmilliárd-
nyi csillaggal.3

Igen rövid időn belül a világegye-
temről alkotott képünk mindörökre 
megváltozott.

President Dieter F. Uchtdorf
második tanácsos az Első Elnökségben

Repülőgép-pilótaként megszámlál-
hatatlan órát repültem kontinen-
sek és óceánok felett az éjszaka 

sötétjében. A pilótafülkén kitekintve az 
éjszakai égboltra, különösen a Tejútra, 
mindig eltűnődtem Isten teremtmé-
nyeinek mérhetetlen nagyságán és 

Bizonyságot kapni a 
világosságról és az 
igazságról
A világosságról és az igazságról való személyes bizonyságotok 
nem csupán itt, a halandóságban fog megáldani titeket 
és utódaitokat, hanem elkísér majd benneteket az egész 
örökkévalóságon át.

Az éjszakai égboltot fürkészve 
gyakran eltűnődtem Isten teremtmé-
nyeinek mérhetetlen nagyságán és 
mélységén.
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De természetesen ezek az em-
berek teljes mértékben tévednének. 
Lehetséges, hogy jóindulatúak és 
őszinték lennének. Meglehet, hogy 
teljes mértékben biztosak lennének 
meggyőződésükben. De egyszerűen 
nem lennének képesek tisztán látni, 
mert még nem kapták meg az igazság 
világosságának nagyobb teljességét.

A világosság ígérete
Emberi jellemvonásnak látszik, 

hogy sokszor még akkor is azt 
hisszük, hogy igazunk van, amikor 
tévedünk. És ha ez így van, akkor mi-
lyen reménye lehetne bármelyikünk-
nek is? Arra vagyunk ítéltetve, hogy 
céltalanul sodródjunk az egymásnak 
ellentmondó információk tengerén, 
megrekedve egy olyan tutajon, ame-
lyet hevenyészetten tákoltunk össze 
saját előítéleteinkből?

Lehetséges-e megtalálni az 
igazságot?

Beszédem célja az, hogy kijelent-
sem az örömteli üzenetet, miszerint 
maga Isten – a Seregek Ura, aki 
minden igazságot ismer – megadta 
gyermekeinek az ígéretet, hogy ők 
maguk is eljuthatnak az igazság 
megismerésére.

Kérlek, gondolkodjatok el eme 
ígéret jelentőségén:

az Örökkévaló és Mindenható 
Isten, e hatalmas univerzum Alko-
tója, szólni fog azokhoz, akik őszinte 
szívvel és igaz szándékkal közelednek 
Őhozzá.

Álmokban, látomásokban, gon-
dolatokban és érzésekben fog szólni 
hozzájuk.

Oly módon fog beszélni, amely 
félreérthetetlen, és amely túlmutat az 
emberi tapasztalatokon. Isteni útmu-
tatást és válaszokat fog adni nekik 
személyes életükre vonatkozóan.

Természetesen lesznek, akik 
gúnyolódnak majd és azt mondják, 

hogy ez lehetetlen, hogy ha létezik is 
Isten, jobb dolga is van, mint egyet-
len ember imáját meghallgatni és 
megválaszolni.

De én ezt mondom nektek: Isten 
törődik veletek. Meg fogja hallgatni 
és meg fogja válaszolni személyes 
kérdéseiteket. Imáitokra a válaszok 
az Ő saját módján és idejében fog-
nak megadatni, ezért aztán meg kell 
tanulnotok meghallani a hangját. 
Isten azt szeretné, ha megtalálnátok 
a Hozzá visszavezető utat, ez az út 
pedig a Szabadító.5 Isten azt szeretné, 
ha tanulnátok Fiáról, Jézus Krisztusról, 
és megtapasztalnátok azt az átható 
békességet és örömet, amely az isteni 
tanítványi mivolt ösvényének követé-
séből fakad.

Drága barátaim! Itt egy ősi szentí-
ráskötetben található, meglehetősen 
lényegre törő kísérlet, Istentől jövő ga-
ranciával, mely elérhető minden férfi, 
nő és gyermek számára, aki hajlandó 
próbára tenni:

Először is kutatnotok kell Isten igé-
jét. Ez a szentírások olvasását, valamint 

az ősi és modernkori próféták Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumá-
ról szóló szavainak tanulmányozását 
jelenti – nem a kétségbe vonás vagy a 
bírálás szándékával, hanem őszintén 
vágyva az igazság felfedezésére. Gon-
dolkodjatok majd el azon, amit érezni 
fogtok, és készítsétek elő elméteket az 
igazság befogadására.6 „…még ha nem 
is vagytok képesek annál többre, mint 
hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek, 
engedjétek, hogy ez a vágy… dolgoz-
zon bennetek, míg… helyet tudtok 
adni [Isten igéjének]” 7.

Másodszor, meg kell fontolnotok, 
elmélkednetek kell, törekednetek kell 
félelem nélkül hinni,8 és hálásnak kell 
lennetek azért, hogy milyen irgalmas 
volt az Úr a gyermekeihez Ádám ide-
jétől kezdve napjainkig azáltal, hogy 
prófétákat, látnokokat és kinyilatkoz-
tatókat adott, akik vezetik egyházát 
és segítenek rátalálnunk a Hozzá 
visszavezető útra.

Harmadszor, kérnetek kell 
Mennyei Atyátokat Fia, Jézus Krisz-
tus nevében, hogy nyilvánítsa ki 
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számotokra Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza igaz voltát. 
Őszinte szívvel, igaz szándékkal, 
Krisztusba vetett hittel kérjetek.9

Van egy negyedik lépés is, melyet 
a Szabadító adott nekünk: „Ha valaki 
cselekedni akarja az ő akaratát, megis-
merheti e tudományról, vajjon Istentől 
van-é, vagy én magamtól szólok?” 10 
Más szavakkal: amikor megerősítést 
kerestek az evangéliumi tantételek 
igazságára, először azok szerint kell 
élnetek. Tegyétek próbára a saját 
életetekben az evangélium tanát és 
az egyház tanításait. Tegyétek ezt igaz 
szándékkal és Istenbe vetett mara-
dandó hittel.

Ha megteszitek e dolgokat, ígéretet 
kaptatok Istentől – akit kötelez a szava 
–,11 hogy ki fogja nyilvánítani nektek 
az igazságot a Szentlélek hatalma által. 
Nagyobb világosságot fog nyújtani 
nektek, amely lehetővé teszi számo-
tokra, hogy a sötétségen áttekintve 
a halandó szemnek felfoghatatlan, 
elképzelhetetlenül gyönyörű látvány 
táruljon elétek.

Néhányan talán azt mondják, hogy 
ezek a lépések túl nehezek, vagy nem 

érik meg az erőfeszítést. Én azonban 
azt mondom, hogy az evangélium-
ról és az egyházról való e személyes 
bizonyság a legfontosabb dolog, 
amire szert tehettek ebben az életben. 
Nemcsak megáld és vezet majd titeket 
ebben az életben, hanem közvetlen 
kihatással is lesz életetekre az egész 
örökkévalóságon át.

A Lélek dolgait egyedül  
a Lélek által lehet megérteni

A tudósoknak nehézséget okozott 
a világegyetem méretének megértése, 
mígnem a műszerek elég kifinomul-
takká váltak ahhoz, hogy nagyobb vi-
lágosságot gyűjtsenek egybe, és így az 
emberek teljesebb igazságot tudjanak 
megérteni.

Pál apostol ezzel párhuzamba állít-
ható tantételt tanított a lelki tudásról. 
Ezt írta a korinthusbelieknek: „Érzéki 
ember pedig nem foghatja meg az 
Isten Lelkének dolgait: mert bolondsá-
gok néki; meg sem értheti, mivelhogy 
lelkiképen ítéltetnek meg.” 12

Más szavakkal: ha fel akarjátok 
ismerni a lelki igazságot, a megfelelő 
műszereket kell használnotok. Nem 

fogtok eljutni a lelki igazság megér-
téséhez olyan eszközökkel, amelyek 
nem képesek kimutatni.

A Szabadító így szólt hozzánk 
napjainkban: „Ami Istentől való, az 
világosság; és aki világosságot fogad 
be, és megmarad Istenben, még több 
világosságot kap; és ez a világosság 
mind fényesebbé és fényesebbé válik, 
a tökéletes napig.” 13

Minél inkább Isten felé fordítjuk a 
szívünket és az elménket, annál több 
mennyei fény szivárog be a lelkünkbe. 
És minden alkalommal, amikor készsé-
gesen és őszintén keressük ezt a fényt, 
arról tanúskodunk Istennek, hogy 
készen állunk a további világosság 
befogadására. Fokozatosan mindaz, 
ami azelőtt homályosnak, sötétnek és 
távolinak tűnt, világossá, ragyogóvá és 
közelivé válik számunkra.

Hasonlóképpen, ha eltávolítjuk 
magunkat az evangélium fényétől, 
akkor saját világosságunk halványodni 
kezd – nem egy nap vagy egy hét 
alatt, hanem idővel, fokozatosan –, 
mígnem egy nap majd visszatekin-
tünk, és nem is igazán értjük, hogyan 
hihettük valaha is, hogy az evangé-
lium igaz. Korábbi tudásunk akár még 
ostobaságnak is tűnhet számunkra, 
mert mindaz, ami egykor oly világos 
volt, ismét elmosódottá, ködössé és 
távolivá vált.

Ezért bizonygatta Pál annyira azt, 
hogy az evangélium üzenete „bolond-
ság ugyan azoknak, akik elvesznek; 
de [azoknak, akik szabadítást nyer-
nek], Istennek ereje” 14.

Nincsen lakmusz-próba
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyháza különféle bizony-
ságokkal rendelkező emberekből áll. 
Vannak olyan egyháztagok, akiknek a 
bizonysága biztos, és ragyogóan lobog 
bennük. Mások még mindig azon 
igyekeznek, hogy saját bizonyságot 
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szerezzenek. Az egyház otthont nyújt, 
ahol mindenki összejöhet, függetle-
nül bizonyságunk mélységétől vagy 
magasságától. Nem láttam még olyan 
jelzést egyetlen gyülekezeti ház ajtaján 
sem, amelyen ez állna: „A belépéshez 
a bizonyságnak legalább ezt a szintet 
el kell érnie.”

Az egyház nemcsak tökéletes em-
berek számára nyitott, hanem minda-
zok számára, akik Krisztushoz jönnek, 
és tökéletessé lesznek Őbenne.15 Az 
egyház hozzátok és hozzám hasonló 
emberek számára van. Az egyház az 
elfogadás és a táplálás helye, nem az 
elkülönülésé vagy a bírálásé. Olyan 
hely ez, ahol kezünket kinyújtva 
biztatjuk, felemeljük és támogatjuk 
egymást, miközben folytatjuk egyéni 
kutatásunkat az isteni igazság után.

Végső soron mindannyian zarándo-
kok vagyunk, akik Isten világosságát 
keresik, miközben a tanítványság 
ösvényén utazunk. Nem ítélünk el má-
sokat azért, hogy mennyi világosságuk 
van vagy nincs, hanem inkább táplá-
lunk és bátorítunk minden világossá-
got, amíg tisztán, fénylőn és igazán fel 
nem ragyog.

Ígéret mindenki számára
Ismerjük el, hogy bizonyságra szert 

tenni általában nem egy pillanat, egy 
óra vagy egy nap műve. Nem olyasva-
lami, amit egyszer megteszünk és kész 
is van. A lelki világosság gyűjtése egy 
egész élet törekvése.

Az Isten élő Fiáról és az Ő vissza-
állított egyházáról, Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról 
való bizonyságotok talán nem jön el 
olyan gyorsan, mint szeretnétek, de 
megígérem nektek, hogy ha megteszi-
tek a magatok részét, el fog jönni.

És csodálatos lesz.
Személyes tanúbizonyságomat 

teszem arról, hogy a lelki igazság 
el fogja tölteni a szíveteket és fényt 

fog adni a lelketeknek. Csodálatos 
örömmel és mennyei békességgel 
fog kinyilatkoztatni számotokra tiszta 
intelligenciát. Én megtapasztaltam ezt 
a Szentlélek hatalma által.

Amint az ősi szentírások ígérik, 
Isten Lelkének kimondhatatlan jelen-
léte arra indít majd benneteket, „hogy 
a megváltó szeretet énekét szeretné-
tek majd énekelni” 16, szemeteket a 
mennyre emelve, hangotokat pedig a 
Magasságos Isten, a ti Menedéketek, 
Reménységetek, Védelmezőtök és 
Atyátok dicséretben hallatva. A Sza-
badító azt ígérte, hogy ha kerestek, 
találni fogtok.17

Tanúságomat teszem arról, hogy 
ez igaz. Ha Isten igazságát keresitek, 
amely most talán még elmosódott-
nak, homályosnak és távolinak tűnik, 
fokozatosan feltárul, kitisztul, és közel 
kerül a szívetekhez Isten irgalmának 
világossága révén. Az emberi szemnek 
elképzelhetetlen dicső lelki látvány fog 
elétek tárulni.

Bizonyságom van arról, hogy ez a 
lelki világosság Isten minden gyer-
meke számára elérhető közelségben 
van. Meg fogja világosítani az elméte-
ket, gyógyulást fog hozni szíveteknek, 
és örömmel tölti meg napjaitokat. 
Drága barátaim, kérlek benneteket, ne 
késleltessétek a pillanatot saját szemé-
lyes bizonyságotok megszerzésére és 

megerősítésére Isten mennyei mun-
kájáról, méghozzá a világosság és az 
igazság munkájáról.

A világosságról és az igazságról 
való személyes bizonyságotok nem 
csupán itt, a halandóságban fog meg-
áldani titeket és utódaitokat, hanem 
elkísér majd benneteket az egész 
örökkévalóságon át, a vég nélküli vilá-
gok közepette is. Erről teszek bizony-
ságot, és áldásomat adom rátok, Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Mózes 1:33.
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stsci.edu/gallery/gallery.html.
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Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

Támogatásra javasoljuk a tanácsoso-
kat az Első Elnökségben és a tizenkét 
apostolt mint prófétákat, látnokokat és 
kinyilatkoztatókat.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, 
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

Indítványozzuk Carlos H. Amado és 
William R. Walker elderek felmentését 
a Hetvenek Első Kvórumából, és egy-
ben nyugalmazott általános felhatal-
mazottá minősítésüket.

Azok, akik szeretnék kifejezni kö-
szönetüket ezen testvérek odaadó és 
kiváló szolgálatáért, kérem, jelezzék!

Arayik V. Minasyan és Gvido 
Senkans eldereket felmentettük területi 
hetvenesi szolgálatukból. Javasoljuk, 
hogy köszönjük meg a szolgálatukat.

Akik egyetértenek, jelezzék!
Támogatásra javasoljuk a többi 

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

Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!
Ha bárki ellenzi, jelezze!
Köszönjük, testvérek, a hiteteket és 

az értünk elmondott 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 van, aki ellenzi, jelezze!

Támogatásra javasoljuk Boyd 
Kenneth Packert mint a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnökét és a kö-
vetkező testvéreket e kvórum tagjaiként: 
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, D. Todd 
Christofferson és Neil L. Andersen.

Akik ezzel egyetértenek,  
jelezzék!

S Z O M B AT  D É L U TÁ N I  Ü L É S  | 2014. október 4.

Az egyházi 
tisztségviselők 
támogatása
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ki őket e világból, hanem hogy őrizd 
meg őket a gonosztól” (15. vers).

A világban kell élnünk, de nem 
szabad a világból valónak lennünk. 
A világban kell élnünk, mert ahogyan 
Jézus az egyik példázatában tanította, 
az Ő királysága olyan, mint a „kovász”, 
melynek az a feladata, hogy hatá-
sára a tészta egésze megkeljen (lásd 
Lukács 13:21; Máté 13:33; lásd még 
1 Korin thusbeliek 5:6–8). Követői ezt 
nem tudják megtenni, ha csak azok-
kal állnak kapcsolatban, akik osztják 
hitelveiket és gyakorlatukat. A Sza-
badító azonban azt is tanította, hogy 
ha szeretjük Őt, akkor betartjuk az Ő 
parancsolatait (lásd János 14:15).

II.
Az evangélium számos tanítást 

tartalmaz arról, hogy miként tartsuk 
be a parancsolatokat, miközben olyan 
emberek között élünk, akik más hitel-
veket és gyakorlatot vallanak magu-
kénak. A viszálykodással kapcsolatos 
tanítások központi helyen szerepel-
nek. Amikor a feltámadt Krisztus látta, 
hogy a nefiták a keresztelés módján 
vitatkoznak, egyértelmű utasításokat 
adott arról, hogyan kell e szertartást 
elvégezni, majd pedig ezt a nagyszerű 
tantételt tanította:

„…ne legyenek közöttetek vitatko-
zások, ahogy idáig voltak; és tanom 

nehéz, mert olyan emberek között 
kell élnünk, akik nem osztják hitel-
veinket, értékeinket és szövetségeink 
kötelezettségeit. Nagy közbenjáró 
imájában, amelyet keresztre feszítését 
megelőzően mondott, Jézus a köve-
tőiért fohászkodott: „Én a te ígédet 
nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, 
mivelhogy nem e világból valók, a 
mint hogy én sem e világból vagyok” 
( János 17:14). Aztán így könyörgött az 
Atyához: „Nem azt kérem, hogy vedd 

Dallin H. Oaks elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

I.
Halandó szolgálatának utolsó 

napjaiban Jézus átadta tanítványainak 
az „új parancsolatot” ( János 13:34), 
ahogyan Ő nevezte. E háromszor is 
megismételt parancsolat egyszerű volt, 
mégis nehéz: „szeressétek egymást, a 
miképen én szerettelek titeket” ( János 
15:12; lásd még a 17. verset). A Szaba-
dító szolgálatának központi tanítása 
egymás szeretete volt. A második nagy 
parancsolat az volt, hogy „szeresd fele-
barátodat, mint magadat” (Máté 22:39). 
Jézus még azt is tanította, hogy „sze-
ressétek ellenségeiteket” (Máté 5:44). 
A parancsolat azonban, hogy úgy 
szeressünk másokat, ahogyan Ő sze-
rette a nyáját, egyedülálló kihívás volt 
tanítványai számára – és számunkra 
is. „A szeretet – tanította Thomas S. 
Monson elnök áprilisban – valójában 
az evangélium lényege, Jézus Krisztus 
pedig a Példaképünk ebben. Élete a 
szeretet öröksége volt.” 1

Miért olyan nehéz krisztusi szere-
tettel viseltetni egymás iránt? Azért 

Szeressünk másokat, 
és éljünk együtt a 
különbségekkel!
Krisztus követőiként békében kell együtt élnünk azokkal, 
akik nem osztják az értékeinket, vagy nem fogadják el 
a tanításokat, amelyeken azok nyugszanak.
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pontjait illetően se legyenek közöt-
tetek viszálykodások, ahogy idáig 
voltak.

Mert bizony, bizony mondom 
nektek, hogy akiben ott van a vi-
szálykodás lelke, az nem tőlem való, 
hanem az ördögtől, aki a viszálykodás 
atyja, és felserkenti az emberek szívét, 
hogy haragosan viszálykodjanak 
egymással.

Íme, …az én tanom az, hogy hagy-
janak fel az ilyen dolgokkal” (3 Nefi 
11:28–30; kiemelés hozzáadva).

A Szabadító a viszálykodással 
kapcsolatos figyelmeztetéseit nem 
korlátozta azokra, akik nem tartják be 
a keresztelésre vonatkozó parancsola-
tot. Mindenkinek megtiltotta a viszály-
kodást. Még azoknak sem szabad az 
emberek szívét dühödt viszálykodásra 
serkenteni, akik betartják a paran-
csolatokat. Az ördög „a viszálykodás 
atyja”; a Szabadító pedig a Béke 
Hercege.

Hasonlóképpen a Biblia is azt 
tanítja, hogy „a bölcsek elfordítják 
a haragot” (Példabeszédek 29:8). 
A korai apostolok tanításai szerint 
„törekedjünk azokra, a mik a békes-
ségre… valók” (Rómabeliek 14:19), 
és „igazságot [szóljunk] szeretetben” 
(Efézusbeliek 4:15), „mert ember 
haragja Isten igazságát nem mun-
kálja” (Jakab 1:20). A modernkori 

kinyilatkoztatásokban az Úr azt pa-
rancsolta, hogy a visszaállított evan-
gélium örömhírét jelentse ki „minden 
ember… a felebarátjá[nak], gyengéd-
séggel és szelídséggel” (T&Sz 38:41), 
„teljes alázatossággal…, nem szidal-
mazva a szidalmazókat” (T&Sz 19:30).

III.
Még amikor igyekszünk szelídnek 

lenni és kerülni a viszálykodást, akkor 
sem szabad megalkuvónak lennünk 
az általunk megértett igazságok terén, 
és nem szabad felhígítani azokat. Nem 
adhatjuk fel az álláspontunkat és az 
értékeinket. Jézus Krisztus evangéli-
uma és az általunk megkötött szövet-
ségek elkerülhetetlenül az igazság és 
a tévedés örök harcának csatameze-
jére vetnek bennünket harcosokként. 
Ebben a konfliktusban pedig nincsen 
semleges terület.

A Szabadító utat mutatott nekünk, 
amikor ellenségei szembeállították 
azzal az asszonnyal, aki „tetten kapa-
tott, mint házasságtörő” ( János 8:4). 
Amikor saját képmutatásuktól meg-
szégyenültek, a vádlók visszavonultak, 
és egyedül hagyták Jézust az asszon-
nyal. Ő kedvesen bánt vele, és ez 
alkalommal nem volt hajlandó elítélni 
őt. Viszont határozottan arra intette, 
hogy „többé ne vétkezz[en]” ( János 
8:11). Megköveteltetik tőlünk a szerető 

kedvesség, de Krisztus követője – 
éppúgy, ahogyan a Mester is – mindig 
szilárd marad az igazságban.

IV.
A Szabadítóhoz hasonlóan, az Ő 

követői is szembekerülnek olykor 
a bűnös viselkedéssel, napjainkban 
pedig előfordul, hogy „bigottnak” vagy 
„fanatikusnak” titulálják őket, amikor 
kitartanak a helyes és helytelen általuk 
elfogadott értelmezése mellett. Sok 
világi érték és gyakorlat állítja efféle 
kihívások elé az utolsó napi szenteket. 
Ezek között kiemelkedő helyet foglal 
el az az erőteljes irányzat, amely az 
Egyesült Államok és Kanada számos 
államában és tartományában, valamint 
a világ sok más országában törvé-
nyessé igyekszik tenni az azonos ne-
műek házasságát. Olyanok is vannak 
körülöttünk, akik egyáltalán nem hisz-
nek a házasságban. Vannak, akik nem 
hisznek a gyermekvállalásban. Egye-
sek mindennemű korlátozást ellenez-
nek a pornográfia vagy a veszélyes 
szerek terén. Egy másik példa – mely 
a legtöbb hívő számára ismerősen 
cseng – az a kihívás, amikor nem hívő 
házastárssal vagy családtaggal élünk 
együtt, illetve nem hívő munkatársak 
társaságában vagyunk.

A felszentelt helyeken – mint 
amilyenek a templomok, a hódolat 
házai és a saját otthonaink – tisztán és 
átfogóan kell tanítanunk az igazságot 
és a parancsolatokat, amennyire csak 
megértjük azokat a visszaállított evan-
géliumban kinyilatkoztatott szabadítás 
terve alapján. A jogot ehhez a szó-
lás- és vallásszabadság alkotmányos 
garanciája, valamint azon személyiségi 
jogaink védelmezik, amelyeket még 
a hivatalos alkotmányos garanciákkal 
nem rendelkező országokban is tiszte-
letben tartanak.

A vallásos embereknek nyilvános 
megnyilatkozásaikban és tetteikben 
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további szempontokat is figyelembe 
kell venniük. A szabad vallásgyakorlás 
lefedi a legtöbb nyilvános tevékenysé-
get, azonban olyan követelményeknek 
is meg kell felelnie, amelyek mások hi-
téhez és gyakorlataihoz szükségesek. 
A törvények megtilthatják az általáno-
san helytelennek vagy elfogadhatat-
lannak elismert magatartásformákat, 
mint a szexuális kizsákmányolás, az 
erőszak vagy terrorista cselekmények, 
még akkor is, ha az ezeket véghez 
vivő szélsőségesek a vallás nevében 
járnak el. A kevésbé súlyos tetteket 
– még ha ezeket elfogadhatatlannak 
tartja is a hívők egy része – el kell 
tűrni, ha a Mormon könyve szóhasz-
nálatával élve a „nép hangja” (Móziás 
29:26) törvényesítette azokat.

A nyilvános eszmecserék vonatko-
zásában mindannyiunknak az evan-
gélium azon tanításait kell követnünk, 
melyek felebarátunk szeretetére és a 
viszálykodás kerülésére vonatkoznak. 
Krisztus követőinek példát kell mu-
tatniuk az előzékenység terén. Szeret-
nünk kell minden embert, figyelmesen 
meg kell hallgatnunk őket, és érdeklő-
dést kell tanúsítanunk őszinte hitelveik 
iránt. Lehet ugyan, hogy nem rokon-
szenvezünk ezekkel, de akkor sem kell 
ellenszenvesnek lennünk. A kényes 
kérdésekkel kapcsolatos álláspontunk-
nak és megnyilvánulásainknak nem 
szabad vitatkozó hangneműnek lenni. 
Bölcsnek kell lennünk álláspontunk ki-
fejtése és képviselete, valamint befolyá-
sunk gyakorlása során. Ezzel azt kérjük 
másoktól, hogy ne vegyék sértésnek 
vallásos meggyőződésünket és szabad 
vallásgyakorlatunkat. Mindannyiunkat 
arra buzdítjuk, hogy gyakoroljuk a Sza-
badító aranyszabályát: „A mit akartok 
azért, hogy az emberek ti veletek csele-
kedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjé-
tek azokkal” (Máté 7:12).

Amikor nem győzedelmeskednek 
az általunk képviselt álláspontok, 

akkor a kedvezőtlen eredményt is 
jóindulattal kell fogadnunk, és udva-
riasságot kell gyakorolnunk ellenfe-
leink felé. Minden esetben minden 
ember felé jóakaratúnak kell lennünk, 
elutasítva az üldözés minden formá-
ját, beleértve a faji, etnikai, vallási és 
különböző nemi irányultságon alapuló 
üldöztetést is.

V.
Beszéltem az általános alapelvek-

ről. Most pedig szólok arról, hogyan 
alkalmazzuk ezen alapelveket ismerős 
körülmények között, amelyek során 
a Szabadító tanításait pontosabban 
kellene követnünk.

Azzal kezdem, amit gyermekeink 
tanulnak a játék során. Túl gyakran 
fordul elő, hogy a Utahban élő nem-
mormonok sértve és elidegenítve érzik 
magukat, mert az egyháztagjaink nem 
engedik, hogy a gyermekeik más hitet 
vallók gyermekeivel barátkozzanak. 
Bizonyos, hogy anélkül is tudunk 
értékeket és viselkedési normákat taní-
tani a gyermekeinknek, hogy elhatá-
rolnák magukat azoktól, akik mások, 
vagy tiszteletlenek lennének velük 
szemben.

Sok egyházi és iskolai tanító is 
bánkódik amiatt, ahogyan néhány 
tizenéves – beleértve UNSZ fiatalokat 
is – egymással bánik. A parancsolat, 
hogy szeressük egymást, nyilván-
valóan tartalmazza a vallásos, vagy 
akár faji, kulturális és gazdasági 
határvonalakon átnyúló szeretetet és 
tiszteletet. Felhívjuk a fiatalokat, hogy 
kerüljék egymás megfélemlítését, 
zaklatását, illetve az olyan nyelvezetet 
és cselekményeket, amelyek szándé-
kosan fájdalmat okoznak másoknak. 
Ezek mindegyike megszegi a Szaba-
dító egymás szeretetére vonatkozó 
parancsolatát.

A Szabadító azt tanította, hogy a 
viszálykodás az ördög eszköze. Ez 

egyértelmű intés bizonyos, a politi-
kában jelenleg használatos nyelvezet 
és viselkedés ellen. A politikában 
elengedhetetlenek a nézetkülönb-
ségek, ezeknek azonban nem kell a 
politikai folyamatokat megmérgező 
és a résztvevőket büntető személyes 
támadásokban megnyilvánulniuk. 
Mindannyiunknak el kell vetnünk a 
gyűlöletbeszédet, és udvariasságot kell 
gyakorolnunk a más elveket vallók felé.

A legfontosabb hely, ahol kerül-
nünk kell a viszályt és tiszteletet kell 
gyakorolnunk, az otthonunkban, a 
családi kapcsolatainkban van. A kü-
lönbségek elkerülhetetlenek – vannak 
apró és vannak nagy különbségek is. 
Nagy különbségként tegyük fel, hogy 
az egyik családtag együtt él valakivel. 
Ez két fontos érték ütközését ered-
ményezi – a családtag iránt érzett 
szeretetét és a parancsolatok iránti 
elkötelezettségét. A Szabadító példáját 
követve mutathatunk szerető kedves-
séget, és maradhatunk ugyanakkor 
szilárdak az igazságban azáltal, hogy 
nem teszünk semmi olyat, mely előse-
gíti vagy elnézni látszik mindazt, amit 
mi helytelennek ismerünk.

Egy másik családi kapcsolatra 
vonatkozó példával fejezem be. Egy 
középnyugati cövekkonferencián, 
mintegy 10 évvel ezelőtt, találkoztam 
egy nőtestvérrel, aki elmondta, hogy a 
nem-egyháztag férje 12 éve elkíséri őt 
az egyházba, de még nem csatlakozott 
ahhoz. Azt kérdezte, mit tegyen. Azt 
tanácsoltam neki, hogy folytassa mind-
azt a jót, amit eddig is megtett, legyen 
türelmes és kedves a férjéhez.

Körülbelül egy hónap múlva a 
következőket írta: „Nos, úgy véltem, 
hogy az elmúlt 12 év jó példa volt 
a türelemre, de nem voltam biztos 
abban, hogy eközben nagyon kedves 
lettem volna. Ezért igen keményen 
dolgoztam ezen több mint egy hóna-
pig, ő pedig megkeresztelkedett.”
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nevezték.5 Szeretett Szabadítónkat, Is-
ten Fiát, hívták mohónak, iszákosnak, 
és ördögtől megszállottnak is.6

Az Úr e szavakkal beszélt Joseph-
nek a sorsáról:

„A föld szélei neved után kérdezős-
ködnek majd, a balgák gúny tárgyává 
tesznek, és tombolni fog ellened a 
pokol;

Míg a tisztaszívűek, a bölcsek,… és 
az erényesek szüntelenül… áldásokat 
kérnek kezed alatt.” 7

Miért hagyja az Úr, hogy a gonoszul 
beszélők üldözzék a jókat? Az egyik 
oka ennek az, hogy az Isten dolgai 
iránti ellenkezés az igazság keresőit 
térdre kényszeríti, hogy válaszokat 
találjanak.8

Joseph Smith a visszaállítás prófé-
tája. Lelki munkája az Atya és a Fiú 
megjelenésével vette kezdetét, amelyet 
számos mennyei látogatás követett. 
Eszköz volt Isten kezében szent írások 
és elveszett tanok napvilágra hozatalá-
ban, valamint a papság visszaállításá-
ban. Joseph munkájának jelentősége 
az intellektuális megfontolásoknál 
többet követel; megkívánja, hogy 
Josephhez hasonlóan mi is kérdezzük 
meg Istent.9 A lelki kérdések Istentől 
származó lelki válaszokat érdemelnek.

Sokan azok közül, akik elvetik 
a visszaállítás művét, egyszerűen 

Neil L. Andersen elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A 17 éves Joseph Smith pró-
fétához tett első látogatása 
alkalmával egy angyal a nevén 

szólította, és elmondta neki, hogy ő – 
Moróni – egy hírvivő, akit Isten színe 
elől küldtek, valamint hogy Istennek 
munkája van számára. Képzeljétek el, 
mit gondolhatott Joseph, amikor az 
angyal ezután azt mondta neki, hogy a 
nevének „jó és rossz híre lesz minden 
nemzet, nemzetség és nyelv között” 1.
Talán a Joseph szemében megjelelő 
döbbenet indította Morónit arra, hogy 
megismételje, hogy mind jót, mind 
rosszat is fognak róla beszélni minden 
nép között.2

A Joseph Smithről szóló jó hírek 
lassan indultak; a gonosz beszéd 
azonnal. „…mennyire furcsa az, hogy 
egy alacsony származású… fiút… 
eléggé fontos[nak] tartsanak ahhoz, 
hogy magára vonja… a legkeserűbb 
üldözés[t]” 3.

Miközben növekedett a Joseph 
iránti szeretet, éppúgy nőtt az ellensé-
geskedés is. 38 évesen egy 150 főből 
álló, feketére festett arcú csőcselék 
megölte.4 Bár a próféta élete hirtelen 
véget ért, a Josephről szóló jó és rossz 
híresztelések éppen csak elkezdődtek.

Meg kell-e lepődnünk azon, hogy 
gonosz dolgokat beszélnek ellene? 
Pál apostolt őrültnek és tébolyultnak 

Joseph Smith
Jézus Krisztus egy szent embert, egy igazlelkű férfit választott, 
hogy evangéliuma teljességének visszaállítását vezesse. 
Joseph Smitht választotta.

A kedvességnek hatalmas ereje van, 
különösen családi körben. Így folytatta 
a levelét: „Most igyekszem még ked-
vesebb lenni, mert idén a templomi 
pecsételésünkön munkálkodunk!”

Hat évvel később aztán újabb leve-
let írt: „A férjemet [éppen most] hívták 
el és választották el [az egyházközsé-
günk] püspökévé.” 2

VI.
Az élet oly sok kapcsolatában és 

körülménye közepette kell együtt 
élnünk különbségekkel. Az iga-
zán fontos területeken nem szabad 
megtagadnunk vagy eltekintenünk a 
különbségektől, Krisztus követőiként 
azonban békében kell együtt élnünk 
azokkal, akik nem osztják az értékein-
ket, vagy nem fogadják el a tanításo-
kat, amelyeken azok nyugszanak. Az 
Atya szabadításterve, amelyet prófétai 
kinyilatkoztatás által ismerünk, olyan 
halandó körülmények közé helyez 
bennünket, ahol be kell tartanunk az 
Ő parancsolatait. Ezek között pedig ott 
van, hogy szeressük a különböző kul-
túrákból származó és eltérő hitelveket 
valló felebarátainkat éppúgy, aho-
gyan Ő szeret bennünket. Ahogyan a 
Mormon könyvebeli próféta tanította, 
„Isten és minden ember szeretetével” 
(2 Nefi 31:20) kell előretörekednünk.

Bármennyire nehéz is a körü-
löttünk lévő felfordulásban élnünk, 
Szabadítónk parancsa, hogy szeressük 
egymást, ahogyan Ő szeret ben-
nünket, valószínűleg a legnagyobb 
kihívásunk. Azért imádkozom, hogy 
megértsük ezt, és igyekezzünk e 
szerint élni minden kapcsolatunk és 
tevékenységünk során, Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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nem hisznek abban, hogy mennyei 
lények szólnak a földi emberekhez. 
Azt mondják, nem lehetséges, hogy 
egy angyal aranylemezeket adjon át 
valakinek, aki azokat Isten hatalma 
által lefordítja. Ebből a hitetlenségből 
indulva aztán gyorsan elvetik Joseph 
bizonyságát, sőt néhányan sajnos 
odáig süllyednek, hogy hiteltelenné 
kívánják tenni a próféta életét és 
személyiségét.

Különösen elszomorít bennünket, 
amikor valaki, aki egykor tisztelte, 
elfordul meggyőződésétől, és becsmé-
relni kezdi a Prófétát.10

„Amikor az egyházat… az azt 
elhagyók szemével tanulmányozzuk – 
mondta egyszer Neal A. Maxwell elder 
–, az olyan, mintha Júdással beszél-
getve igyekeznénk megérteni Jézust. 
Az egyházat elhagyók mindig többet 
árulnak el magukról, mint arról, amitől 
elfordultak.” 11

Jézus azt mondta: „áldjátok azokat, 
a kik titeket átkoznak,… és imádkoz-
zatok azokért, a kik háborgatnak és 
kergetnek titeket” 12. Legyünk hát ked-
vesek azokhoz, akik kritizálják Joseph 
Smitht, a szívünkben tudva azt, hogy 
Joseph Isten prófétája volt, és vigaszt 
merítve abból, hogy mindezt Moróni 
előre megjövendölte.

Hogyan válaszoljunk az őszinte 
kérdezőnek, akit azok a negatív meg-
jegyzések foglalkoztatnak, amelye-
ket Joseph Smith prófétáról olvasott 
vagy hallott? Természetesen mindig 
örömmel fogadjuk a nyílt és őszinte 
kérdéseket.

A Joseph jellemére vonatkozó 
kérdések esetében elmondhatjuk 
azon ezrek szavait, akik személyesen 
ismerték őt, és akik az életüket adták 
azért a munkáért, amelyet ő is segített 
megalapozni. John Taylor, aki négy 
találatot is kapott ugyanattól a csőcse-
léktől, amely megölte Josephet, később 
kijelentette: „…tanúságomat teszem 

Isten, az angyalok és az emberek előtt, 
hogy [ Joseph] jó, becsületes és erényes 
ember volt – [és hogy] az ő magán- és 
nyilvános élete kifogástalan volt; és 
Isten embereként élt és halt meg” 13.

Emlékeztethetjük az őszinte kérde-
zőt, hogy az internetes információkon 
nincsen „igazságszűrő”. Bizonyos in-
formációk – bármennyire meggyőzőek 
is – egyszerűen nem igazak.

Évekkel ezelőtt olvastam egy cikket 
a Time magazinban, amely beszá-
molt egy levél felfedezéséről, melyet 
állítólag Martin Harris írt, megcáfolva 
Joseph Smith beszámolóját a Mormon 
könyve lemezeinek megtalálásáról.14

Néhányan elhagyták az egyházat a 
dokumentum miatt.15

Sajnálatos módon túl korán. Hóna-
pokkal később szakemberek felfedez-
ték (a hamisító pedig bevallotta), hogy 
a levél teljes mértékben megtévesztés 
volt.16 Az ember érthető módon meg-
kérdőjelezheti, amit a hírekben hall, 
azonban sohasem kell kételkednünk 
Isten prófétáinak bizonyságában.

Arra is emlékeztethetjük az érdek-
lődőt, hogy a Josephfel kapcsolatos in-
formációk, még ha igazak is, lehetnek 
teljesen kiragadottak az akkori kor és 
helyzet alkotta környezetből.

Russell M. Nelson elder jó példát 
hozott erre. Azt mondta: „Az Egyesült 
Államok kormánytanácsadójaként 

szolgáltam az Országos Járványügyi 
Központnál a georgiai Atlantában. 
Egyik alkalommal, amikor éppen a 
taxira vártam, hogy elvigyen a re-
pülőtérre a találkozóink végeztével, 
kinyújtóztam a gyepen, hogy egy kis 
napsütést szívjak magamba, mielőtt 
visszatérnék a utahi télbe. […] Később 
egy fényképet kaptam levélben, ame-
lyet egy teleobjektívvel fényképező 
fotós készített rólam, amint a füvön 
lazítok. A következő felirat tartozott 
hozzá: »Kormányzati tanácsadó az 
Országos Központnál«. A kép valódi 
volt, a felirat pedig igaz, mégis az 
igazságot arra használták, hogy hamis 
benyomást keltsen.” 17 Az ember nem 
dobja el azt, amiről tudja, hogy igaz, 
valamiért, amit még nem ért.

Emlékeztethetjük a kérdezőt, hogy 
nem Joseph volt az egyetlen, akit an-
gyalok látogattak meg.

A Mormon könyve tanúi azt írták: 
„józan szavakkal kijelentjük, hogy 
Istennek egy angyala jött le a menny-
ből, és… hogy láthattuk és megnéztük 
a lemezeket” 18. Számos továbbiakat is 
idézhetnénk.19

Az őszinte kérdezőnek látnia kell, 
hogy a visszaállított evangélium elter-
jedése az Úrnak a prófétán keresztül 
végzett munkájának gyümölcse.

Ma már több, mint 29 000 gyüle-
kezet működik és 88 000 misszioná-
rius tanítja az evangéliumot szerte a 
világon. Utolsó napi szentek milliói 
igyekeznek követni Jézus Krisztust, 
tiszteletre méltó életet élni, törődni a 
szegényekkel, és mások megsegítésére 
ajánlani az idejüket és a tehetségeiket.

Jézus azt mondta:
„Nem teremhet jó fa rossz gyü-

mölcsöt; romlott fa sem teremhet jó 
gyümölcsöt. […]

Gyümölcseikről ismeritek meg 
őket.” 20

E magyarázatok meggyőzőek, 
ám az őszinte érdeklődő nem 
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hagyatkozhat kizárólag ezekre az igaz-
ság utáni kutatása során.

Minden hívőnek lelki megerősítésre 
van szüksége Joseph Smith próféta is-
teni küldetésével és jellemével kapcso-
latban. Ez minden nemzedékre igaz. A 
lelki kérdések Istentől származó lelki 
válaszokat érdemelnek.

Amikor a közelmúltban az Egye-
sült Államok keleti partján jártam, 
egy visszatért misszionárius beszélt 
az egyik barátjáról, akit kiábrándítot-
tak azok az információk, amelyeket 
Joseph Smith prófétáról hallott. Szá-
mos alkalommal beszélgettek, és úgy 
tűnt, a visszatért misszionáriusnak is 
vannak kétségei e beszélgetések miatt.

Bár reméltem, meg tudja erősíteni 
a barátját, az ő saját bizonysága miatt 
is aggódtam. Testvérek, szeretnélek 
figyelmeztetni titeket valamire: nem 
sok segítséget jelentetek majd mások-
nak, ha a saját hitetek nem áll szilárd 
alapokon.

Néhány hete felszálltam egy Dél-
Amerikába tartó gépre, és a légiutas-
kísérő a biztonsági videóra irányította 
a figyelmünket. „Nem valószínű – 
figyelmeztettek bennünket –, de ha a 
kabinnyomás mégis megváltozna, az 
ülések felett található panelek kinyíl-
nak, és oxigénmaszkok jelennek meg. 
Ha ez megtörténik, nyúljon fel, és 
húzza a maszkot maga felé. Helyezze 
azt az orra és a szája elé. Csúsztassa 
át a rugalmas pántot a feje fölött, és a 

szükséges mértékben igazítsa meg a 
maszkot.” Aztán pedig ez a figyelmez-
tetés jött: „Győződjön meg arról, hogy 
a saját maszkja megfelelően illesz-
kedik, mielőtt másoknak segítséget 
nyújtana.”

A Joseph Smith prófétával kap-
csolatos negatív megjegyzések egyre 
növekedni fognak, ahogyan a Szaba-
dító második eljövetele felé haladunk. 
A féligazságok és a kifinomult megté-
vesztések nem fognak eltűnni. Lesznek 
olyan családtagok és barátok, akiknek 
a ti segítségetekre lesz szükségük. Most 
van itt az idő, hogy megigazítsátok a 
saját lelki oxigénmaszkotokat, hogy 
felkészültek legyetek mások megsegíté-
sére, akik az igazságot keresik.21

A Joseph Smith prófétával kap-
csolatos bizonyság mindannyiunk-
hoz más és más formában érkezik. 
Lehet, hogy térden állva, ima közben 
kapjátok meg, amikor arra kéritek 
Istent, hogy erősítse meg azt, hogy ő 
igaz próféta volt. Lehet, hogy akkor 
érkezik el, amikor a Próféta beszámo-
lóját olvassátok az első látomásról. A 
bizonyság permete szállhat a lelke-
tekre, amikor újra és újra elolvassátok 
a Mormon könyvét. Elérkezhet akkor, 
amikor éppen saját bizonyságotokat 

osztjátok meg a Prófétáról, vagy 
amikor a templomban állva felisme-
ritek, hogy Joseph Smithen keresztül 
állíttatott vissza a szent pecsételési 
hatalom a földre.22 Hittel és valódi 
szándékkal a Joseph Smith prófétá-
ról való bizonyságotok megerősödik 
majd. Az oldalvonalról folyamatosan 
záporozó vízibombák lehet, hogy 
olykor eláztatnak bennünket, de 
soha, soha nem szabad, hogy kioltsák 
hitünk lobogó tüzét.

A fiatalságnak pedig – akik ma 
hallgatják vagy később olvassák e 
szavakat – egy konkrét kihívást adok: 
szerezzetek személyes tanúságot 
Joseph Smith prófétáról! A hangotok 
segítsen beteljesíteni Moróni prófétai 
szavait, hogy jót fognak mondani a 
Prófétáról. Következzék két ötlet: Elő-
ször is, keressetek olyan szentírásokat 
a Mormon könyvében, amelyekről 
úgy érzitek és tudjátok, hogy egészen 
biztosan igazak, majd pedig osszátok 
meg ezeket a családtagjaitokkal és a 
barátaitokkal a családi est, az ifjúsági 
hitoktatás, valamint a Fiatal Férfiak 
és Fiatal Nők gyűlései keretében, 
kifejezésre juttatva, hogy Joseph Smith 
eszköz volt Isten kezében. Aztán 
olvassátok el Joseph Smith próféta 

Igazítsátok meg a saját lelki oxi-
génmaszkotokat, hogy felkészültek 
legyetek mások megsegítésére, akik 
az igazságot keresik.

Joseph Smith próféta bizonyságtétele most már 158 nyelven érhető el
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bizonyságát a Nagyértékű gyöngy-
ben vagy ebben a füzetben, amely 
már 158 nyelven elérhető. Megtalál-
hatjátok az interneten, az LDS.org 
oldalon, illetve a misszionáriusoknál. 
Ez Joseph saját bizonysága arról, ami 
történt. Olvassátok el gyakran. Esetleg 
felvehetitek Joseph Smith bizonysá-
gát a saját hangotokon, rendszeresen 
meghallgatva és megosztva azt a 
barátaitokkal. Ha a saját hangotokon 
hallgatjátok a próféta bizonyságát, 
akkor ez segít, hogy elnyerjétek az 
áhított tanúbizonyságot.

Nagyszerű és csodás napok állnak 
előttünk. Thomas S. Monson elnök ezt 
mondta: „E nagyszerű ügy… tovább 
fog terjedni, és közben életeket áld 
és változtat meg. […] Nincs az az erő 
sehol a világon, amely megállíthatná 
Isten munkáját. Bármi is történjék, e 
nagyszerű cél meg fog valósulni.” 23

Tanúságot teszek arról, hogy 
Jézus a Krisztus, a mi Szabadítónk és 
Megváltónk. Egy szent embert, egy 
igazlelkű férfit választott, hogy evan-
géliuma teljességének visszaállítását 
vezesse. Joseph Smitht választotta.

Tanúságomat teszem, hogy Joseph 
Smith becsületes és erényes ember 
volt, az Úr Jézus Krisztus tanítvá-
nya. Az Atyaisten és az Ő Fia, Jézus 
Krisztus valóban megjelentek neki. 
Isten ajándéka és hatalma által tényleg 
lefordította a Mormon könyvét.

A halál fátylán túli társadalmunk-
ban tisztán meg fogjuk érteni Joseph 
Smith próféta szent elhívását és isteni 
küldetését. Azon a nem túl távoli na-
pon, ti és én, valamint további „milliók 
ismerik majd Joseph testvért” 24. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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olvasott egyetlen könyvet sem, hacsak 
nem kötelező feladat volt az iskolában. 
Lázadoztak, nyafogtak, vitába szálltak, 
de mindhiába. Azután Ben elgondol-
kodott: „Anya lefektette a törvényt. 
Nem tetszett ez a szabály, de eltökélt-
sége, hogy jobb emberré tesz minket, 
megváltoztatta életem menetét.”

És micsoda változás következett be! 
Hetedikesen Ben osztályelső lett. Ké-
sőbb a Yale-re kapott ösztöndíjat, majd 
a Johns Hopkins orvosi karára járt, 
ahol 33 éves korára a gyermek-ideg-
sebészeti osztály vezetője, majd pedig 
világszerte elismert sebész vált belőle. 
Hogyan volt ez lehetséges? Nagyrészt 
egy olyan anyának köszönhetően, aki 
híján volt az élet számos előnyének, 
mégis felmagasztalta szülői elhívását.1

A szentírások is szólnak a szülők 
szerepéről – nevezetesen, hogy köte-
lességük megtanítani gyermekeiknek 
„a bűnbánat, és a Krisztusba, az élő 
Isten Fiába vetett hit, valamint a ke-
resztelkedés és a Szentlélek… ajándé-
kának tanát” (T&Sz 68:25).

Szülőként nekünk kell gyermeke-
ink elsődleges evangéliumi tanítóinak 
és példaképeinek lennünk – nem a 
püspöknek, a Vasárnapi Iskolának, a 
Fiatal Nők vagy Fiatal Férfiak szerveze-
tének, hanem a szülőknek. Elsődleges 
evangéliumi tanítóikként megtanít-
hatjuk nekik az engesztelés erejét és 
valóságát, taníthatjuk őket önmagukról 
és isteni küldetésükről – ezzel pedig 
megadjuk nekik a sziklaszilárd alapot, 

ha ők megteszik a saját részüket.
Egy nap fordulópont következett 

be Sonya és fiai életében. Ráébredt, 
hogy a sikeres embereknek, akik-
hez takarítani jár, egész könyvtáruk 
van otthon – olvasnak. Munka után 
hazaérve kikapcsolta a televíziót, 
amelyet Ben és fivére néztek. Az anya 
lényegében ezt mondta: Fiúk, túl sokat 
nézitek a tévét. Mostantól csak heti 
három műsort nézhettek. A szabad-
időtökben könyvtárba fogtok menni 
– hetente két könyvet fogtok elolvasni, 
és beszámoltok róluk nekem.

A fiúk megdöbbentek. Ben el-
mondta, hogy azelőtt soha nem 

Tad R. Callister
a Vasárnapi Iskola általános elnöke

Ben Carson ezt mondta magáról: 
„Ötödikben én voltam a leg-
rosszabb tanuló az egész osztály-

ban.” Egy nap Benék egy 30 feladatból 
álló matematikafelmérőt írtak. A mö-
götte ülő diák javította Ben felmérőjét, 
aztán visszaadta neki. A tanárnő, Mrs. 
Williamson, egyenként kérdezte meg 
a tanulóktól az eredményüket. Végül 
elérkezett Benhez, aki zavarában csak 
elmotyogta a választ. Mrs. Williamson 
úgy hallotta, hogy 10 jó, és azt felelte, 
hogy 30-ból 10 helyes válasz csodá-
latos előrelépés Ben esetében. A mö-
götte ülő fiú azonban felkiáltott: „Nem 
10 jó, hanem nincs jó! Egy se lett jó 
neki!” Ben szeretett volna elsüllyedni 
szégyenében.

Ugyanakkor Ben édesanyja, Sonya 
is kihívásokkal küzdött. 23 testvére 
volt, az általános iskolát csak a harma-
dik osztályig járta ki, és nem tudott ol-
vasni. 13 évesen ment férjhez, de már 
rég elvált. Két fia volt, akiket Detroit 
gettójában nevelt. Mindennek ellenére 
eltökélten önellátó volt, és szilárdan 
hitte, hogy Isten megsegíti őt és fiait, 

Szülők: gyermekeik 
elsődleges evangéliumi 
tanítói
Végső soron az otthon jelenti Jézus Krisztus evangéliuma 
tanításának ideális fórumát.
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amelyre építhetnek. Végső soron az 
otthon jelenti Jézus Krisztus evangéli-
uma tanításának ideális fórumát.

Körülbelül egy évvel ezelőtt 
Bejrútba, Libanonba szólított egy 
megbízás. Ott-tartózkodásom során 
megismertem egy Sarah nevű 12 éves 
lányt. Szülei és két idősebb testvére 
korábban megtértek az egyházhoz 
Romániában, de aztán haza kellett 
térniük a szülőföldjükre, amikor Sarah 
csupán 7 esztendős volt. Hazájukban 
nem volt jelen az egyház, nem voltak 
szervezett egységek, nem volt Vasár-
napi Iskola vagy Fiatal Nők. Öt év 
elteltével ez a család tudomást szerzett 
egy gyülekezetről Bejrútban, és érke-
zésem előtt nem sokkal a nagyobb 
testvérek kíséretében elküldték oda 
12-éves lányukat, Sarah-t, hogy meg-
keresztelkedjen. Míg ott voltak, beszél-
tem egy áhítaton a szabadítás tervéről. 
Sarah viszonylag gyakran jelentkezett, 
és válaszolt a kérdésekre.

A gyűlés után tudva, hogy szinte 
semmi kapcsolata nincs az egyházzal, 
odamentem hozzá és megkérdeztem: 
„Sarah, honnan tudtad a választ ezekre 
a kérdésekre?” Habozás nélkül így 
felelt: „Édesanyám tanított róluk.” Nem 
volt ott az egyház a környékükön, de 
az evangélium jelen volt az otthonuk-
ban. Édesanyja volt az ő elsődleges 
evangéliumi tanítója.

Énós ezt mondta: „a szavak, 
melyeket gyakran hallottam midőn 
atyám az örök életről és a szentek 
öröméről szólt, mélyen a szívembe 
vésődtek” (Énós 1:3). Nem kérdés, 
hogy ki volt Énós elsődleges evangé-
liumi tanítója.

Emlékszem, amint édesapám a 
kandalló előtt elnyúlva olvasta a szent-
írásokat és más jó könyveket, én pedig 
mindig mellé heveredtem. Emlékszem 
az ingzsebében tartott kártyákra, 
melyekre idézeteket írt a szentírások-
ból és Shakespeare-től, és olyan új 

szavakat, amelyeket memorizált és 
megtanult. Emlékszem az evangéli-
umi kérdésekre és beszélgetésekre az 
ebédlőasztalnál. Emlékszem, milyen 
sokszor vitt magával édesapám, 
hogy időseket látogassunk – ilyenkor 
megálltunk egyiküknek fagyit venni, 
másikuknak sült csirkét, vagy búcsú-
zóul nyújtott kézfogásában némi pénz 
lapult. Emlékszem ezekre a jó érzé-
sekre és hogy szerettem volna olyan 
lenni, mint ő.

Emlékszem, amikor édesanyám úgy 
90 éves lehetett, kicsiny konyhájában 
főzőcskézett, aztán egy étellel meg-
rakott tálcával jött ki. Megkérdeztem 
őt, hová készül. Így felelt: „Ó, csak 
viszek egy kis ételt az időseknek.” 
Arra gondoltam magamban: „De hát 
anya, te magad vagy az idős!” Soha 
nem tudom eléggé kifejezni a hálámat 
szüleimnek, akik az én elsődleges 
evangéliumi tanítóim voltak.

Az egyik legnagyobb jelentőséggel 
bíró dolog, amit szülőként tehetünk, 
az, hogy megtanítjuk gyermekeink-
nek az ima erejét, nem csupán az ima 
rutinját. Körülbelül 17 éves lehettem, 
amikor egy este az ágyamnál tér-
deltem és imádkoztam. Nem vettem 
észre, hogy édesanyám az ajtóban áll. 
Imám végeztével ezt kérdezte tőlem: 
„Tad, kéred-e az Urat, hogy segítsen jó 
feleséget találnod?”

Kérdése teljesen váratlanul ért. Még 
csak fel sem merült bennem ez a gon-
dolat. A kosárlabda és az iskola járt a 
fejemben. Így hát nemmel válaszoltam, 
mire így felelt: „Nos, pedig ideje lenne, 
fiam; ez lesz a legfontosabb döntés, 
amelyet valaha is meghozol.” Szavai 
mélyen a szívembe vésődtek, így aztán 
az elkövetkezendő hat éven át sokat 
imádkoztam azért, hogy Isten segítsen 
jó feleséget találnom. És ó, micsoda 
választ adott erre a kérésemre!

Szülőként meg tudjuk tanítani 
gyermekeinknek, hogy imádkozzanak 
az örökkévaló következményekkel 
járó dolgokért – imádkozzanak erőért, 
hogy erkölcsileg tiszták maradhas-
sanak egy hatalmas kihívást jelentő 
világban; legyenek engedelmesek; és 
legyen bátorságuk kiállni az igazság 
mellett.

Nem kétlem, hogy fiataljaink nagy 
része imádkozik esténként, de talán 
sokuk küszködik a reggeli ima szo-
kásával. Szülőkként az ő elsődleges 
evangéliumi tanítóikként javíthatunk 
ezen. Mely szülő engedte volna fiát 
a Mormon könyve idejében a csata 
frontvonalába az ellenség esetlegesen 
halálos csapásai ellen védelmet nyújtó 
mellvas, pajzs és kard nélkül? Sokunk 
mégis engedi gyermekét kilépni 
reggel az ajtón minden csatamezők 
legveszélyesebbjére, ahol Sátánnal 
és kísértéseinek egész seregével kell 
szembenéznie, úgy, hogy nincsen nála 
a lelki mellvas, pajzs és kard, amelyet 
az ima védelmező ereje nyújt! Az Úr 
ezt mondta: „Mindig imádkozz, …
hogy legyőzhesd a Sátánt” (T&Sz 
10:5). Szülőként segíthetünk elültetni 
gyermekeinkben a reggeli ima szoká-
sát és erejét.

Arra is megtaníthatjuk gyerme-
keinket, hogy használják bölcsen az 
idejüket. Időnként Sonya Carsonhoz 
hasonlóan szeretettel, de határozottan 
közbe kell lépnünk, és korlátoznunk 
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a személyes bizonyossággal, hogy 
a jó választására törekedtek. Ennek 
okáért utat keres a szívetekbe, hogy 
hazugságokkal traktáljon – olyan 
hazugságokkal, hogy Mennyei Atyátok 
csalódott bennetek, hogy az engeszte-
lés elérhetetlen számotokra, hogy még 
a próbálkozásnak sincs értelme, hogy 
mindenki más jobb nálatok, hogy ér-
demtelenek vagytok, és ugyanennek a 
gonosz mondandónak ezernyi egyéb 
változatával.

Amennyiben engeditek, hogy 
ezek a hangok belopják magukat a 
lelketekbe, nem tudtok valódi maga-
biztossággal közeledni Isten trónu-
sához. Bármit is tesztek, bármiért is 
imádkoztok, bárhogy is reménykedtek 
egy csodában, mindig lesz bennetek 
valamennyi kétkedés önmagatok iránt, 
amely megcsorbítja a hiteteket – nem 
csupán az Istenbe vetett hiteteket, 
hanem saját magabiztosságotokat is. 
Az evangélium efféle megélése nem 
élvezetes, és nem is nagyon egészsé-
ges. Mindenekfelett pedig teljességgel 
szükségtelen! A változtatás döntése a 
tiétek és csakis a tiétek.

Szeretnék megosztani hat gyakorlati 
tanácsot, amelyet ha megfogadtok, 

Jörg Klebingat elder
a Hetvenektől

Egy 1-től 10-ig terjedő skálán 
milyennek értékelnétek Isten 
előtti magabiztosságotokat? Van-e 

személyes tanúbizonyságotok arról, 
hogy utolsó napi szentként tett jelen 
felajánlásotok elegendő ahhoz, hogy 
örök életet örököljetek? Ki tudjátok-e 
jelenteni legbelül, hogy Mennyei 
Atyátok elégedett veletek? Milyen gon-
dolataitok támadnának, ha egy perc 
múlva személyes interjún vennétek 
részt a Szabadítótokkal? Vajon bűnök, 
megbánás és hiányosságok uralnák-e 
énképeteket, vagy egyszerűen öröm-
teli várakozást éreznétek? A szemébe 
néznétek-e vagy kerülnétek a tekin-
tetét? Az ajtóban álldogálnátok, vagy 
magabiztosan Elébe járulnátok?

Amikor az ellenség nem képes 
meggyőzni a hozzátok hasonló tö-
kéletlen, de törekvő szenteket, hogy 
adják fel hitüket a személyes és sze-
rető Istenben, akkor ördögi hadjáratot 
indít azért, hogy akkora távolságot 
emeljen köztetek és Isten között, 
amekkorát csak tud. Az ellenség tudja, 
hogy a Krisztusba vetett hit – az a fajta 
hit, amely gyengéd irgalmak folyto-
nos áradását, sőt, hatalmas csodákat 
eredményez – kéz a kézben jár azzal 

Magabiztosan járulni 
Isten trónusa elé
Ha alkalmazzátok Jézus Krisztus engesztelését, már ma 
elkezdhetitek növelni lelki magabiztosságotokat, ha készek 
vagytok figyelni és cselekedni.

kell a gyermekek televízió és más 
elektronikus szerkezetek előtt töltött 
idejét, melyek sok esetben szinte telje-
sen átveszik az uralmat az életük felett, 
és helyettük inkább gyümölcsözőbb, 
evangélium-központú erőfeszítések 
felé kell terelni őket. Tapasztalhatunk 
némi ellenállást kezdetben, egy kis 
nyafogást, de Sonya Carsonhoz hason-
lóan szem előtt kell tartanunk a célt, 
és ragaszkodnunk kell hozzá. Egy nap 
gyermekeink majd megértik és érté-
kelik, amit tettünk. Ha mi nem tesszük 
ezt meg, akkor ki fogja?

Feltehetjük magunknak a kérdést: 
gyermekeink a mi lelki, intellektuá-
lis és alkotó erőfeszítéseink legjavát 
kapják-e, vagy csupán időnk és tehet-
ségeink fennmaradó részét, miután 
mindenünket egyházi elhívásainkba 
vagy hivatásunkba fektettünk? Nem 
tudom, hogy az eljövendő életben 
megmaradnak-e az olyan titulusok, 
mint püspök vagy segítőegyleti elnök, 
de tudom, hogy a férj és feleség, apa 
és anya szerepkörök fennmaradnak 
és tisztelet övezi majd őket vég nélküli 
világokon át. Ez az egyik oka annak, 
hogy olyan fontos becsben tartani szü-
lői kötelességeinket itt, a földön, hogy 
felkészülhessünk még nagyobb, de 
hasonló kötelességeinkre az eljövendő 
életben.

Szülőként azzal a biztos tudattal 
haladhatunk előre, hogy Isten soha 
nem fog magunkra hagyni minket. 
Isten soha nem bíz ránk semmiféle 
kötelességet anélkül, hogy ne kí-
nálna hozzá isteni segítséget is – erről 
tanúságot tudok tenni. Szülőként 
betöltött isteni szerepkörünkben és 
Istennel karöltve váljunk mi gyerme-
keink elsődleges evangéliumi tanítóivá 
és példaképeivé, ezért imádkozom 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZET
 1. Lásd Ben Carson, Gifted Hands: The Ben 

Carson Story (1990).
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el fogják oszlatni ezeket a gonosz 
hangokat, és visszaállítanak bennete-
ket ahhoz a békés bizonyossághoz és 
lelki magabiztossághoz, amely a tiétek 
lehet, ha vágytok rá. Függetlenül attól, 
hogy milyen értékelést adtatok maga-
toknak azon az 1-től 10-ig terjedő ská-
lán, ha alkalmazzátok Jézus Krisztus 
engesztelését, már ma elkezdhetitek 
növelni lelki magabiztosságotokat, 
ha készek vagytok figyelni és csele-
kedni. Nyíltan fogok beszélni, abban a 
reményben, hogy szavaimmal tanítani, 
és nem bántani fogok.

1. Vállaljatok felelősséget saját lelki 
jólétetekért! Hagyjatok fel azzal, hogy 
másokat vagy a körülményeiteket 
okoljátok! Hagyjatok fel az önigazolás-
sal és azzal, hogy kifogásokat kerestek 
arra, vajon miért nem törekedtek teljes 
mértékben engedelmességre. Fogadjá-
tok el, hogy „szabadok [vagytok] a test 
szerint”, és „szabadon választhat[játok] 
a szabadságot és az örök életet” 
(2 Nefi 2:27). Az Úr tökéletesen is-
meri a körülményeiteket, ám azzal is 
tökéletesen tisztában van, ha esetleg 
egyszerűen úgy döntötök, hogy nem 
fogtok teljes mértékben az evangé-
lium szerint élni. Ha ez így lenne, 

valljátok be őszintén, és igyekezzetek 
tökéletessé válni saját körülményeitek 
korlátain belül. A lelki magabiztosság 
növekszik, amikor felelősséget vállaltok 
saját lelki jólétetekért azáltal, hogy nap 
mint nap alkalmazzátok Jézus Krisz-
tus engesztelését.

2. Vállaljatok felelősséget saját fizi-
kai jólétetekért! Lényetek testetekből 
és lelketekből áll (lásd T&Sz 88:15). 
A lélek táplálása úgy, hogy közben 
elhanyagoljuk a testet – amely egy 
templom –, általában a lelki egyensúly 
felborulásához és alacsony önérté-
keléshez vezet. Ha nem vagytok jó 
formában, ha kényelmetlenül érzitek 
magatokat a saját testetekben és képe-
sek vagytok tenni valamit ezért, akkor 
tegyétek meg! Russell M. Nelson elder 
azt tanította, hogy „testünket [valóban] 
saját templomunknak” kell tartanunk, 
továbbá „ellenőriz[nünk kell] étren-
dünket, és sportol[nunk kell] a jó 
kondíció érdekében” Liahóna, 1999. 
jan. 103.).

Boyd K. Packer elnök azt tanította, 
hogy „lelkünk és testünk úgy kapcso-
lódik össze, hogy azáltal testünk el-
ménk eszközévé és jellemünk alapjává 
válik” (“The Instrument of Your Mind 

and the Foundation of Your Character” 
[Church Educational System fireside, 
Feb. 2, 2003], 2; speeches. byu. edu). 
Ezért aztán kérlek benneteket, bölcsen 
ítéljétek meg, hogy mit és különösen 
hogy mennyit esztek, és rendszere-
sen adjátok meg testeteknek azt a 
mozgást, amire szüksége van és amit 
megérdemel. Ha nincsenek fizikai 
korlátozásaitok, akkor határozzátok el 
ma, hogy saját házatok urai lesztek, és 
kezdjetek bele egy rendszeres, hosszú 
távú edzéstervbe, amely megfelel 
a képességeiteknek, és ötvözzétek 
egészségesebb étrenddel. A lelki ma-
gabiztosság növekszik, amikor lelketek 
– a Szabadító segítségével – valóban 
uralja a bennetek lévő természetes 
férfit vagy nőt.

3. Tegyétek életetek részévé az 
önkéntes, szívből jövő engedelmessé-
get! Ismerjétek el, hogy nem tudjátok 
szeretni Istent anélkül, hogy ne szeret-
nétek a parancsolatait is. A Szabadító 
mércéje világos és egyszerű: „Ha en-
gem szerettek, az én parancsolataimat 
megtartsátok” ( János 14:15). A szelek-
tív engedelmesség szelektív áldásokat 
eredményez, és ha a rosszat választjuk 
valami még rosszabb helyett, attól még 



36 L i a h ó n a

a rosszat választjuk. Nem nézhettek 
meg egy rossz filmet arra számítva, 
hogy erényesnek fogjátok érezni 
magatokat csak azért, mert nem egy 
még rosszabbat néztetek meg. Néhány 
parancsolat hű betartása nem igazol-
hatja más parancsolatok figyelmen 
kívül hagyását. Abraham Lincoln jól 
fogalmazott: „Mikor jót cselekszem, jól 
érzem magam, mikor rosszat, akkor 
rosszul” (idézve: William H. Herndon 
and Jesse William Weik, Herndon’s 
Lincoln: The True Story of a Great Life, 
3 vols. [1889], 3:439).

Azt mondom továbbá, hogy helyes 
okból kifolyólag cselekedjetek helye-
sen. Az Úr, aki „a szívet és készséges 
elmét követel meg” (T&Sz 64:34), és 
aki „felismeri a szív gondolatait és 
szándékait” (T&Sz 33:1), tudja, miért 
mentek istentiszteletre, tudja, hogy 
vajon csak testben vagytok-e jelen, 
vagy igazán hódoltok. Nem lehetsé-
ges, hogy vasárnap azt éneklitek, hogy 
„ó, Babilon, ó, Babilon, végleg elha-
gyunk”, aztán pillanatok múlva már 
újra keresitek vagy megtűritek a társa-
ságát (Ti, Izráel elderei. Himnuszok, 
204. sz.). Ne feledjétek: a lelki kérdé-
sekben tanúsított hanyagság sohasem 
volt boldogság. Tegyétek az egyházat 
és a visszaállított evangéliumot egész 
életetekké, nem csupán a kifelé muta-
tott vagy társadalmi életetek részévé. 
Annak megválasztása még ma, hogy 
kit fogtok szolgálni, egészen addig 
pusztán üres fecsegés, amíg valójában 
úgy nem éltek (lásd Józsué 24:15). A 
lelki magabiztosság növekszik, amikor 
hiányosságaitok dacára igazán és a 
megfelelő okokból törekedtek megszen-
telt életet élni.

4. Váljatok igen-igen jóvá az 
alapos és gyors bűnbánatban! Mivel 
Jézus Krisztus engesztelése nagyon 
is kézenfekvő, alkalmazzátok bősé-
gesen a nap 24 órájában, mert soha 
nem fogy el. Fogadjátok be Jézus 

Krisztus engesztelését és a bűnbánatot 
olyan dolgokként, melyeket szívesen 
láttok és naponta alkalmaztok a Nagy 
Gyógyító rendelése szerint. Alakítsátok 
ki a folyamatos, boldog, örömteli bűn-
bánat szokását azáltal, hogy választott 
életmódotokká teszitek. Ennek során 
óvakodjatok attól, hogy a halogatás kí-
sértésébe essetek, és ne várjátok, hogy 
a világ szurkoljon nektek. Szemeteket 
a Szabadítón tartva törődjetek inkább 
azzal, hogy Ő mit gondol rólatok, és 
vállaljátok a következményeket. A lelki 
magabiztosság növekszik, amikor Jé-
zus Krisztus engesztelését alkalmazva 
önként és örömmel, azon nyomban 
megbánjátok mind a kisebb, mind a 
nagyobb bűnöket.

5. Váljatok igen-igen jóvá a megbo-
csátásban! „Én, az Úr, annak bocsátok 
meg, akinek megbocsátok, de tőletek 
megköveteltetik, hogy minden ember-
nek megbocsássatok” (T&Sz 64:10). 
Bocsássatok meg mindenkinek, 
mindent, mindenkor, vagy legalábbis 
törekedjetek rá, ezzel engedve be 
saját életetekbe a megbocsátást. Ne 
tartsatok haragot, ne bántódjatok meg 
könnyen, gyorsan bocsássatok meg 

és felejtsetek, és soha ne gondoljá-
tok, hogy rátok nem vonatkozik ez 
a parancsolat. A lelki magabiztosság 
növekszik, amikor tudjátok, hogy az 
Úr tudja, hogy nincsenek haragvó 
érzéseitek egy másik lélek iránt.

6. Fogadjátok el a megpróbáltatá-
sokat, akadályokat és „meglepetéseket” 
halandó tapasztalatotok részeként! Ne 
feledjétek: azért vagytok itt, hogy pró-
bára tétessetek, hogy meglássák, vajon 
megtesztek-e minden olyan dolgot, 
amit az Úr, a ti Istenetek megparancsol 
nektek (lásd Ábrahám 3:25) – és hadd 
tegyem hozzá: „minden körülmények 
közepette”. Fivéreitek és nőtestvéreitek 
milliói voltak vagy vannak hasonlóan 
próbára téve, miért pont ti lennétek 
a kivétel? Néhány megpróbáltatás 
saját engedetlenségetek vagy gon-
datlanságotok következménye. Más 
megpróbáltatásaitok mások gondat-
lansága miatt következnek be, vagy 
egyszerűen azért, mert ez egy bukott 
világ. Amikor efféle megpróbáltatások 
érnek, az ördög kegyencei rögtön hí-
resztelni kezdik, hogy valamit rosszul 
tettetek, hogy ez egy büntetés, annak 
a jele, hogy a Mennyei Atya nem 
szeret titeket. Ne hallgassatok rájuk! 
Inkább próbáljatok meg mosolyt 
erőltetni az arcotokra, tekintsetek fel 
a mennyre, és mondjátok ezt: „Ér-
tem, Uram. Tudom, mi ez. Alkalmat 
adsz, hogy bizonyítsak, ugye?” Azután 
fogjatok össze Ővele, és tartsatok ki 
mindvégig. A lelki magabiztosság 
növekszik, amikor elfogadjátok, hogy 
„gyakran amiatt lehetséges, hogy meg-
próbáltatások és próbatételek érjenek 
benneteket az életetekben, amit jól 
tesztek” (Glenn L. Pace, “Crying with 
the Saints” [Brigham Young University 
devotional, Dec. 13, 1987], 2; speec-
hes. byu. edu).

Míg az Ukrajnai Kijev Misszió felett 
elnököltem, egyszer megkérdeztem 
az egyik leghithűbb nővért, hogy 
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Amikor megérkeztünk a kápolna 
kultúrtermébe, megkértek minket, 
hogy vegyük le a kötést a szemünk-
ről. Amikor felnéztem, láttam, hogy 
két csoport van ott, és én abba a 
csoportba kerültem, amelyik a rossz 
hangot követte. „Egészen úgy hang-
zott, mint a helyes hang” – mondtam 
magamban.

Ez a 39 évvel ezelőtti esemény 
tartós hatással volt rám. Megígértem 
magamnak: „Soha többé nem követem 
a téves hangot.” Aztán azt mondtam: 
„Igen, Uram, Téged követlek.”

Szeretném ezt az élményt a 
Szabadító gyengéd felhívására 
vonatkoztatni:

„Én vagyok a jó pásztor; és isme-
rem az enyéimet…

Az én juhaim hallják az én szó-
mat, és én ismerem őket, és követnek 
engem.” 2

Az Ő követésére szólító hívás a 
legegyszerűbb, legközvetlenebb és 
legerőteljesebb felhívás, amelyet csak 
kaphatunk. Olyan tiszta hanggal szól, 
amelyet nem lehet összetéveszteni.

Az Úr változatos igéket használva 
hív bennünket: „jöjjetek hozzám!”, 
„kövessetek!”, „járj énvelem!”. Egyik 

Eduardo Gavarret elder
a Hetvenektől

„Mert íme, az Úr minden nem-
zetnek ad embereket a saját 
nemzetükből és nyelvükből 

szavának tanítására.” 1 Ma ez a szent-
írás ismét beteljesedett, mivel lehető-
séget kaptam arra, hogy az érzéseimet 
az anyanyelvemen fejezzem ki.

1975-öt írtunk, és én az Uruguay-
Paraguay Misszióban szolgáltam fiatal 
misszionáriusként. A misszióban töltött 
első hónapom során a zónavezetők 
egy tevékenységet rendeztek egy 
evangéliumi tantétel szemléltetéséhez. 
A zónában szolgáló összes misszio-
náriusnak bekötötték a szemét, és azt 
az utasítást kaptuk, hogy kövessünk 
egy ösvényt, amely a kultúrterembe 
vezet. Az volt a feladatunk, hogy egy 
bizonyos vezető hangját kövessük, egy 
olyan hangot, amelyet indulás előtt 
hallottunk. Figyelmeztettek azonban, 
hogy az út mentén számos hangot 
hallunk majd, amelyek igyekeznek 
összezavarni bennünket, és letéríteni 
minket az ösvényről.

Néhány percig csak zajokat és 
beszélgetést hallottam, majd – minde-
zen zaj között – egy hang azt mondta: 
„kövess engem!”, és biztosan érez-
tem, hogy a helyes hangot követem. 

Igen, Uram,  
Téged követlek!
Az Úr változatos igéket használva hív bennünket: „jöjjetek 
hozzám!”, „kövessetek!”, „járj énvelem!”. Mindenhol 
cselekvésre szólít.

miért olyan szigorú önmagával, miért 
dön göli magát a porba a legcseké-
lyebb dolgok miatt. Válasza klasszikus 
példája volt egy olyan embernek, aki 
nem a megfelelő hangra hallgat. Így 
felelt: „Azért, hogy senki más ne előz-
hessen meg ebben.”

Testvérek, e misszionárius nővér-
hez intézett tanácsom nektek is szól: 
ismerjétek el a gyengeségeiteket és 
nézzetek szembe velük, de ne bénítsa-
nak meg titeket, mert némelyik a tár-
satok lesz egészen addig, míg el nem 
távoztok ebből a földi életből. Nem 
számít jelenlegi állapototok, abban a 
pillanatban, hogy önként az őszinte, 
örömteli, mindennapos bűnbánatot 
választjátok azáltal, hogy a tőletek 
telhető legjobbat igyekeztek tenni, 
és a legjobbá igyekeztek válni, akkor 
a Szabadító engesztelése úgymond kö-
rülölel és mindenhová követ bennete-
ket, bárhová menjetek is. Ha így éltek, 
akkor valóban „mindig megtartjátok 
bűneitek bocsánatát” (Móziás 4:12) 
minden nap minden órájában, minden 
perc minden másodpercében, és így 
teljes mértékben tiszták és elfogadha-
tók lesztek Isten előtt mindenkor.

Tiétek a kiváltság, ha vágytok rá, 
hogy megtudjátok akár ma, akár hama-
rosan, hogy kedvére vagytok Isten-
nek minden hiányosságotok ellenére 
is. Tanúságomat teszem egy szerető 
Szabadítóról, aki elvárja tőlünk, hogy 
a parancsolatok szerint éljünk. Tanú-
ságomat teszem egy szerető Szabadí-
tóról, aki oly hőn áhítja ránk ruházni 
kegyelmét és irgalmát. Tanúságomat 
teszem egy szerető Szabadítóról, aki 
örvend, amikor naponta alkalmaz-
zuk engesztelését azzal a nyugodt és 
boldog bizonyossággal, hogy a helyes 
irányba tartunk. Tanúságomat teszem 
egy szerető Szabadítóról, aki hőn 
áhítja, hogy megerősödjön önbizalma-
tok Isten színe előtt (lásd T&Sz 121:45). 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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esetben sem passzív felhívásról van 
szó, mindenhol cselekvésre szólít. Az 
egész emberiségnek mondja ezt Ő, aki 
a próféták prófétája, a tanítók tanítója, 
Isten Fia, a Messiás.

A felhívás, hogy „jöjjetek én hozzám!”
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a 

kik megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztlak titeket.” 3

Ti, akik még nem vagytok az egy-
ház tagjai, a misszionáriusok hangján 
kapjátok meg ezt a felhívást a követ-
kező szavakkal: „Elolvasod a Mormon 
könyvét? Imádkozol? Eljössz az egy-
házba? Követed majd Jézus Krisztus 
példáját, és megkeresztelkedsz egy 
felhatalmazással rendelkező személy 
által?” 4 Hogyan válaszolsz erre a felhí-
vásra ma? 5

Arra kérlek, hallgasd meg és fogadd 
el az üzenetet azáltal, hogy azt mon-
dod: „Igen, Uram, Téged követlek.”

Carlos Badiola és a családja az 
uruguay-i Minasból találkozott a 
misszionáriusokkal. Mivel az elderek 
sok kérdést tettek fel a tanításaik 
során, úgy döntöttek, hogy elhívják 
egy nem-egyháztag szomszédjukat – 
a gyönyörű, 14 éves Normát –, hogy 
segítsen a válaszadásban. Norma 
elkötelezett középiskolás volt, aki 
éppen a Bibliát tanulmányozta abban 
az évben az iskolában, így amikor 
a misszionáriusok kérdést tettek fel, 
Norma válaszolt. „Arany érdeklődő” 
volt. Aznap a tanítás a Bölcsesség 
szaváról szólt.

Amikor a misszionáriusok által 
tartott tanítás után hazament, Norma 
már tudta, mit kell tennie. Azt mondta 
édesanyjának: „Anya, mától nem 
iszom tejeskávét. Csak tejet.” Ez a re-
akció azon vágyának látható megnyil-
vánulása volt, hogy szeretné elfogadni 
a felhívást, hogy kövesse Krisztust, 
amint azt a misszionáriusok tolmácsol-
ták felé.

Carlos Badiola és Norma is megke-
resztelkedett. Később, Norma példáját 
követve, édesanyja, édesapja és test-
vérei is megkeresztelkedtek. Normával 
együtt nőttem fel abban a kicsiny, de 
erős gyülekezetben. Később, amikor 
visszatértem a missziómról, összehá-
zasodtunk. Mindig is tudtam, hogy 
könnyebb lesz követnem a Szabadítót, 
ha ő áll az oldalamon.

Aki az egyház tagja, és elfogadta 
ezt a felhívást, hetente megújítja ezen 
elkötelezettségét azáltal, hogy vesz az 
úrvacsorából.6 Ennek az elkötelezett-
ségnek része az, hogy betartjátok a 
parancsolatokat; ezzel azt mondjátok: 
„Igen, Uram, Téged követlek.” 7

A felhívás, hogy „kövess engem!”
„Kövess engem” – szólt az Úr 

felhívása a gazdag ifjúhoz. A gazdag 
ember egész élete során betartotta 
a parancsolatokat. Amikor az ifjú 
megkérdezte, mi egyebet tehet még, 
egyértelmű felhívást kapott válaszként: 
„…jer, kövess engem” 8. Bár a felhívás 
egyszerű volt, nem volt áldozat nélkül 
való. Erőfeszítést igényelt – amelyhez 
döntésnek és cselekedetnek kellett 
társulnia.

Nefi próféta önelemzésre szólí-
tott, amikor megkérdezte: „És [ Jézus] 
ezt mondta az emberek gyermekei-
nek: Kövess engem! Tehát, szeretett 

testvéreim, követhetjük-e Jézust, ha 
nem akarjuk az Atya parancsolatait 
betartani?” 9

A felhívás, hogy jöjj Őhozzá, hogy 
hallgass az Ő hangjára, és kövesd azt, 
a kezdetektől fogva a misszionáriusok 
üzenete volt, akik sokaknak segítettek 
jobbá tenni az életüket.

Ötven évvel ezelőtt a misszionáriu-
sok beléptek édesapám órásüzletébe, 
hogy leadjanak egy órát javításra. Jó 
misszionáriusokhoz illően megragad-
ták az alkalmat, hogy édesapámmal 
és édesanyámmal az evangéliumról 
beszéljenek. Édesapám elfogadta a 
misszionáriusokat, édesanyám pedig 
az üzenetet és a felhívást, hogy kö-
vesse Krisztust. Attól a naptól fogva a 
mai napig tevékeny maradt az egyház-
ban. Azt mondta: „Igen, Uram, Téged 
követlek.”

Amikor igyekeztek Őhozzá jönni, 
akkor erőt kaptok az élet terheinek 
könnyítéséhez, akár fizikai, akár lelki 
terhekről van szó, valamint a pozitív 
belső változás megtapasztalásához, 
amely segít majd boldogabbnak 
lennetek.

A felhívás, hogy „járj énvelem!”
Énók elhívást kapott, hogy az evan-

géliumot egy bajos és keményszívű 
népnek prédikálja. Nem érezte alkal-
masnak magát erre. Kétségei voltak 
afelől, hogy képes-e megtenni. Az Úr 
lecsendesítette kétségeit, és megerő-
sítette a hitét a felhívással, hogy „járj 
énvelem” – azzal a felhívással, amely 
a vak ember botjához vagy egy másik 
ember karjához hasonlóan irányítani 
tudja a bizonytalan léptű embert. Az-
zal, hogy megfogta a Szabadító karját, 
és vele járt, Énók rájött, hogy járása 
biztossá vált, és kiváló misszionárius 
és próféta lett belőle.10

A döntés, hogy „jöjj hozzám” és 
„kövess engem”, személyes. Amikor 
elfogadjuk ezt a felhívást, és magasabb 
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szintre emelkedik az elkötelezett-
ségünk, akkor jön el az idő, hogy 
„Ővele járhatunk”. Ez a szint szoro-
sabb kapcsolatot alakít ki a Szabadító-
val – ez a gyümölcse az első felhívás 
elfogadásának.

Norma és én egyénileg fogadtuk 
el a felhívást, hogy „jöjjetek hozzám” 
és hogy „kövessetek engem”. Aztán 
együtt, egymást támogatva megtanul-
tunk Ővele járni.

Az erőfeszítés és elszántság arra, 
hogy keressük és kövessük Őt, a szük-
séges áldások jutalmával jár.

Ez volt a helyzet azon asszony 
esetében, aki hatalmas erőfeszítés árán 
elérte, hogy megérinthette a Szabadító 
ruháját,11 vagy a vak Bartimeus eseté-
ben is, kinek az elszántsága kulcssze-
repet játszott abban a csodában, amely 
az életében történt.12 Mindkét esetben 
elnyerték a test és a lélek gyógyulását is.

Nyújtsátok ki a kezeteket, érintsé-
tek meg az Ő ruháját, fogadjátok el 
felhívását, és mondjátok: „igen, Uram, 
Téged követlek”, majd járjatok Ővele.

A „jöjjetek énhozzám”, „kövesse-
tek”, „járj velem” kifejezések olyan 
felhívások, amelyekhez elválaszthatat-
lan erő kapcsolódik – azok számára, 
akik elfogadják azokat –, hogy belső 

változást indítsatok el magatokban, 
amely arra ösztönöz, hogy kijelentsé-
tek: „már nincs hajlandóság[om] arra, 
hogy gonosz dolgot tegy[ek], csak 
arra, hogy állandóan jót tegy[ek]” 13.

Ezen változás külső megnyilvánulá-
saként pedig hatalmas vágyat éreztek 
majd, hogy „segítsétek a gyengéket, 
felemeljétek a lecsüggesztett keze-
ket, és megerősítsétek az ellankadt 
térdeket” 14.

Milyen lépéseket tehetünk ma, 
hogy „Ővele járjunk”?

1.  Tápláljuk a vágyunkat, hogy 
Krisztus jobb követői legyünk.15

2.  Imádkozzunk ezért a vágyért, 
hogy az Őbelé vetett hitünk 
növekedhessen.16

3.  Szerezzünk tudást a szentírások-
ból, megvilágítva ezzel az utun-
kat, és megerősítve a vágyunkat 
a változásra.17

4.  Hozzuk meg a döntést ma, hogy 
cselekszünk, és azt mondjuk: „Igen, 
Uram, Téged követlek!” Az igazság 
ismerete önmagában nem változ-
tatja meg a világunkat, csak ha ezt 
a tudást tettre váltjuk.18

5.  Tartsunk ki a meghozott  
döntésünkben azáltal, hogy 

mindennap gyakoroljuk 
e tantételeket.19

Szeretett prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök szavai ösztönözze-
nek bennünket a cselekvésre azon 
vágyunkban, hogy elfogadjuk a 
Szabadító felhívását. Monson elnök ezt 
mondta: „Kicsoda ez a dicsőség kirá-
lya, az urak Ura? Ő a Mesterünk. Ő a 
Szabadítónk. Ő Isten Fia. Ő a szabadu-
lásunk Szerzője. Hív minket: »Kövess 
engemet.« Utasít bennünket: »Eredj el, 
és te is a képen cselekedjél.« Arra kér: 
»…tartsd be parancsolataimat«”.20

Hozzuk meg a döntést még ma, 
hogy magasabb szintre emeljük Isten 
iránti hódolatunkat és elkötelezett-
ségünket, és az Ő felhívására adott 
válaszunk hallatsszon hangosan és 
tisztán: „Igen, Uram, Téged követ-
lek!” 21 Az Úr, Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼
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A Példabeszédek írója szívbe mar-
kolóan egyértelművé tette a kérdést: 
„A ki elnyomja a szegényt, gyalázat-
tal illeti annak teremtőjét; [és] a ki 
bedugja fülét a szegény kiáltására; 
ő is kiált, de meg nem hallgattatik.” 5

Napjainkban Jézus Krisztus vissza-
állított egyháza még nem érte meg 
az első évfordulóját, amikor az Úr 
azt parancsolta az egyháztagoknak, 
hogy „figyeljenek oda a szegényekre 
és a szűkölködőkre, és siessenek a 
segítségükre, hogy ne szenvedjenek” 6. 
Figyeljétek meg az e versben álló 
felszólítást: „hogy ne szenvedjenek”. 
Ilyen nyelvezetet használ Isten, amikor 
valamit igen komolyan gondol.

A világban lévő egyenlőtlenség mo-
numentális kihívását tekintve mit tehet 
egyetlen férfi vagy nő? Maga a Mester 
adott erre választ. Amikor elárulása és 
keresztre feszítése előtt Mária drága 
temetési kenettel megkente Jézus fejét, 
Iskariotes Júdás tiltakozott e tékozlás 
ellen, és „hábor[gott] vala” 7 az asszony 
ellen.

„Jézus pedig monda: …miért bánt-
játok őt? jó dolgot cselekedett…

Ő a mi tőle telt, azt tevé” 8.
„Ő a mi tőle telt, azt tevé”! Milyen 

velős szabály! Egy újságíró egyszer 
a Kalkuttában élő szegények meg-
mentésére irányuló reménytelen 
feladatáról faggatta Teréz anyát. Az 
újságíró azon a véleményen volt, hogy 
statisztikai értelemben Teréz anya az 
égvilágon semmi változást nem ért el. 
Ez a figyelemre méltó, apró asszony 
azzal vágott vissza, hogy munkája a 
szeretetről szól, nem a statisztikáról. 
Elmondta, hogy a hatáskörén kívül 
eső rengeteg ember ellenére ké-
pes betartani a parancsolatot, hogy 
szeresse Istent és a felebarátját azzal, 
hogy szolgálja a hatáskörén belül 
lévőket mindenével, amije csak van. 
Egy másik alkalommal ezt mondta: 
„…amit teszünk, csak egy csepp a 

helyzetűek felé. Két ilyen ember ott-
honába született, és még sokkal több 
ilyen között nőtt fel. Nem ismerjük 
halandó léte minden részletét, de egy 
alkalommal ezt mondta: „A rókáknak 
vagyon barlangjok és az égi mada-
raknak fészkük; de az ember Fiának 
nincs hová fejét lehajtani.” 2 Úgy tűnik, 
hogy a menny és a föld Alkotója, 
aki „minden dolgot [teremtett], ami 
azokban van” 3, legalábbis felnőtt élete 
során hajléktalan volt.

A világ történelme folyamán a 
szegénység jelentette az emberiség 
legnagyobb és legelterjedtebb kihívá-
sát. Legszembetűnőbb kára általában 
fizikai jellegű, de még lesújtóbb lehet 
az azt kísérő lelki és érzelmi károso-
dás. Akárhogy is, a nagy Megváltó 
nem adott gyakrabban ismételt felhí-
vást, mint hogy csatlakozzunk Hozzá 
e teher könnyebbé tételében. Jehova-
ként azt mondta, szigorúan meg fogja 
ítélni Izráel házát, mert „szegénytől 
rablott marha van házaitokban”.

Majd így folytatta: „Mi dolog, hogy 
népemet összezúzzátok, és a szegé-
nyek orczáját összetöritek?” 4

Jeffrey R. Holland elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Milyen csodás új elemmel bő-
vült az általános konferenci-
ánk! Bien hecho, Eduardo.

Szolgálata kezdetének legmeg-
döbbentőbb pillanatává vált, amikor 
Jézus felállt otthona, Názáret zsinagó-
gájában, és felolvasta az Ésaiás által 
megjövendölt e szavakat, amint azt 
Lukács evangéliumában olvashatjuk: 
„Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel-
hogy felkent engem, hogy a szegé-
nyeknek az evangyéliomot hirdessem, 
elküldött, hogy a töredelmes szívűeket 
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és… szabadon 
bocsássam a lesujtottakat.” 1

Ez volt a Szabadító első nyilvános 
bejelentése messiási küldetéséről. Ám 
ez a vers azt is egyértelművé teszi, 
hogy a végül meghozandó engesztelő 
áldozatához és feltámadásához vezető 
útján Jézus elsődleges és mindenek-
előtti messiási kötelessége a szegények 
megáldása lesz, ideértve a lélekben 
szegényeket is.

Szolgálata kezdetétől fogva Jézus 
különleges szeretettel fordult az 
elszegényedettek és a hátrányos 

„Nem vagyunk-e 
mindannyian 
koldusok?”
Legyünk akár gazdagok, akár szegények, meg kell tennünk 
minden tőlünk telhetőt, amikor mások szükséget látnak.
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tengerben. Anélkül a csepp nélkül 
azonban sekélyebb volna a tenger.” 9 
Az újságíró erre józanul csak annyit 
felelt, hogy a kereszténység nyilván-
valóan nem statisztikai törekvés. A 
férfi hozzátette, hogy ha nagyobb 
öröm lesz a mennyben egy megtérő 
bűnös miatt, mint kilencvenkilenc 
olyan ember miatt, akiknek nincs 
szükségük bűnbánatra, akkor Isten 
minden bizonnyal nem tartja valami 
nagyra a százalékos adatokat.10

Tehát hogyan tehetjük meg azt, ami 
tőlünk telik?

Például úgy, ahogyan Benjámin ki-
rály tanította, hogy nem tartjuk vissza 
a javainkat azért, mert úgy véljük, a 
szegények maguk idézték elő saját 
nyomorúságukat. Meglehet, hogy 
néhányan tényleg maguk okolhatók 
nehéz helyzetükért, de nem ponto-
san ez-e a helyzet mindannyiunkkal? 
Nem ezért teszi-e fel a kérdést ez a 
könyörületes uralkodó, hogy „nem 
vagyunk-e mindannyian koldu-
sok” 11? Nem fohászkodunk-e tán 
mindannyian segítségért és remény-
ségért és imákra adott válaszokért? 
Nem esdeklünk-e általunk elkövetett 
hibák és általunk okozott problémák 
megbocsátásáért? Nem könyörgünk-e, 
hogy a kegyelem ellensúlyozza 
gyengeségeinket, és hogy az irga-
lom győzedelmeskedjen az igazság 
felett legalább a mi esetünkben? Nem 
csoda hát, hogy Benjámin király azt 
mondja: azzal nyerjük el bűneink 
bocsánatát, ha Istenhez könyörgünk, 
aki irgalommal válaszolni fog, de úgy 
fogjuk megtartani bűneink bocsá-
natát, ha mi magunk is irgalommal 
válaszolunk a nekünk könyörgő 
szegényeknek.12

Az értük tett irgalmas cselekedetek 
mellett imádkoznunk is kell a szüksé-
get látókért. Egy csoportnyi zorámitát, 
akiket egyházbéli társaik „szennyesek-
nek tartották” és „annyira becsülték…, 

mint a salakot” – ezek szentírásbeli 
kifejezések –, nem engedtek be gyü-
lekezeti házaikba „öltözékük durva 
szövése miatt”. Mormon így fogalma-
zott: „szegények voltak a világi dolgok 
tekintetében; és így szívükben is 
szegények voltak” 13 – két olyan állapot 
ez, amely szinte mindig kéz a kézben 
jár. A misszionárius társak, Alma és 
Amulek a rongyokba öltözöttek elíté-
lendő elutasítását azzal ellensúlyozták, 
hogy elmondták nekik: bármilyen 
kiváltságokat tagadjanak is meg tőlük 
mások, mindig tudnak imádkozni – a 
mezejükön, a házukban, a családjuk-
ban és a szívükben.14

De aztán Amulek így szól ehhez a 
csoporthoz, akik maguk elutasításban 
részesültek: „Ha [miután imádkozta-
tok,] elutasítjátok a szűkölködőket és 
a mezíteleneket, és nem látogatjátok 
meg a betegeket és a nyomorultakat, 
és nem adtok a javaitokból, ha van, 
azoknak, akiknek szükségük van arra 
– azt mondom nektek, hogy… akkor 
íme, imátok hiábavaló, és semmit nem 
ér nektek, és olyanok vagyok, mint 
a képmutatók, akik megtagadják a 
hitet.” 15 Micsoda erőteljes emlékeztető 
arra, hogy legyünk akár gazdagok, 
akár szegények, meg kell tennünk 
minden tőlünk telhetőt, amikor mások 
szükséget látnak.

Na mármost mielőtt még az a vád 
érne, hogy valamiféle Don Quijote-
szerű, világraszóló szociális programot 
javaslok, vagy a koldulásban látom a 
felemelkedés lehetőségét, biztosítani 
szeretnélek benneteket afelől, hogy 
minden más férfihoz és nőhöz hason-
lóan én is nagy becsben tartom az 
iparkodás, a szorgalom, az önellátás és 
az ambíció alapelveit. Mindig is elvár-
ják tőlünk, hogy segítsünk magunkon, 
mielőtt mások segítségét kérnénk. 
Továbbá azt sem tudom pontosan, 
hogy miként kellene eleget tennetek 
az azok iránti kötelességeteknek, akik 
nem mindig akarnak vagy tudnak 
segíteni önmagukon. Azt azonban 
tudom, hogy Isten tudja, és Ő segít és 
vezet majd benneteket a tanítványság 
könyörületes tetteiben, ha lelkiisme-
retesen törekedtek és imádkoztok és 
nyitott szemmel jártok, hogy betartsa-
tok egy olyan parancsolatot, amelyet 
Ő újra és újra megadott nekünk.

Bizonyára értitek, hogy olyan 
szerteágazó társadalmi szükségletek-
ről beszélek most, amelyek messze 
meghaladják az egyház tagjainak ere-
jét. Szerencsére az Úr módja, mellyel 
a sajátjainkról gondoskodhatunk, 
könnyebb: mindenkinek, aki fizikailag 
képes rá, be kell tartania a böjt törvé-
nyét. Ésaiás ezt írta:
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„Hát nem ez-é a bőjt, a mit én 
kedvelek:

…hogy az éhezőnek megszegd 
kenyeredet, és a szegény bujdosókat 
házadba bevigyed, ha meztelent látsz, 
felruházzad…? [Hogy] az igának köte-
leit megoldjad, és szabadon bocsásd 
az elnyomottakat…?” 16

Tanúságomat teszem a csodák-
ról – mind lelki, mind fizikai csodák-
ról –, melyek azoknak adatnak, akik 
betartják a böjt törvényét. Tanúsá-
gomat teszem a csodákról, melyek 
engem értek. Valóban, ahogyan Ésaiás 
lejegyezte, megtörtént már, hogy én 
is felkiáltottam a böjt során, és Isten 
valóban így válaszolt: „Ímé, itt va-
gyok.” 17 Tartsátok becsben ezt a szent 
kiváltságot legalább havi egy alkalom-
mal, és legyetek olyan nagylelkűek a 
böjti felajánlásban és más emberbaráti, 
oktatásügyi és misszionáriusi hozzájá-
rulásban, amennyire a körülményeitek 
engedik. Ígérem, hogy Isten bőkezű 
lesz veletek, és azok, akik általa-
tok kapnak enyhülést, mindörökre 
áldottnak nevezik majd a neveteket. A 
tavalyi esztendőben több mint 750 000 
egyháztag kapott segítséget az odaadó 
püspökök és segítőegyleti elnökök 
által szétosztott böjti felajánlásoknak 
köszönhetően. Ez rengeteg hálás 
utolsó napi szentet jelent.

Fivéreim és nőtestvéreim, egy efféle 
prédikáció megköveteli, hogy nyilvá-
nosan elismerjem életem meg nem 
érdemelt és véget nem érő áldásait, 
mind a fizikaiakat, mind a lelkieket. 
Hozzátok hasonlóan alkalmanként ne-
kem is támadtak pénzügyi aggályaim, 
de soha nem voltam szegény, sőt, 
még csak nem is tudom, mit éreznek 
a szegények. Továbbá nem isme-
rem minden okát, hogy miért olyan 
rengetegfélék születésünk, egész-
ségünk, tanulásra és anyagi jólétre 
kapott lehetőségeink körülményei itt 
a halandóságban, de amikor oly sok 
embert látok nélkülözni, akkor tudom, 
hogy „jómagam csakis Isten kegyelme 
által jutottam el idáig” 18. Azt is tudom, 
hogy bár talán nem vagyok őrizője a 
testvéremnek, de testvére vagyok a 
testvéremnek, és „mert sokat kaptam, 
énnekem is adnom kell” 19.

E tekintetben személyes tisztele-
temet fejezem ki Thomas Spencer 
Monson elnök előtt. Áldásnak tar-
tom, hogy immár 47 esztendeje állok 
kapcsolatban vele, és a kép, amelyet 
halálom napjáig őrizni fogok róla a 
szívemben, az, amikor a gazdasági 
válságban lévő Kelet-Németországból 
a házi papucsában repült haza, mert 
nemcsak a váltás öltönyét és ingeit 
hagyta ott, hanem még a lábán lévő 

cipőt is. „Mily szépek a hegyeken [és 
a repülőtér termináljain át csoszogó] 
örömmondónak lábai, a ki békessé-
get hirdet…” 20 Monson elnök megtett 
minden tőle telhetőt az özvegyekért és 
az apátlanokért, a szegényekért és az 
elnyomottakért – többet, mint bárki, 
akit ismerek.

Egy Joseph Smith prófétának adott 
1831-es kinyilatkoztatásban az Úr azt 
mondta, hogy a szegények egy nap 
„látni fogják Isten királyságát hatalom-
mal és nagy dicsőséggel jönni a szaba-
dításukra” 21. Segítsünk hát e jövendölés 
beteljesedésében azzal, hogy Jézus 
Krisztus igaz egyházában betöltött 
tagságunk hatalmával és dicsőségével 
megteszünk minden tőlünk telhetőt, 
hogy megszabadítsunk mindenkit, akit 
csak tudunk, a szegénységből, amely 
fogva tartja őket, és a nélkülözéstől, 
amely romba dönti számos álmukat. 
Ezért imádkozom Jézus Krisztus irgal-
mas nevében, ámen. ◼
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titeket, én vagyok az életnek ama 
kenyere, én vagyok a világ világos-
sága, ha valaki szomjúhozik, jőjjön én 
hozzám, és igyék, az én békességemet 
adom néktek, vesztek erőt, örülni 
fogtok«” (The Character of Jesus  [1908], 
7, 11, 15–16).

A férfiakat és nőket részben azok 
az emberek formálják, akik között 
választásuk szerint élnek. Azok, akikre 
felnéznek, és akiket mintázni igyekez-
nek, szintén formálják őket. Jézus a 
nagy példa. Az egyetlen módja annak, 
hogy tartós békére leljünk az, ha Őrá 
tekintünk és élünk.

Mit érdemes tanulmányoznunk 
Jézussal kapcsolatosan?

Az Újszövetség írói semmit sem 
törődtek Jézus kinézetével, a ruhával, 
amelyet viselt, vagy a házzal, ahol 
élt. […] Istállóban született, asztalos-
műhelyben dolgozott, három éven át 
tanított, aztán meghalt a kereszten. 
[…] Az Újszövetséget olyan emberek 
írták, akik eltökéltek voltak aziránt, 
hogy tekintetünket Őrá vessük” (The 
Character of Jesus, 21–22), azzal a 
bizonyossággal, hogy Ő valóban Isten 
Fia, a világ Szabadítója és Megváltója 
volt, és ma is az.

A Szabadító egyik példázata – úgy 
vélem – különösen illik napjainkra.

Máté 13. fejezetében található, és 
így szól:

„De mikor az emberek alusznak 
vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt 
vete a búza közé, és elméne.

Mikor pedig felnevekedék a vetés, 
és gyümölcsöt terme, akkor meglát-
szék a konkoly is.

A gazda szolgái pedig előállván, 
mondának néki: Uram, avagy nem 
tiszta magot vetettél-e a te földedbe? 
honnan van azért benne a konkoly?

Ő pedig monda nékik: Valamely el-
lenség cselekedte azt. A szolgák pedig 
mondának néki: Akarod-é tehát, hogy 
elmenvén, összeszedjük azokat?

1908-ban Jézus Krisztus jelleméről. 
Ez áll benne:

„Kereszténynek lenni azt jelenti, 
hogy oly őszintén és buzgón tiszteljük 
Jézust, hogy az egész életünket annak 
szenteljük, hogy Őhozzá hasonlóvá 
váljunk.

[…] Megismerhetjük Őt a szavain 
keresztül, a cselekedetei által, de a 
hallgatásaiból is. Megismerhetjük ab-
ból, milyen benyomást tett elsősorban 
a barátaira, másodsorban az ellensége-
ire, harmadsorban pedig a kortársaira 
általában. […]

A XX. századi életvitel egyik jel-
legzetessége az elégedetlenség [és az 
aggodalom]. […]

A világ kiált valamiért, de alig tudja, 
pontosan miért is. Eljött a jólét; [és] a 
világ tele van az emberi készség és 
értelem alkotta találmányokkal, de mi 
[mégis] nyughatatlanok, elégedetlenek 
[és] zavarodottak vagyunk. […] [Ha 
kinyitjuk] az Újszövetséget, [ezek a 
szavak köszöntenek minket]: »Jőjjetek 
én hozzám, és én megnyugosztlak 

L. Tom Perry elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Az életen átvezető utazásunknak 
vannak jó és rossz időszakai is. 
Mindkettő különböző kihí-

vásokat állít elénk. Az, hogy miként 
tanulunk meg alkalmazkodni ezekhez 
a kihívásokhoz, azon múlik, milyen 
alapra építkezünk. Urunk és Szaba-
dítónk evangéliuma biztos és szilárd 
alapot nyújt. Apránként építjük ki, 
ahogyan tudást szerzünk az Úrnak az 
Ő gyermekei számára alkotott örökké-
való tervéről. A Szabadító a tanítómes-
ter. Őt követjük.

A szentírások bizonyságot tesznek 
Őróla, és a tökéletes igazlelkűség pél-
dáját tárják elénk, amelyet követnünk 
kell. Egy korábbi konferencián már 
említést tettem az egyház tagjainak 
arról, hogy számos jegyzetfüzetem 
van, amelyekben édesanyám felje-
gyezte azokat az anyagokat, amelye-
ket a segítőegyleti tanításokra való 
felkészüléséhez használt. E jegyzetek 
ma is épp annyira időszerűek, mint 
régen. Közöttük volt egy idézet, 
amelyet Charles Edward Jefferson írt 

Tartós békére lelni  
és örökkévaló 
családokat építeni
Jézus Krisztus evangéliuma biztosítja azt az alapot, amelyen 
tartós békére lelhetünk, és amelyre örökkévaló családi 
egységeket építhetünk.



Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor 
összeszeditek a konkolyt, azzal együtt 
netalán a búzát is kiszaggatjátok.

Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind 
a kettő az aratásig, és az aratás idején 
azt mondom majd az aratóknak: 
Szedjétek össze először a konkolyt, és 
kössétek kévékbe, hogy megégessé-
tek; a búzát pedig takarítsátok az én 
csűrömbe” (25–30. vers).

Az egész emberiség ősi ellensége 
annyi eszközzel állt elő, amennyit csak 
ki tudott gondolni, hogy közel s távol 
elvesse a konkolyt. Módot talált arra, 
hogy beférkőzzön még a saját ottho-
naink szentségébe is. A gonosz és 
világi módszerek oly széles körben el-
terjedtek, hogy úgy tűnik, nincs valódi 
lehetőség a kigyomlálásukra. Vezeté-
ken és a levegőben terjedve eljutnak 
azokra az eszközökre, amelyeket a ta-
nulásra és a szórakoztatásra fejlesztet-
tek ki. A búza és a konkoly szorosan 
együtt növekszik. A földet gondozó 
sáfárnak minden erejével azon kell 
lennie, hogy táplálja a jót, és annyira 
megerősítse és megszépítse, hogy 

a konkolynak ne legyen vonzereje 
sem a szem, sem a fül számára. Mily 
áldottak is vagyunk az Úr egyházának 
tagjaiként, hogy Urunk és Szabadítónk 
becses evangéliuma birtokában lehe-
tünk, mely olyan alapot jelent, amelyre 
az életünket építhetjük.

A Mormon könyvében 2 Nefinél ezt 
olvashatjuk: „Mert íme, ismét azt mon-
dom nektek, hogy ha ezen az úton 
léptek be, és elnyeritek a Szentlelket, 
az minden olyan dolgot meg fog mu-
tatni nektek, amit meg kell tennetek” 
(2 Nefi 32:5).

Sohasem hagyhatjuk, hogy a világ 
zaja túlharsogja és legyőzze a halk, 
szelíd hangot.

Nyilvánvaló, hogy figyelmeztetést 
kaptunk azokkal az eseményekkel 
kapcsolatosan, amelyekkel napja-
inkban szembekerülünk. A kihívá-
sunk az, hogy miként készülünk fel 
azokra az eseményekre, melyekről 
az Úr megmondta, hogy biztosan 
bekövetkeznek.

Sokan megértik aggódó társadal-
munkban, hogy a család széthullása 

csak bánatot és reménytelenséget hoz 
egy gondokkal teli világba. Az egyház 
tagjaiként felelősek vagyunk azért, 
hogy megőrizzük és megvédjük a 
családot mint a társadalom és az örök-
kévalóság alapegységét. A próféták 
figyelmeztettek és most is figyelmez-
tetnek a családi értékek pusztulá-
sának elkerülhetetlen és romboló 
következményeire.

Miközben a világ továbbra is figyel 
bennünket, legyünk bizonyosak afelől, 
hogy a példánk megerősíti és támo-
gatja az Úr által a gyermekei számára 
megalkotott tervet itt a halandóság-
ban. Minden tanítás legnagyobbikát 
igazlelkű példánkkal kell megtenni. 
Otthonainknak szent helyeknek kell 
lenniük ahhoz, hogy ellenállhassanak 
a világ nyomásának. Emlékezzetek, 
hogy az Úr összes áldása közül a 
legnagyobbak az igazlelkű családokon 
keresztül és őhozzájuk érkeznek.

Alaposan folytatnunk kell szülői 
teljesítményünk felülvizsgálatát. A 
legnagyobb erejű tanítás, amelyet 
egy gyermek valaha is kapni fog, 
az aggódó és igazlelkű apáktól és 
anyáktól származik majd. Vizsgáljuk 
meg először az anya szerepét. Figyel-
jetek a következő idézetre Gordon B. 
Hinckley elnöktől:

„Azok a nők, akik otthonná va-
rázsolják a házukat, sokkal inkább 
hozzájárulnak a társadalom jólétéhez, 
mint azok, akik hatalmas seregeket 
irányítanak vagy lenyűgöző vállalatok 
élén állnak. Ki fejezhetné ki pénzben 
azt a hatást, amelyet egy anya a gyer-
mekeire, egy nagymama az utódaira, 
vagy a nagynénik, húgok és nővérek a 
tágabb családra gyakorolnak?

Meg sem tudnánk kísérelni meg-
mérni vagy kiszámolni azon nők hatá-
sát, akik saját módjukon stabil családi 
életet építenek ki, és az örökkévaló jó 
érdekében gondozzák a jövő nemze-
dékeit. Jelen nemzedék nőtagjainak 
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döntései örökkévaló következmények-
kel bírnak majd. Azt mondanám, hogy 
napjaink anyáinak nincsen nagyobb 
lehetőségük és komolyabb kihívásuk 
annál, minthogy mindent megtegye-
nek, amit csak tudnak, az otthon meg-
erősítéséért” (Standing for Something: 
10 Neglected Virtues That Will Heal 
Our Hearts and Homes [2000], 152).

Most nézzük meg, milyen szerepet 
játszik életünkben az édesapa:

Az apák áldásokat adnak gyer-
mekeiknek és szent szertartásokat 
végeznek. Ezek életük lelki fénypont-
jai lesznek.

Az apák személyes felelősséget 
vállalnak a családi imák irányításáért, 
a mindennapos szentírás-olvasásért és 
a hetente megtartott családi estékért.

Az apák családi hagyományokat 
építenek azzal, hogy segítő részt 
vállalnak a nyaralások és kirándulások 
megtervezésében, melyek a család 
összes tagját mozgósítják. Gyermekeik 
sohasem fogják elfelejteni ezen külön-
leges, együtt töltött alkalmak emlékét.

Az apák négyszemközti beszélge-
téseket tartanak a gyermekeikkel, és 
evangéliumi tantételeket tanítanak 
nekik.

Az apák megtanítják fiaiknak és 
leányaiknak a munka értékét, és segí-
tenek nekik érdemes célokat kitűzni 
az életükben.

Az apák példát mutatnak az igaz-
lelkű evangéliumi szolgálatra.

Emlékezzetek rá, fivérek, hogy 
szent elhívásotok apának lenni Izráel-
ben. Ez a legfontosabb elhívásotok az 
időben és az örökkévalóságban! Olyan 
elhívás ez, amelyből soha nem fognak 
felmenteni titeket.

Sok évvel ezelőtt a cövekkonferen-
ciákon mindig egy kisfilmet mutat-
tunk be, hogy illusztrálja az üzenetet, 
amelyet átadtunk. Az év előrehaladtá-
val, miközben egyházszerte a szá-
munkra kijelölt cövekkonferenciákra 

utaztunk, nagyon jól megismertük 
e film tartalmát. Szinte fejből tudtuk 
idézni. Az üzenet pedig ennyi év után 
is az emlékezetemben van. Harold 
B. Lee elnök volt a film narrátora, aki 
egy eseményről számolt be, amely a 
leánya otthonában történt. Valahogy 
így hangzott:

Egyik este az édesanya idege-
sen próbálta befejezni a befőzést. 
A gyermekek végre ágyban voltak, 
és minden elcsendesült. Most már 
hozzáláthatott a gyümölcshöz. Amint 
elkezdte hámozni és magozni a 
gyümölcsöt, két kisfiú jelent meg a 
konyhában bejelentve, hogy készen 
állnak az esti imára.

Mivel nem szerette volna félbe-
szakítani a munkát, az édesanya 
sürgetően a következő javaslatot tette 
a fiúknak: „Miért nem mondjátok el 
a ma esti imát egyedül, anyuka meg 
tovább dolgozik a gyümölcsökön?”

Az idősebb testvér határozottan 
toppantott egyet, és azt kérdezte: 
„Melyik fontosabb, az ima vagy a gyü-
mölcs?” (Lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: Harold B. Lee [2001]. 143.)

Olykor olyan helyzetben találjuk 
magunkat, amikor lehetőségünk nyílik 
olyasvalamit tanítani a gyermekek-
nek, amely tartós hatással lesz fiatal 

életükre. Persze, hogy az imák fon-
tosabbak, mint a gyümölcs. A sikeres 
szülő sohasem túl elfoglalt ahhoz, 
hogy ne ragadja meg a pillanatot egy 
gyermek életében, amikor fontos lec-
két taníthat neki.

Szilárd meggyőződésem, hogy 
sohasem volt még olyan időszak sok 
éven át tartó életem során, amikor 
Mennyei Atyánk gyermekeinek 
nagyobb szüksége lett volna hithű 
és elkötelezett szüleik vezető kezére, 
mint ma. Olyan szülők nagyszerű és 
nemes örökségével rendelkezünk, 
akik szinte minden tulajdonukról le-
mondtak, hogy olyan helyet találjanak, 
ahol hittel és bátorsággal nevelhetik 
fel családjukat, hogy a következő 
nemzedéknek nagyobb lehetőségei 
legyenek, mint ami nekik adatott. Rá 
kell lelnünk magunkban ugyanerre az 
eltökélt lelkiségre, és ugyanezzel az 
áldozatos lélekkel kell legyőznünk az 
előttünk álló kihívásokat. A jövő nem-
zedékeiben még nagyobb bizalmat 
kell elültetnünk az Úr és a Szabadító 
tanításai iránt.

„És most, fiaim, emlékezzetek, em-
lékezzetek rá, hogy Megváltónk szik-
lájára, aki Krisztus, Isten Fia, arra kell 
építenetek az alapotokat; hogy amikor 
az ördög elküldi erős szeleit, igen, 
nyilait a forgószélben, igen, amikor 
minden jégesője és hatalmas zivatara 
benneteket ver majd, akkor nem lesz 
hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a 
nyomorúság és a végtelen jaj szakadé-
kába, mert a szikla melyre építettetek 
– mely biztos alap – egy olyan alap, 
melyről nem bukhat le az ember, ha 
arra épít” (Hélamán 5:12).

Jézus Krisztus evangéliuma biz-
tosítja azt az alapot, amelyen tartós 
békére lelhetünk, és amelyre örökké-
való családi egységeket építhetünk. 
Erről teszem bizonyságomat Urunk és 
Szabadítónk, igen, Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen. ◼
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hogy azok szerint élünk. Megingatha-
tatlan elkötelezettségre van szüksé-
günk a parancsolatok iránt, valamint 
szigorúan be kell tartanunk a szent 
szövetségeket. Az ésszerűsítések külö-
nösen akkor károsak, amikor hagyjuk, 
hogy távol tartsanak bennünket a 
templomi felruházástól, az érdemes 
missziótól, valamint a templomi házas-
ságtól. Szívszaggató, amikor szavaink-
kal hitet teszünk e célok mellett, mégis 
elhanyagoljuk azokat a mindennapos 
viselkedésformákat, amelyek az eléré-
sükhöz szükségesek.5

Néhány fiatal kijelenti, hogy a 
templomi házasság a célja, mégsem 
a templomra érdemes személyekkel 

Szeretett fivéreim, szeretnék ma 
este néhány tanácsot megosztani 
veletek a döntésekkel és választá-

sokkal kapcsolatban.
Amikor fiatal ügyvéd voltam a 

San Franciscó-i öböl környékén, 
vállalatunk annak a cégnek végzett 
jogi munkákat, amely a Charlie Brown 
ünnepi TV műsorokat készítette.1 
Charles Schulz és teremtményei rajon-
gója lettem – Peanuték, vagyis Charlie 
Brown, Lucy, Snoopy és más csodás 
karakterek rajongója.

Az egyik kedvenc képregényem 
Lucyval volt kapcsolatos. Ha jól 
emlékszem, Charlie Brown baseball-
csapata fontos meccset játszott – Lucy 
volt a jobb oldali mezőnyjátékos, egy 
magas labda pedig éppen felé tartott. 
A bázisok mind foglaltak voltak, ez 
pedig már a kilencedik, vagyis utolsó 
ütés volt. Ha Lucy elkapja a labdát, a 
csapata nyer. Ha Lucy elejti a labdát, a 
másik csapat nyer.

Ahogyan az csak a képregények-
ben történhet meg, az egész csapat 
körülállta Lucyt, amint a labda lefelé 
tartott. Lucynek az járt a fejében: „Ha 
elkapom, hős leszek, ha nem, akkor 
bűnbak.”

Leért a labda, és társai győzelem-
ben reménykedő tekintetétől kísérve 
Lucy elejtette. Charlie Brown undorral 

vágta földhöz a kesztyűjét. Lucy ekkor 
csapattársaira nézett, és csípőre tett 
kézzel ennyit mondott: „Mégis hogy 
gondoltátok, hogy elkapom a labdát, 
amikor épp országunk külpolitikája 
foglalkoztat!?”

Ez csupán egy volt a rengeteg ma-
gas labda közül, amelyet Lucy elejtett 
az évek során, de minden alkalommal 
új kifogással állt elő.2 Lucy kifogá-
sai bár viccesek voltak, mégis mind 
ésszerűsítés volt csupán; nem ez volt a 
valódi oka annak, hogy nem kapta el 
a labdát.

Thomas S. Monson elnök szolgá-
lata során gyakran tanította, hogy a 
döntéseink határozzák meg a sorsun-
kat.3 Ebben a szellemben a ma esti 
tanácsom az, hogy emelkedjünk az 
ésszerűsítések bármely formája fölé, 
amely meggátolhat bennünket az 
igazlelkű döntésekben, különösen, 
ha Jézus Krisztus szolgálatáról van szó. 
Ésaiás könyvében azt olvassuk, hogy 
fontos „a gonoszt megvetni, és a jót 
választani” 4.

Szerintem különösen fontos nap-
jainkban, amikor Sátán oly sok új és 
kifinomult módon tombol az emberek 
szívében, hogy a választásaink és dön-
téseink megfontoltak és azon célokkal 
és célkitűzésekkel összhangban állóak 
legyenek, amelyekről kijelentettük, 

PA P S Á G I  Ü L É S  | 2014. október 4.

Válasszatok bölcsen!
„…a gonoszt megvetni, és a jót választani” (Ésaiás 7:15).
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randevúzik. Őszintén szólva néhá-
nyan egyáltalán nem is randevúznak 
és pont! Ti, egyedülálló férfiak, minél 
tovább maradtok egyedülállók a meg-
felelő kor és érettség után, annál in-
kább belekényelmesedtek a helyzetbe. 
Pedig éppen hogy egyre kényelmetle-
nebbül kellene éreznetek magatokat! 
Kérlek, „buzgón munkálkodja[tok]” 6 
olyan közösségi és lelki tevékenysé-
gekben, amelyek összeegyeztethetők 
a templomi házasságra vonatkozó 
célkitűzésetekkel.

Néhányan elhalasztják a házassá-
got, amíg befejezik a tanulmányaikat 
és munkába állnak. Bár ez az érvelés 
széles körben elfogadott a világban, 

mégsem mutat hitet, mégsem felel 
meg a modernkori próféták tanácsai-
nak, és nem egyeztethető össze az 
igaz tannal sem.

Nemrégiben találkoztam egy remek 
tizenéves fiatal férfival. A céljai a 
következők voltak: elmenni misszióba, 
végzettséget szerezni, megházasodni 
a templomban, és hithű, boldog 
családot alapítani. Nagyon tetszettek 
a céljai. A további beszélgetés során 
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a 
viselkedése és a meghozott döntései 
nincsenek összhangban a céljaival. 
Úgy éreztem, őszintén akar misszióba 
menni, és kerüli a komoly bűnöket, 
amelyek ezt megakadályozhatnák, a 
mindennapos viselkedése azonban 
nem arra irányul, hogy felkészítse őt 
azokra a fizikai, érzelmi, szociális, 
értelmi és lelki kihívásokra, amelyek-
kel majd szembekerül.7 Nem tanulta 
meg, hogyan dolgozzon keményen. 
Nem vette komolyan az iskolát vagy a 
hitoktatást. Eljárt ugyan az egyházba, 
de nem olvasta a Mormon könyvét. 
Rengeteg időt töltött videojátékokkal 
és a közösségi médiával. Úgy tűnt, 
azt gondolja, hogy elég, ha csupán 
megjelenik a misszióján. Fiatal férfiak, 
kötelezzétek el ismét magatokat az 
érdemes viselkedés mellett, valamint 
az arra való komoly felkészülés mel-
lett, hogy Urunk és Szabadítónk, Jézus 
Krisztus követei legyetek.

Nem csupán a nagy, sorsfordító 
döntések miatt aggódok, hanem a 
középpálya miatt, a hétköznapi világ 
miatt, és az itt meghozott, látszólag 
kevésbé jelentős döntések miatt is, 
ahol az időnk javát töltjük. Ezeken a 
területeken hangsúlyoznunk kell a 
visszafogottságot, az egyensúlyt és kü-
lönösen a bölcsességet. Fontos, hogy 
felülemelkedjünk az ésszerűsítéseken, 
és a legjobb döntéseket hozzuk.

Az internethasználat a legjobb 
példa arra, milyen nagy szükség 

van visszafogottságra, egyensúlyra 
és bölcsességre. Az internet hasz-
nálható arra, hogy misszionáriusi 
munkát végezzünk, segítsünk a 
papsági feladatokban, hogy becses 
ősöket kutassunk fel a szent templomi 
szertartásokhoz, és még sok minden 
egyébre. A lehetőségek a jóra hatal-
masak. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy 
rengeteg gonoszt is képes továbbí-
tani, köztük a pornográfiát, a digitális 
kegyetlenséget 8 és a névtelen pletykát. 
Terjeszthet ostobaságot is. Ahogyan 
Randall L. Ridd testvér az internetről 
szólva oly éles szavakkal tanított a 
legutóbbi általános konferencián: „…
belekerülhettek az olyan haszontalan 
dolgok végtelen körforgásába, melyek 
pazarolják az időtöket és csorbítják a 
lehetőségeiteket” 9.

A figyelmet elvonó és az igazlel-
kűség ellen munkálkodó tényezők 
nem csak az interneten találhatók 
meg; ott vannak mindenütt. Nemcsak 
a fiatalságra vannak hatással, hanem 
mindannyiunkra. Olyan világban 
élünk, amely szó szerint háborog.10 
A „móka és kacagás” rögeszmés 
megjelenítésével, valamint erkölcs-
telen és működészavaros életekkel 
vagyunk körülvéve. Mindezeket a 
média nagy része normális viselke-
désként mutatja be.

David A. Bednar elder nemrég 
figyelmeztette az egyháztagokat, 
hogy legyenek hitelesek a közösségi 
média használata során.11 Arthur C. 
Brooks, a vezető gondolkodó is 
hangsúlyozza ezt. Megfigyelte, hogy 
a közösségi média használata során 
hajlamosak vagyunk életünk kellemes 
részét bemutatni, és egyúttal elken-
dőzni az iskolai vagy munkahelyi 
nehézségeket. Ezzel hiányos képet 
mutatunk – olykor önmagasztaló vagy 
hamis módon. Ezt az életet tesszük a 
nyilvánosság elé, és „közösségi média 
»barátaink« majdnem kizárólag hamis 
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életét” fogyasztjuk. Brooks kijelenti: 
„Hogyan is lehetne elkerülni, hogy 
egyre rosszabbul érezzük magunkat, 
ha az időnk egy részét arra fordítjuk, 
hogy a valóságosnál boldogabb képet 
színleljünk, míg a másik részében azt 
látjuk, mások mennyivel boldogabb-
nak tűnnek?” 12

Olykor úgy tűnik, mintha a sem-
mitmondó ostobaság, az értelmetlen  
zaj és a folyamatos viszálykodás 
örvényében fulladoznánk. Amikor 
levesszük a hangerőt és megvizsgáljuk 
a lényeget, akkor vajmi kevés marad 
csak, ami a segítségünkre lehet az 
igazlelkű céljaink felé vezető örökké-
való úton. Egy apa bölcsen a követke-
zőképpen válaszol, amikor gyermekei 
számtalan kéréssel ostromolják, hogy 
engedje őket belemerülni ezekbe a 
figyelem elterelő dolgokba. Egyszerűen 
azt kérdezi tőlük: „Jobb emberré tesz 
ez benneteket?”

Amikor azokat az akár kicsiny, 
akár nagy, de helytelen döntéseinket 
magyarázgatjuk, amelyek nem állnak 
összhangban a visszaállított evangéli-
ummal, akkor elveszítjük a szükséges 
áldásokat és védelmet, így gyakran a 
bűn csapdájába esünk, vagy egysze-
rűen eltévedünk.

Különösen aggaszt az ostobaság 13, 
és a „minden új dolog” iránti meg-
szállottság. Az egyházban ösztönzünk 
és ünneplünk mindenféle igazságot 
és tudást. Amikor azonban a kultúra, 
a tudás és a társadalmi erkölcsök 
elválnak Isten boldogságtervétől, va-
lamint Jézus Krisztus elengedhetetlen 
szerepétől, akkor ott nyilvánvalóan 

szétesőfélben van a társadalom.14 Bár 
napjainkban számos területen – külö-
nösen a tudomány és a kommuniká-
ció terén – példátlan előrelépéseket 
tapasztalunk, az alapvető értékek el-
koptak, az általános boldogság és jólét 
pedig elhalványodott.

Amikor Pál apostol meghívást 
kapott, hogy a Mars-hegyen szóljon 
Athénban, ugyanazt a szellemi kérke-
dést és a valódi bölcsesség ugyanazon 
hiányát tapasztalta, mint ami ma is 
fennáll.15 Az Apostolok cselekedetei-
ben a következő beszámolót olvassuk: 
„Az athéniek pedig mindnyájan és az 
ott lakó jövevények semmi másban 
nem valának foglalatosok, mint valami 
újságnak beszélésében és hallgatá-
sában.” 16 Pál Jézus Krisztus feltáma-
dására helyezte a hangsúlyt. Amikor 
a tömeg felismerte üzenete vallásos 
természetét, néhányan kigúnyolták; 
mások lényegében azzal tolták félre, 
hogy „majd még meghallgatunk téged 
e felől” 17. Pál siker nélkül távozott 
Athénból. Frederic Farrar esperes a 
következőket írta erről a látogatásról: 
„Athénban nem alapított gyülekeze-
tet, az athéniaknak nem írt levelet, 
és többé már nem is lépett Athén 
földjére, pedig gyakran áthaladt a 
környéken.” 18

Úgy hiszem, Dallin H. Oaks elder 
sugalmazott üzenete arról, hogyan te-
gyünk különbséget „jó, jobb, legjobb” 
között, hatékony módszert biztosít 
arra, hogy kiértékeljük a döntéseinket 
és a fontossági sorrendünket.19 Sok 
döntés nem eredendően gonosz, ha 
azonban minden időnket felemészti, 

és visszatart bennünket a legjobb dön-
tésektől, akkor alattomossá válik.

Még az érdemes törekvések ese-
tén is mérlegelésre van szükség, hogy 
meghatározzuk, vajon eltávolítanak-e 
bennünket a legjobb céljainktól. Tizen-
éves koromban emlékezetes beszél-
getésem volt édesapámmal. Úgy vélte, 
hogy nem elég fiatal fókuszál vagy 
készül olyan kellőképpen fontos, 
hosszú távú célokra – mint a munka 
és a családfenntartás.

A tartalmas tanulás és az előkészítő 
munkatapasztalat mindig is édesapám 
ajánlott fontossági sorrendjének elején 
szerepeltek. Úgy vélte, hogy az olyan 
tanórán kívüli tevékenységek, mint a 
vitaestek és a diákönkormányzat, eset-
leg közvetlen kapcsolatban állhatnak 
fontos céljaim némelyikével. Kevésbé 
volt meggyőződve arról, hogy oly sok 
időt kellene töltenem focival, kosár-
labdával, baseballal és atlétikával. Elis-
merte ugyan, hogy a sport fejlesztheti 
az erőt, a kitartást és a csapatmunkát, 
de kijelentette, hogy talán jobb lenne, 
ha rövidebb időkeretben és csak egy 
sportágra koncentrálnék. Meglátása 
szerint a sport jó dolog, de nem a 
legjobb számomra. Aggódott amiatt, 
hogy bizonyos sportágak a fontosabb, 
hosszú távú célok rovására építenek 
fel helyi hírnevet.

Ezzel a háttérrel az egyik ok, amiért 
szeretem Lucy baseballos történetét, 
az, hogy édesapám véleménye szerint 
nekem tényleg inkább külpolitikát 
kellett volna tanulnom, mintsem azon 
aggódni, hogy elkapom-e a labdát. 
Le kell szögeznem ugyanakkor, hogy 
édesanyám imádta a sportot. Kórház-
ban kellett volna lennie ahhoz, hogy 
ne jöjjön el valamelyik meccsemre.

Úgy döntöttem, hogy követem 
édesapám tanácsát, és nem játszok a 
főiskolás bajnokságban. Aztán a közép-
iskolai fociedzőm szólt, hogy a Stanford 
edzője szeretne Merlin Olsennel és 
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velem ebédelni. A fiatalabbak talán 
nem ismerik Merlint. A Logan Közép-
iskola elképesztő védőjátékosa volt, 
abban a csapatban játszott, amelyben 
én irányító és hátvéd voltam, illetve 
elkaptam a kirúgásokat. Középiskolás 
korunkban az ország legtöbb focinagy-
hatalma Merlint akarta. A főiskolán 
megnyerte az ország legjobb belső 
sorjátékosának járó Outland Trófeát. 
Merlin végül a harmadik legkeresettebb 
ember lett az NFL listáján, és bámulatos 
teljesítménnyel 14 szuperkupa meccset 
játszott egymás után a profi ligában. 
1982-ben vonult be a profifutball-híres-
ségek csarnokába.20

Az ebédre a Stanford edzőjével a 
utahi Loganben található Bluebird ét-
teremben került sor. Miután kezet fog-
tunk, egyszer sem nézett a szemembe. 
Közvetlenül Merlinhez beszélt, engem 
pedig figyelmen kívül hagyott. Ebéd 
után aztán végre felém fordult, de nem 
is emlékezett a nevemre. Annyit mon-
dott Merlinnek, hogy „ha a Stanford 
mellett döntesz, és hozni akarod a 
barátodat is, akkor elintézhetjük, elég 
jó jegyei vannak”. Ez az élmény meg-
győzött arról, hogy édesapám bölcs 
tanácsát kell követnem.

Nem az a szándékom, hogy a spor-
tolás, az internethasználat vagy egyéb 
érdemes tevékenységek ellen szóljak, 
amelyeket a fiatalok annyira szeret-
nek. Ezek mind olyan tevékenységek, 
amelyek visszafogottságot, egyensúlyt 
és bölcsességet igényelnek. Bölcsen 
használva gazdagítják életünket.

Arra biztatnék azonban minden-
kit, fiatalt és időset, hogy tekintsék 
át céljaikat és célkitűzéseiket, azután 
pedig igyekezzenek nagyobb önu-
ralmat gyakorolni. A mindennapos 
viselkedésünknek és választásainknak 
összhangban kell lenniük a céljaink-
kal. Felül kell emelkednünk a magya-
rázkodásokon és a figyelemelterelő 
tényezőkön. Különösen fontos, hogy 

olyan döntéseket hozzunk, amelyek 
összhangban állnak az arra kötött 
szövetségeinkkel, hogy igazlelkűen 
szolgáljuk Jézus Krisztust.21 Erről a 
labdáról semmiképp nem vehetjük le 
a szemünket, és nem ejthetjük el.

Ez az élet a felkészülés ideje az 
Istennel való találkozásra.22 Boldog és 
vidám emberek vagyunk. Értékeljük a 
jó humorérzéket és nagyra becsüljük 
a barátokkal és a családdal töltött sza-
badidőt. Fel kell azonban ismernünk, 
hogy komoly céltudatosságnak kell 
öveznie hozzáállásunkat az élethez és 
minden választásunkhoz. A fejlődé-
sünket korlátozó zavaró tényezők és 
magyarázkodás éppen eléggé káros, 
ha azonban ezek elhalványítják hitün-
ket Jézus Krisztusban és az Ő egyhá-
zában, akkor egyenesen tragikussá 
válnak.

Azért imádkozom, hogy papság-
viselőkként összhangba hozzuk a 
viselkedésünket azon nemes célokkal, 
amelyek megkívántatnak azoktól, akik 
a Mester szolgálatában állnak. Min-
den dologban emlékeznünk kell arra, 
hogy a „Jézus tanúbizonyságában” 23 
tanúsított hősiesség kívánalma az, ami 
próbára tevő választóvonalként húzó-
dik a celesztiális és a terresztriális ki-
rályság között. Igyekeznünk kell, hogy 
e választóvonal celesztiális oldalán 
találtassunk. Az Úr egyik apostolaként 
erőteljes bizonyságomat teszem Jézus 
Krisztus, a Szabadítónk engesztelésé-
nek valóságáról és az Ő isteni voltáról. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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Habár ma esti beszédem inkább 
a 12, mint a 112 éveseknek szól, a 
tantételek, melyeket megosztok, min-
denkire vonatkoznak. Monson elnök 
kijelentésére reagálva feltenném a 
kérdést: Vajon mindannyian tudjuk-e 
személyesen, hogy az evangélium 
igaz? Biztonsággal ki tudjuk-e jelen-
teni, hogy a bizonyságunk valóban 
a sajátunk? Hogy ismét Monson 
elnököt idézzem: „Fenntartom, hogy 
a Szabadítóról és az Ő evangéliumá-
ról való erős bizonyság [védelmezni 
fog benneteket a körülöttetek lévő 
bűntől és gonoszságtól]. […] Ha még 
nincs bizonyságotok minderről, akkor 
tegyétek meg mindazt, ami szükséges 
hozzá, hogy bizonyságot szerezzetek. 
Elengedhetetlen, hogy legyen saját 
bizonyságotok, mert mások bizony-
sága csak egy bizonyos pontig juttat 
el benneteket.” 2

Magam tudom ezeket a dolgokat
Magunktól rájönni, hogy Jézus 

Krisztus visszaállított evangéliuma igaz, 
az élet egyik legnagyszerűbb és legö-
römtelibb élménye lehet. Lehet, hogy 
kezdetben mások bizonyságára kell 
támaszkodnunk, mondván – ahogyan 
az ifjú harcosok tették –, „mi nem ké-
telkedünk abban, hogy anyáink tudták 
ezt” 3. Ez jó kiindulási pont, de min-
denképpen tovább kell építkeznünk. 
Ahhoz, hogy erősek legyünk az evan-
gélium szerinti életben, semmi sem 
fontosabb, mint saját bizonyságunk 
elnyerése és megerősítése. Almával 
együtt ki kell tudnunk jelenteni, hogy 
„én magam tudok ezen dolgokról” 4.

„És mit gondoltok, hogyan tudok a 
bizonyosságukról?” Alma így folytatja: 
„Íme, azt mondom nektek, hogy Isten 
Szent Lelke tudatta velem őket. Íme, 
sok napot böjtöltem és imádkoztam, 
hogy magam tudhassam ezeket a 
dolgokat. És most én magam tudom, 
hogy ezek igazak” 5.

Emlékezzetek, mit mondott erről az 
emelvényről csupán néhány konferen-
ciával ezelőtt: „Ahhoz, hogy erősek le-
hessünk és képesek legyünk ellenállni 
minden erőnek, mely a rossz irányba 
vonna bennünket…, létfontosságú, 
hogy rendelkezzünk saját bizony-
sággal. Legyetek akár 12, akár 112 
évesek – vagy valahol a kettő között –, 
ti magatok is tudhatjátok, hogy Jézus 
Krisztus evangéliuma igaz.” 1

Craig C. Christensen elder
a Hetvenek Elnökségéből

Drága fivéreim! Thomas S. Monson 
elnök személyes példája és 
papsági szolgálata állandó su-

galmazást jelent számunkra. Nemrég 
a következő kérdést tették fel néhány 
diakónusnak: „Mit csodáltok leginkább 
Monson elnökben?” Egyikőjük feli-
dézte, hogy Monson elnök gyermek-
korában odaadta a játékait a szegény 
sorsú barátainak. Egy másik diakónus 
megemlítette, hogy Monson elnök 
törődött az egyházközségében élő sok 
özveggyel. Egy harmadik pedig meg-
jegyezte, hogy nagyon fiatalon hívták 
el apostolnak, és világszerte áldást 
hozott az emberekre. Majd az egyik 
fiatal férfi ezt mondta: „A legjobban az 
erős bizonyságát csodálom Monson 
elnöknek.”

Valóban, mindannyian éreztük már 
prófétánk különleges tanúságát a Sza-
badító Jézus Krisztusról, valamint az 
iránti elkötelezettségét, hogy mindig 
kövesse a Lélek sugalmazásait. Minden 
egyes élményével arra ösztönöz ben-
nünket, hogy még teljesebben éljünk 
az evangélium szerint, illetve töreked-
jünk a személyes bizonyság megszer-
zésére, majd pedig megerősítésére. 

Magam tudom  
ezeket a dolgokat
Magunktól rájönni, hogy Jézus Krisztus visszaállított 
evangéliuma igaz, az élet egyik legnagyszerűbb és 
legörömtelibb élménye lehet.
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Szeretném meglátni azokat  
a dolgokat, amiket atyám látott

Almához hasonlóan Nefi is maga 
szerzett tudást az igazságról. Miután 
hallotta atyja beszámolóit számta-
lan lelki élményéről, Nefi is tudni 
akarta, amit az atyja tudott. Ez több 
volt puszta kíváncsiságnál – éhezett 
és szomjazott a tudásra. Bár „rendkí-
vül fiatal” volt, „hatalmas vággyal… 
rendelkez[ett] az iránt, hogy Isten 
rejtelmeit megismer[je]” 6. Sóvárgott 
azután, hogy „láthass[a] és hallhass[a], 
és tudhass[a] ezeket a dolgokat, a 
Szentlélek hatalma által” 7.

Amint Nefi „szív[ében] elgondol-
kozva [ült]”, a Lélek elragadta „egy 
rendkívül magas hegyre”, ahol meg-
kérdezte tőle: „…mit kívánsz?” Válasza 
egyszerű volt: „Szeretném meglátni 
azokat a dolgokat, amiket atyám lá-
tott.” 8 Hittel teli szívének és szorgalmas 
erőfeszítéseinek köszönhetően Nefinek 
csodálatos élményben lehetett része. 
Tanúbizonyságot nyert a Szabadító 
Jézus Krisztus eljövendő születéséről, 
életéről és keresztre feszítéséről; látta a 
Mormon könyve napvilágra kerülését, 
valamint az evangélium visszaállítását 
az utolsó napokban – és mindezt azon 
őszinte vágyának eredményeként, 
hogy ő maga is tudhassa ezeket.9

Ezek a személyes élmények az Úr-
ral felkészítették Nefit a nehézségekre 
és kihívásokra, melyekkel hamarosan 
szembesülnie kellett. Lehetővé tették 
számára, hogy erős maradjon akkor is, 
mikor a többiek a családjában küsz-
ködtek. Azért volt képes erre, mert 
maga jött rá és saját maga tudta mind-
ezt. Saját bizonysággal áldatott meg.

Kérje Istentől
Nefihez hasonlóan Joseph Smith 

próféta is „rendkívül fiatal” volt, ami-
kor elkezdte komolyan mérlegelni 
elméjében a lelki igazságokat. Joseph 
számára nyugtalan időszak volt ez, 

hiszen ellentmondó és zavaros üze-
netekkel találkozott a vallásról. Tudni 
akarta, melyik egyháznak van igaza.10 
A Biblia azon szavai által vezérelve, 
hogy „ha… valakinek közületek 
nincsen bölcsessége, kérje Istentől” 11, 
saját maga tett azért, hogy választ 
kapjon. 1820 egy gyönyörű tavaszi 
reggelén kiment a ligetbe és letérdelt 
imádkozni. Hitének köszönhetően, 
és mert Isten különleges munkát szánt 
neki, Joseph dicsőséges látomásban 
látta az Atyaistent és Fiát, Jézus Krisz-
tust, és személyesen tudta meg, mit 
kell tennie.

Látjátok Joseph élményében azt 
a mintát, melyet ti is alkalmazhattok 
saját bizonyságotok megszerzéséhez 
és megerősítéséhez? Joseph engedte, 
hogy a szentírások átjárják a szívét. 
Mélyen elgondolkodott rajtuk, majd 
alkalmazta azokat a saját helyzetére. 
Ezután pedig a megszerzett ismeretek 
alapján cselekedett. Ennek eredménye 
lett ama dicsőséges első látomás – és 
minden, ami azt követte. Az egyház 
szó szerint azon a tantételen alapszik, 
hogy bárki – még egy 14 éves paraszt-
fiú is – „kér[het] Istentől”, és választ 
kaphat az imájára.

Mi tehát a bizonyság?
Gyakran halljuk az egyház tag-

jaitól, hogy az evangéliumról való 

bizonyságuk a legféltettebb kincsük. 
Szent ajándék ez Istentől, melyet a 
Szentlélek erején keresztül nyerhetünk 
el. Békés, megingathatatlan bizonyos-
ság, melyet tanulmányozás, imádkozás 
és az evangélium szerinti élet révén 
kapunk. Egy érzés ez, amint a Szentlé-
lek tanúságot tesz a lelkünknek arról, 
hogy amiről tanulunk és amit teszünk, 
az helyes.

Néhányan villanykapcsolóhoz 
hasonlítják a bizonyságot – vagy fel 
van kapcsolva, vagy nincs; vagy van 
bizonyságod, vagy nincs. Valójában 
a bizonyság inkább olyan, mint egy 
fa, amely a növekedés és fejlődés 
különböző állapotain halad keresztül. 
A föld legmagasabb fái közül néhány 
a Redwood Nemzeti Parkban található, 
az Egyesült Államok nyugati részén. 
Amikor e hatalmas fák tövében állsz, 
hihetetlennek tűnik, hogy mindegyik 
egy aprócska magból fejlődött ki. Így 
van ez a bizonyságunkkal is. Bár lehet, 
hogy egyetlen lelki élménnyel kez-
dődnek, idővel, az állandó táplálás és 
a gyakori lelki tapasztalatok eredmé-
nyeként, növekedni és fejlődni fognak.

Nem meglepő hát, hogy amikor 
Alma próféta elmagyarázta, miként 
tudjuk kifejleszteni a bizonyságunkat, 
egy magról kezdett el beszélni, amely 
fává cseperedik. „…ha helyet adtok – 
mondta –, hogy a magot el lehessen 
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ültetni a szívetekben, íme, ha az igaz 
mag, vagyis ha jó mag, és ha hitet-
lenségetek által ki nem vetitek…, az 
duzzadni kezd majd a kebletekben; 
és amikor érzitek ezeket a duzzadó 
mozgásokat, akkor kezditek majd azt 
mondani magatokban: Szükségkép-
pen úgy kell lennie, hogy jó mag ez, 
vagyis hogy jó az ige, mert gyarapítani 
kezdi a lelkemet; igen, kezdi megvi-
lágosítani az értelmemet, igen, kezd 
élvezetes lenni számomra.” 12

Gyakran így kezdődik egy bizony-
ság megszerzése: szent, megvilágo-
sító, megerősítő érzésekkel, melyek 
rámutatnak, hogy Isten szava igaz. De 
akármilyen csodálatosak is ezek az 
érzések, ez csupán a kezdet. A bi-
zonyságotok megerősítésére irányuló 
munkátok még nincs elvégezve – aho-
gyan egy mamutfenyő növekedése sem 
fejeződött be azzal, hogy az első apró 
hajtás kibújik a földből. Ha figyelmen 
kívül hagyjuk vagy elhanyagoljuk e 
korai lelki sugalmazásokat, ha nem 
ápoljuk azokat további szentírás-tanul-
mányozással és imádkozással, valamint 
további lelki élményekre való törekvés-
sel, akkor az érzéseink megfakulnak, 
a bizonyságunk pedig meggyengül.

Alma szavaival élve: „…ha elha-
nyagoljátok a fát, és nem gondoltok 
annak táplálására, akkor íme, egyálta-
lán nem fog gyökeret verni; és amikor 
eljön a nap melege és megperzseli azt, 
akkor elszárad, mert nincs gyökere, és 
ti kitépitek és kivetitek.” 13

Legtöbb esetben a bizonyságunk 
ugyanúgy növekszik, ahogyan egy fa: 
fokozatosan, szinte észrevétlenül, ál-
landó gondoskodásunk és szorgalmas 
erőfeszítéseink eredményeként. „De 
ha tápláljátok az igét – ígérte Alma –, 
igen, tápláljátok a fát, amint az növe-
kedni kezd, hitetek által nagy szorga-
lommal és türelemmel, várakozással 
tekintve annak gyümölcsére, akkor 
az gyökeret fog verni; és íme, örökké 
tartó életre sarjadó fa lesz belőle.” 14

Elérkezett az idő; elérkezett a nap
Saját bizonyságom megszerzése az-

zal kezdődött, hogy tanulmányoztam a 
Mormon könyvében található tanításo-
kat, és elgondolkodtam rajtuk. Amikor 
letérdeltem, hogy alázatos imában 
megkérdezzem Istent, a Szentlélek bi-
zonyságot tett a lelkemnek arról, hogy 
amit olvastam, igaz. E korai tanúság 
lett a sok más evangéliumi igazságról 
szerzett bizonyságom előmozdítója, 
hiszen, ahogyan Monson elnök taní-
totta: „Amikor tudjuk, hogy a Mormon 
könyve igaz, abból az fog következni, 
hogy Joseph Smith valóban próféta 
volt, aki látta Istent, az Örökkévaló 
Atyát, és Fiát, Jézus Krisztust. Az is 
következik belőle, hogy az evangé-
lium vissza lett állítva ezekben az 
utolsó napokban Joseph Smith által 
– és ennek részeként vissza lett állítva 
mind az ároni, mind pedig a melki-
sédeki papság.” 15 Azóta a nap óta 
számos szent élményben volt részem 

a Szentlélekkel, amely megerősítette 
számomra, hogy Jézus Krisztus a világ 
Szabadítója, és hogy az Ő visszaállí-
tott evangéliuma igaz. Almával együtt 
bizonyossággal jelenthetem ki, hogy 
magam tudom ezeket a dolgokat.

Fiatal barátaim! Most van itt az ideje 
és ma van a napja annak, hogy mi ma-
gunk is megtudjuk vagy megerősítsük 
magunkban, hogy az evangélium igaz. 
Fontos munka vár mindannyiunkra. 
E munka elvégzéséhez, valamint hogy 
meg legyünk óva a világi hatásoktól, 
melyek folyamatosan fenyegetnek 
bennünket, Alma, Nefi és az ifjú 
Joseph Smith hitére van szükségünk, 
hogy elnyerjük és fejlesszük a saját 
bizonyságunkat.

A korábban említett fiatal diakónus-
hoz hasonlóan én is csodálom Monson 
elnök bizonyságát. Olyan az, mint egy 
magasba szökő mamutfenyő, habár 
Monson elnök bizonysága is idővel nőtt 
és fejlődött ekkorává. Monson elnökhöz 
hasonlóan mi magunk is tudhatjuk, 
hogy Jézus Krisztus a Szabadítónk és a 
világ Megváltója, és hogy Joseph Smith 
a visszaállítás prófétája, mely visszaállí-
tás magában foglalta Isten papságának 
visszaállítását is. Mi ezt a szent papságot 
viseljük. Azért imádkozom alázatosan, 
hogy mi magunk is megismerjük és 
tudjuk ezeket a dolgokat, Jézus Krisztus 
szent nevében, ámen. ◼
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5-ös kategóriájú szupertájfunként a 
Haiyan terjedelmes pusztítást és szen-
vedést hagyott maga után. Egész vá-
rosok pusztultak el, sokan vesztették 
életüket, otthonok millióit érte súlyos 
kár vagy teljes pusztulás, és nem mű-
ködtek olyan alapvető szolgáltatások, 
mint a víz- és a villamosenergia-ellátás, 
vagy a szennyvízelvezetés.

Az egyház forrásait a csapás után 
már néhány órával rendelkezésre bo-
csátottuk. A Fülöp-szigeteken élő egy-
háztagok egyesült erővel láttak hozzá 
testvéreik megmentéséhez; ételt, vizet, 
ruházatot és tisztasági csomagokat 
biztosítva egyháztagoknak és nem 
egyháztagoknak egyaránt.

Az egyház gyülekezeti házai haj-
léktalanok ezreinek nyújtottak mene-
déket. A Területi Elnökség és a helyi 
papsági vezetők irányítása alatt, akik 
közül sokan mindenüket elveszítették, 
minden egyháztag helyzetét felmér-
ték, és megnézték, hogy biztonságban 
vannak-e. Sugalmazott tervek formá-
lódtak, melyek segítettek újra elfogad-
ható életkörülményeket és önellátást 
biztosítani az egyháztagoknak.

Némi pénz is rendelkezésre állt, 
mellyel segítettek az egyháztagoknak 
kunyhóik és otthonaik újraépítésében. 
Mindez nem ingyenes adomány volt. 
Az egyháztagok képzésben részesül-
tek, és ők maguk végezték el a szük-
séges munkát önmaguk, majd mások 
számára.

Az ebből eredő egyik áldás az 
volt, hogy mivel az egyháztagok 
megtanulták különböző ács-, vízsze-
relési és egyéb építkezési munkála-
tok elvégzését, ki tudták használni a 
közeli városok és közösségek újjáé-
pítésének beindulásával kínálkozó jó 
munkalehetőségeket.

A szegényekkel és a rászorulókkal 
való törődés alapvető evangéliumi tan, 
és a szabadulás örök tervének lényegi 
eleme.

rendelkezésre bocsátva reagál a 
szükséghelyzetekre. Múlt november-
ben például a Haiyan tájfun csapott 
le a Fülöp-szigetekre.

Dean M. Davies püspök
második tanácsos az Elnöklő Püspökségben

Kedves Fivéreim, szeretem a pap-
ságot és szeretek veletek lenni. 
Mély hálát érzek azért, hogy 

együtt szolgálhatunk ebben a nagy-
szerű törekvésben.

Figyelemre méltó korban élünk. 
Az orvostudomány, a természettudo-
mányok és a technikai vívmányok 
területén elért csodás eredmények 
sokak életminőségén javítottak. Azon-
ban az emberi szenvedés és nyomor 
is szemmel látható. A háborúk és 
háborús hírek mellett egyre több ter-
mészeti csapás – árvíz, tűz, földrengés 
és betegség – hat ki világszerte milliók 
életére.

Az egyház vezetése tudatában 
van ennek, és vigyázó szemeket 
vet Isten gyermekeinek jólétére, 
bárhol legyenek is. Ahol és amikor 
csak lehet, az egyház vésztartalékait 

A böjt törvénye: 
személyes feladatunk, 
hogy törődjünk a 
szegényekkel és a 
rászorulókkal
A Szabadító követőiként személyes feladatunk, hogy törődjünk 
a szegényekkel és a rászorulókkal.

Ahol és amikor csak lehet, az egyház 
vésztartalékait rendelkezésre bo-
csátva reagál a szükséghelyzetekre
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Halandó szolgálata előtt Jehova az Ő 
prófétája által kijelentette: „Mert a sze-
gény nem fogy ki a földről, azért én pa-
rancsolom néked, mondván: Örömest 
nyisd meg kezedet a te szűkölködő és 
szegény atyádfiának a te földeden.” 1

Napjainkban a szegényekkel és rá-
szorulókkal való törődés az Isten által 
elrendelt egyik olyan egyházi feladat, 
mely segít az egyéneknek és a csalá-
doknak, hogy alkalmassá váljanak a 
felmagasztosulásra.2

A szegényekkel és rászorulókkal 
való törődésnek a fizikai és a lelki sza-
baduláshoz is köze van. Ide tartozik az 
egyes egyháztagok szolgálata, amikor 
személyesen törődnek a szegényekkel 
és rászorulókkal, valamint a hivata-
los egyházi jóléti program, melyben 
papsági felhatalmazás útján részesítik 
a szükséget látókat.

Az Úrnak a szegényekkel és rászo-
rulókkal való törődésre vonatkozó 
tervében központi helyen áll a böjt 
törvénye. „Az Úr bevezette a böjt és a 
böjti felajánlások törvényét, hogy meg-
áldja népét, és megteremtse számukra 
annak módját, hogy szolgálhassák a 
rászorulókat.” 3

A Szabadító követőiként személyes 
feladatunk, hogy törődjünk a szegé-
nyekkel és a rászorulókkal. A hithű 
egyháztagok, bárhol legyenek is, se-
gítséget nyújtanak ebben azzal, hogy 
havonta böjtölnek – 24 órán keresztül 
nem esznek és nem isznak –, majd 
pénz formájában az ily módon nem 
elfogyasztott étel értékével megegyező 
vagy azt meghaladó mennyiségű böjti 
felajánlást adnak az egyháznak.

Minden otthonban imádságos lélek-
kel át kellene gondolnunk és taníta-
nunk kellene Ésaiás szavait:

„Hát nem ez-é a bőjt, a mit én ked-
velek: hogy megnyisd a gonoszságnak 
bilincseit, az igának köteleit megoldjad 
és szabadon bocsásd az elnyomotta-
kat, és hogy minden igát széttépjetek?

Nem az-é, hogy az éhezőnek meg-
szegd kenyeredet, és a szegény bujdo-
sókat házadba bevigyed, ha meztelent 
látsz, felruházzad, és tested előtt el ne 
rejtsd magadat?” 4

Ésaiás a továbbiakban felsorolta, 
milyen csodálatos áldásokat ígér az Úr 
azoknak, akik engedelmeskednek a 
böjt törvényének. Ezt mondja:

„Akkor felhasad, mint hajnal a te 
világosságod, és meggyógyulásod 
gyorsan kivirágzik, és igazságod előt-
ted jár; az Úrnak dicsősége követ.

Akkor kiáltasz, és az Úr meghall-
gat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt 
vagyok. […]

Ha odaadod az utolsó falatodat 
az éhezőnek, és az elepedt lelkűt 
megelégíted: feltámad a setétségben 
világosságod, és homályosságod olyan 
lesz, mint a dél.

És vezérel téged az Úr szüntelen, 
megelégíti lelkedet nagy szárazságban 
is” 5.

Harold B. Lee elnök a következőket 
fűzte hozzá ehhez a szentíráshoz: „A 
[böjtölésből eredő] hatalmas áldások 
minden adományozási korszakban 
pontosan meg lettek határozva, és itt 
az Úr nagyszerű prófétáján keresztül 
elmondja nekünk, mire jó a böjt, és 
milyen áldások erednek a böjtölésből. 
[…] Ésaiás könyvének 58. fejezetét ele-
mezve feltárul előttetek, miért akarja 
az Úr, hogy böjti felajánlást fizessünk, 
és miért akarja, hogy böjtöljünk. Azért, 
mert ez feljogosít minket arra, hogy 
hívjuk, és az Úr válaszoljon. Fohász-
kodjunk, és az Úr azt mondja: »itt 
vagyok«.”

Lee elnök a következőket teszi 
hozzá ehhez: „Szeretnétek valaha is 
olyan helyzetbe kerülni, ahol hívjuk, 
és Ő nem válaszol? Gyötrelmünkben 
felkiáltunk, és Ő nem lesz velünk? 
Szerintem ideje átgondolni ezeket az 
alapvető dolgokat, mert az előttünk 
álló napokban, amikor az egész földre 
elegyítetlenül ömlenek ki az ítéletek, 
egyre inkább szükségünk lesz az Úr 
áldásaira.” 6

Szeretett prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök, bizonyságát tette ezek-
ről az alapelvekről – mely bizonysága 
személyes tapasztalatokon alapszik. 
Azt mondta: „Azok az egyháztagok, 
akik segítettek már a szűkölködők-
nek, soha nem fogják elfelejteni vagy 
megbánni azt az élményt. A szorga-
lom, a takarékosság, az önellátás és 
a másokkal való osztozás nem újak 
számunkra.” 7

Fivéreim, Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai 
szövetségkötő, szövetségmegtartó 
nép. Nem ismerek olyan törvényt vagy 
parancsolatot, melyet hithűen betartva 
könnyebb lenne betartani, vagy amely 
nagyobb áldásokat adna, mint a böjt 
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törvénye. Amikor böjtölünk és tisztes-
séges böjti felajánlást teszünk, az Úr 
tárházához járulunk hozzá azzal, amit 
az étkezések árára költöttünk volna. 
Nem igényel annál nagyobb pénzügyi 
áldozathozatalt, mint amit egyébként 
költöttünk volna. Ugyanakkor rend-
kívüli áldásokat ígér, amint arról már 
szó volt.

A böjt törvénye minden egyház-
tagra vonatkozik. Még a fiatal gyer-
mekeket is megtaníthatjuk böjtölni, 
kezdve egy étkezéssel, majd kettővel, 
amint meg tudják érteni és fizikailag 
be tudják tartani a böjt törvényét. Férj 
és feleség, egyedülálló egyháztag, 
fiatal és gyermek is kezdje imával a 
böjtöt, hálát adva az életében meg-
nyilvánuló áldásokért, az Úr áldásait 
és erőt kérve a böjti időszakra. A böjt 
törvényének akkor teszünk teljesen 
eleget, amikor böjti felajánlást adunk 
az Úr megbízottjának, a püspöknek.

Püspökök, ti irányítjátok a jóléti 
munkát az egyházközségben. Isteni 
megbízatásotok szerint felkutatjátok 
a szegényeket és törődtök velük. A 
segítőegyleti elnök és a melkisédeki 
papsági kvórum vezetői segítségé-
vel az a célotok, hogy segítsetek az 
egyháztagoknak segíteni magukon 
és önellátóvá válni. Az egyháztagok 
fizikai és lelki szükségleteinek kielégí-
tésénél körültekintéssel használjátok a 
böjti felajánlásokat pénzügyi támoga-
tásra, a tágabb család és a közösség 
forrásainak kiegészítéseként. Amikor 
imádságos lélekkel és tisztánlátással 
gyakoroljátok a papsági kulcsokat 
a szegények és a rászorulók meg-
segítésében, rá fogtok jönni, hogy a 
böjti felajánlások helyes felhasználása 
az életet hivatott támogatni, nem az 
életstílust.

Kvórumelnökök az ároni papság-
ban, nálatok vannak a külsőséges 
szertartások végzésének kulcsai és 
hatalma. A püspökkel egyeztetve 

utasításokat adtok a kvórum tagjainak 
papsági kötelezettségeik vonatkozásá-
ban, majd megkerestek egyháztagokat, 
hogy lehetőséget adjatok nekik a böjti 
hozzájárulásra. Ha ti, áronipapság-
viselők felmagasztaljátok a papsági 
felelősségeiteket, és minden egyház-
tag előtt feltárjátok ezt a lehetőséget, 
akkor gyakran eljuttatjátok a böjtölés 
megígért áldásait azokhoz, akiknek 
talán a leginkább szükségük van 
azokra. Tanúi lesztek annak, hogy a 
szegényekkel és a rászorulókkal való 
törődés lelkiségének hatalmában áll 
az egyébként kemény szívek meg-
lágyítása, és megáldja azok életét, 
akik talán csak ritkán járnak egyházi 
gyűlésekre.

Monson elnök azt mondta: „Azok 
a püspökök, akik megszervezik, hogy 
az ároni papsági kvórumjaik részt ve-
gyenek a böjti felajánlások összegyűj-
tésében, nagyobb sikerrel fognak járni 
e szent feladat elvégzésében.” 8

Püspökök, ne feledjétek el, hogy a 
körülmények nagyban különbözhet-
nek egyik-másik terület vagy ország 
között. A ti régiótokban talán nem cél-
szerű ajtóról ajtóra kopogtatva küldeni 
az ároni papsági kvórumok tagjait az 
egyháztagokhoz. Arra kérünk viszont 
benneteket, hogy imádságos lélekkel 
fontoljátok meg a próféta tanácsát, és 
törekedjetek sugalmazás elnyerésére, 
hogy egyházközségetek áronipapság-
viselői miként magasztalhatnák fel a 
papságukat azzal, hogy részt vesznek 
a böjti felajánlások begyűjtésében.

3 Nefi 27. fejezetében a feltámadt 
Úr azt kérdezte: „Milyen embereknek 
kell hát lennetek?” Így felelt: „…olyan-
nak, amilyen én vagyok.” 9 Amikor 
magunkra vesszük Krisztus nevét és 
igyekszünk követni Őt, az Ő képmá-
sát tükrözi az arcunk, és hasonlób-
bakká válunk Őhozzá. A Szabadító 
szolgálatának elválaszthatatlan részét 
képezi a szegényekkel és rászorulók-
kal való törődés. Ő mindenben ezt 
teszi. Mindannyiunk felé kinyújtja a 
kezét és felemel minket. Az Ő igája 
gyönyörűséges, és az Ő terhe könnyű. 
Mindannyiunktól azt kérem, váljunk 
hasonlóbbakká a Szabadítóhoz azáltal, 
hogy törődünk a szegényekkel és a 
rászorulókkal, hűségesen betartjuk a 
böjt törvényét, és nagylelkű böjti fela-
jánlást teszünk. Alázatosan bizonysá-
got teszek arról, hogy a szegényekkel 
és rászorulókkal való hű törődés lelki 
érettséget tükröz; azt is megáldja, aki 
ad, és azt is, aki kap. Jézus Krisztus 
szent nevében, ámen. ◼
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Egy nap azonban, amint elhaladt 
a szomszédja háza mellett, észre-
vett a szépséges pázsit közepén egy 
szál gyomot – egy hosszú, sárga 
gyermekláncfüvet.

Annyira nem illett a képbe, hogy 
teljesen ledöbbentette. Miért nem 
húzta ki a szomszéd? Hát nem látja? 
Nem tudja tán, hogy a gyermekláncfű 
szétszórhatja a magjait, és további 
tucatnyi gyomnövény telepedhet meg 
a kertjében?

Ez az árva kis gyermekláncfű 
leírhatatlanul zavarta őt, és minden-
képpen tenni akart ellene valamit. 
Egyszerűen csak húzza ki? Vagy 
szórja be gyomirtóval? Talán ha az 
éj leple alatt cselekszik, titokban is 
eltüntetheti.

E gondolatok teljesen lefoglalták 
az elméjét, amint hazafelé ballagott. 
Úgy lépett be a házba, hogy egy 
pillantást sem vetett a saját kertjére – 
melyet sárga gyermekláncfüvek százai 
tarkítottak.

Gerendák és szálkák
Nem emlékeztet-e bennünket ez a 

történet a Szabadító szavaira?
„Miért nézed… a szálkát, a mely a 

te atyádfia szemében van, a gerendát 
pedig, a mely a te szemedben van, 
nem veszed észre?

[V]esd ki előbb a gerendát a te sze-
medből, és akkor gondolj arra, hogy 
kivessed a szálkát a te atyádfiának 
szeméből!” 2

Ez a gerendákról és szálkákról szóló 
történet szorosan kapcsolódik ahhoz, 
hogy képtelenek vagyunk tisztán látni 
saját magunkat. Nem tudom biztosan, 
miért tudjuk oly könnyen felismerni 
mások gyengeségeit és megoldást 
javasolni rájuk, miközben a sajátjainkat 
sokszor oly nehezen látjuk meg.

Néhány évvel ezelőtt a hírekben 
beszámoltak egy férfiról, aki azt 
képzelte, hogy ha bedörzsöli az arcát 

kezdete, valamint a személyes megtérés 
és a tartós változás ösvénye.

A gyermekláncfű példázata
Volt egyszer egy férfi, aki szeretett 

esti sétákra menni az otthona környé-
kén. Különösen várta, hogy elhalad-
hasson a szomszédja háza mellett. Ez 
a szomszéd tökéletes rendben tartotta 
a pázsitját, a virágok mindig virultak, 
a fák pedig egészségesek és terebé-
lyesek voltak. Nyilvánvaló volt, hogy a 
szomszéd mindent megtett azért, hogy 
gyönyörű kertje legyen.

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Szeretett Szabadítónk halandóság-
ban töltött utolsó estéjén járunk 
– ama napot megelőző estén, 

amikor felajánlotta magát váltságul az 
egész emberiségért. Amint megtörte 
a kenyeret a tanítványaival, olyas-
mit mondott, ami bizonyosan nagy 
riadalommal és mély szomorúsággal 
töltötte el a szívüket. „…ti közületek 
egy elárul engem” – mondta nekik.

A tanítványok nem kérdőjelezték 
meg szavai igazságát. Nem kezdtek el 
körbe tekintgetni sem, valaki másra 
mutatva, hogy „ő az?”.

Ehelyett „felettébb megszomorodva, 
kezdték mindannyian mondani néki: 
Én vagyok-é az, Uram? ” 1

Mi mit tennénk, ha ugyanezt halla-
nánk a Szabadítótól? Vajon a körülöt-
tünk lévőkre néznénk-e, a szívünkben 
ezt mondva: „Valószínűleg Kovács 
testvérről beszél. Mindig is gyanús 
volt nekem.” Vagy: „Örülök, hogy 
Tóth testvér itt van. Remélem, figyel 
az üzenetre”. Vagy inkább olyanok 
lennénk-e, mint a régi tanítványok, és 
magunkba tekintve feltennénk eme 
metsző kérdést: „Én vagyok-é?”

Ezekben az egyszerű szavakban, „én 
vagyok-é, Uram?”, rejlik a bölcsesség 

„Én vagyok-é  
az, Uram?”
Félre kell tennünk a kevélységünket, túl kell tekintenünk 
a hiúságunkon, és alázatosan fel kell tennünk a kérdést:  
„Én vagyok-é az, Uram?”
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citromlével, akkor láthatatlan lesz a 
kamerák számára. Így hát becitromle-
vezte az arcát, majd elindult és kirabolt 
két bankot. Nem sokkal azután, hogy 
letartóztatták, már ott volt a képe az 
esti hírekben. Amikor a rendőrségen 
megmutatták neki a biztonsági kame-
rák róla készített felvételeit, nem hitt 
a szemének. „De hát citromlé volt az 
arcomon!” 3 – ellenkezett.

Amikor a Cornell Egyetem egyik 
tudósa hallotta a történetet, rendkívül 
érdekelte, miként lehet az, hogy valaki 
ennyire ne legyen tudatában saját 
inkompetenciájának. Annak meghatá-
rozására, hogy általános problémával 
állnak-e szemben, két kutató egyetemi 
hallgatókat kért fel arra, hogy vegye-
nek részt egy különböző életkészsé-
geket vizsgáló tesztsorozatban, majd 
pedig értékeljék, hogyan teljesítettek. 
A rosszul teljesítő tanulók voltak azok, 
akik a legpontatlanabbul értékelték 
a saját teljesítményüket – néhányan 
ötször nagyobbra becsülték a pont-
számukat, mint amennyit valójában 
kaptak.4

Ezt a tanulmányt számos módon 
megismételték, ám újra meg újra 
ugyanarra a következtetésre jutottak: 
sokunknak okoz nehézséget, hogy 
úgy lássuk magunkat, amilyenek 
valójában vagyunk, és még a sikeres 
emberek is túlbecsülik saját hozzá-
járulásaikat és alábecsülik mások 
közreműködéseit.5

Talán nem bír túl nagy jelentőség-
gel, ha túlbecsüljük, milyen jó sofő-
rök vagyunk vagy milyen messzire 
tudunk elütni egy golflabdát. De 
amikor elkezdjük azt képzelni, hogy 
az otthonunkban, a munkánkban és 
az egyházban tett hozzájárulásaink 
nagyobbak, mint amekkorák valójá-
ban, akkor elzárjuk magunkat azoktól 
az áldásoktól és lehetőségektől, hogy 
jelentős és beható módokon fejleszt-
hessük magunkat.

Lelki vakfoltok
Az egyik ismerősöm régebben egy 

olyan egyházközséghez tartozott, ahol 
az egyház számstatisztikái a legjobbak 
között voltak – magasak voltak a jelen-
léti számok; magasak voltak a házi-
tanítási számok; az elemis gyerekek 
mindig jól viselkedtek; az egyházköz-
ségi ebédeken csodás ételek voltak, 
melyek csak nagyon ritkán pottyantak 
le a gyülekezeti ház padlójára; és azt 
hiszem, sohasem voltak viták az egy-
házi sporteseményeken.

Később a barátomat és a feleségét 
elhívták misszióba. Amikor három 
év múltán hazatértek, ezt a házaspárt 
teljesen ledöbbentette, amikor meg-
tudták, hogy a szolgálatuk ideje alatt 
11 házasság végződött válással.

Habár kívülről minden jel arra 
mutatott, hogy az egyházközség hithű 
és erős, valami sajnálatos dolog történt 
az egyháztagok szívében és életében. 
És ebben az a nyugtalanító, hogy ez a 
helyzet nem egyedülálló. Ilyen szörnyű 
és gyakran szükségtelen dolgok történ-
nek, amikor az egyház tagjai nem köve-
tik az evangélium tantételeit. Kívülről 
Jézus Krisztus tanítványainak látszanak, 
ám belülről, a szívükben, eltávolodtak 
a Szabadítótól és a tanításaitól. Foko-
zatosan elfordultak a Lélek dolgaitól és 
elindultak a világ dolgai felé.

Az egykor érdemes papságviselők 
elkezdik mondogatni maguknak, hogy 
az egyház nagyszerű dolog a nőknek 
és a gyermekeknek, de nekik nem. 
Vagy néhányan meg vannak győződve 
arról, hogy a sűrű napirendjük vagy 
kivételes körülményeik felmentik őket 
az odaadás és szolgálat mindennapos 
cselekedetei alól, melyek közel tarta-
nák őket a Lélekhez. Az önigazolás 
és önimádat e korszakában könnyű 
kreatív kifogásokat találni arra, hogy 
miért nem imádkozunk rendszeresen 
Istenhez, miért halogatjuk a szent-
írások tanulmányozását, miért nem 
járunk az egyházi gyűlésekre és miért 
nem tartunk családi esteket, vagy 
miért nem fizetjük becsülettel a tizedet 
és a felajánlásokat.

Drága fivéreim, kérlek, tekintsetek 
a szívetek mélyére, és tegyétek fel 
magatoknak ezt az egyszerű kérdést: 
„Én vagyok-é az, Uram?” 

Eltértetek-e – akár csak egy 
picit is – „a boldog Isten… 
evangyéliom[ától]…, mely reá[tok] 
bízatott” 6? Engeditek-e, hogy „e 
világ Istene” besötétítse elméteket 
„Krisztus dicsőséges evangyéliomának 
világosság[a]” 7 előtt?

Szeretett barátaim, drága fivéreim, 
kérdezzétek meg magatoktól: „Hol 
van az én kincsem?”
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Szívetek a világ kényelmes dolgain 
nyugszik, vagy a szorgalmas Jézus 
Krisztusra összpontosít? „Mert a hol van 
a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” 8

Isten szeretete lakozik-e a szívetek-
ben? Isten és felebarátaitok szerete-
tében vertetek-e gyökeret? Elegendő 
időt és kreativitást szántok-e arra, 
hogy boldogságot hozzatok a házas-
ságotokba és a családotokba? Arra a 
fő célra fordítjátok-e az energiátokat, 
hogy megértsétek és kövessétek Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumát 
annak „szélessége és hosszúsága és 
mélysége és magassága” 9 szerint?

Fivérek, ha az a ti nagy vágyatok, 
hogy kifejlesszétek magatokban a „hit, 
erény, tudás, mértékletesség, türelem, 
testvéri kedvesség, isteniség, jószívű-
ség, alázatosság [és szolgálat]” 10 krisz-
tusi jellemvonásait, akkor Mennyei 
Atyánk eszközzé tesz benneteket a 
kezében sok lélek szabadulására.11

A megvizsgált élet
Fivérek, egyikünk sem szereti beis-

merni, ha letérőben van a helyes útról. 
Gyakran megpróbáljuk elkerülni, hogy 
a lelkünk mélyére kelljen tekintenünk 
és szembe kelljen néznünk a gyenge-
ségeinkkel, a korlátainkkal és a félel-
meinkkel. Következésképpen amikor 
megvizsgáljuk az életünket, azon torzí-
tások, kifogások és történetek szűrő-
jén keresztül tesszük azt, melyekkel 
magunk előtt igazoljuk az érdemtelen 
gondolatainkat és tetteinket.

Ám a lelki növekedésünkhöz és 
jólétünkhöz szükséges, hogy világosan 
lássuk önmagunkat. Ha gyengeségeink 
és hiányosságaink takarásban, árnyék-
ban maradnak, akkor a Szabadító meg-
váltó ereje nem tudja meggyógyítani és 

erőssé tenni azokat.12 Ironikus módon, 
ha nem látjuk meg emberi gyengesé-
geinket, akkor azt az isteni lehetőséget 
sem fogjuk meglátni, melyet Atyánk 
oly nagyon szeretne továbbfejleszteni 
mindannyiunkban.

Hogyan tudjuk hát Isten igazságá-
nak tiszta fényét eljuttatni a lelkünkbe, 
és úgy látni magunkat, ahogyan Ő lát 
minket?

Hadd hívjam fel a figyelmeteket 
arra, hogy a szentírások és az általános 
konferencián elhangzott beszédek 
hasznos tükröt tarthatnak elénk az 
önvizsgálathoz.

Miközben hallgatjátok vagy olvassá-
tok az ősi és újkori próféták szavait, ne 
arra gondoljatok, hogyan vonatkoznak 
azok valaki másra, hanem tegyétek fel 
magatoknak ezt az egyszerű kérdést: 
„Én vagyok-é az, Uram?” 

Töredelmes szívvel és tanítható 
elmével kell a mi Örökkévaló Atyánk-
hoz közelednünk. Hajlandónak kell 
lennünk a tanulásra és a változásra. 
És ó, mily sokat nyerünk abból, ha 
elkötelezzük magunkat, hogy azt az 
életet éljük, melyet Mennyei Atyánk 
nekünk szánt!

Azok, akik nem kívánnak tanulni  
és változni, valószínűleg nem is 
fognak, és elkezdenek majd azon 
tűnődni, hogy vajon az egyház tud-e 
nekik bármit is nyújtani.

Azok azonban, akik növekedni 
és fejlődni akarnak, akik a Szabadí-
tótól tanulnak és arra vágynak, hogy 
olyanok legyenek, mint Ő, azok, akik 
megalázkodnak, mint egy kisgyer-
mek, és gondolataikat és tetteiket 
összhangba kívánják hozni Mennyei 
Atyánkkal – ők megtapasztalják a 
Szabadító engesztelésének csodáját. 

Ők bizonyosan érezni fogják Isten 
ragyogó Lelkét. Ők meg fogják ízlelni 
azt az örömöt, mely a szelídek és 
alázatos szívűek gyümölcse. Ők 
megáldatnak majd azzal a vággyal és 
önfegyelemmel, mellyel Jézus Krisztus 
igaz tanítványaivá lehetnek.

A jó ereje
Életem során lehetőségem volt 

olyan férfiak és nők közelében lenni, 
akik e világ legtehetségesebbjei és 
legintelligensebbjei között vannak. 
Amikor fiatalabb voltam, lenyűgöztek 
azok, akik iskolázottak, műveltek, 
sikeresek voltak, és akiket elismert a 
világ. Az évek során azonban rájöttem, 
hogy sokkal jobban lenyűgöznek azok 
a csodálatos és áldott lelkek, akik iga-
zán jók és hamisság nélkül valók.

Hát nem erről szól az evangélium, 
és nem ezt teszi velünk? Az evangé-
lium a jó hír, és segít jóvá válnunk.

Jakab apostol szavai ma is érvénye-
sek ránk:

„Az Isten a kevélyeknek ellenök 
áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet 
ád. […]

Alázzátok meg magatokat az Úr 
előtt, és felmagasztal titeket.” 13

Fivérek, félre kell tennünk a kevély-
ségünket, túl kell tekintenünk a hiúsá-
gunkon, és alázatosan fel kell tennünk 
a kérdést: „Én vagyok-é az, Uram?”

És ha az Úr válasza az, hogy „igen, 
fiam, vannak dolgok, melyeken javíta-
nod kell, dolgok, melyeket segíthetek 
neked legyőzni”, akkor imádkozom, 
hogy elfogadjuk ezt a választ, alá-
zatosan elismerjük a bűneinket és a 
hiányosságainkat, és megváltoztassuk 
az útjainkat azáltal, hogy jobb férjekké, 
apákká és fiakká válunk. Bárcsak 
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találkozásra; idő arra, hogy felkészül-
jön arra a végtelen állapotra, melyről 
beszéltünk, mely a halottak feltáma-
dása után van.” 3

Éppúgy, ahogyan az idő, amelyet a 
halandóságban töltött életre kaptunk 
azt a célt szolgálja, hogy felkészüljünk 
az Istennel való találkozásra, az ároni 
papságban töltött szolgálatra kapott 
időnk lehetőséget biztosít arra, hogy 
felkészüljünk a mások számára végzett 
életbe vágó segítségnyújtás elsajátítá-
sára. Éppúgy, ahogyan az Úr megadja 

Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Hálás vagyok azért, hogy Isten az 
egész világra kiterjedő papsá-
gával gyűlhettünk most össze. 

Értékelem a hiteteket, a szolgálatoto-
kat és az imáitokat.

Ma esti üzenetem az ároni papság-
ról szól. Mindannyiunkat érint azon-
ban, akik az Úr azon ígéreteit segítjük 
megvalósítani, amelyek a szentírások 
szavaival élve az „alacsonyabb papság-
nak” 1, vagy más néven az előkészítő 
papságnak adattak. Erről a dicsőséges 
felkészülésről fogok ma este beszélni.

Az Úrnak az Ő munkájával kap-
csolatos terve tele van felkészüléssel. 
Előkészítette a földet számunkra, hogy 
megtapasztalhassuk a halandóság pró-
báit és lehetőségeit. Az itt töltött időt 
a szentírások az „előkészítő állapot” 2 
kifejezéssel jelölik.

Alma próféta jellemezte ezen 
előkészítő állapot életbe vágó jelen-
tőségét az örök élet szempontjából, 
ahol örökké élhetünk családokban az 
Atyaistennel és Jézus Krisztussal.

Így magyarázta a felkészülés szük-
ségességét: „És látjuk, hogy a halál 
utoléri az emberiséget, igen, a halál, 
amiről Amulek beszélt, mely az időle-
ges halál; mindazonáltal megadatott az 
embernek egy bizonyos idő, mely-
ben bűnbánatot tarthat; így ez az élet 
egy próbatételi állapot lett; idő arra, 
hogy felkészüljön az Istennel való 

Az előkészítő papság
A papsági felkészítésben a „mutasd meg” sokkal többet ér,  
mint a „mondd el”.

mostantól kezdve minden erőnkkel 
arra törekednénk, hogy állhatatosan 
haladjunk a Szabadító áldott útján – 
mert a bölcsesség kezdete az, hogy 
világosan látjuk magunkat.

Miközben ezt tesszük, a mi nagy-
lelkű Istenünk kézen fogva vezet majd 
minket; „erőssé és áldottá [tesz minket] 
a magasságból” 14.

Szeretett barátaim, az első lépés az 
igaz tanítványság eme csodálatos és 
beteljesítő ösvényén az, hogy feltesszük 
magunknak ezt az egyszerű kérdést:

„Én vagyok-é az,Uram?”
Erről teszem bizonyságomat, és 

áldásomat adom rátok, Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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a szükséges segítséget a halandó élet 
próbatételein való áthaladáshoz, segít-
séget küld nekünk a papsági felkészü-
lésünkhöz is.

Üzenetem legalább annyira szól 
azoknak, akiket az Úr segítségkép-
pen küld az áronipapság-viselők 
felkészítéséhez, mint az áronipapság-
viselőkhöz. Az apákhoz szólok. A 
püspökökhöz szólok. És mindazon 
melkisédeki papokhoz is, akiket azzal 
bíztak meg, hogy a papsági felké-
szülésben lévő fiatal férfiak társai és 
tanítói legyenek.

Méltatással szólok és hálámat feje-
zem ki sokatok iránt szerte a világon 
és az időben.

Figyelmetlenség volna, ha nem 
beszélnék fiatalságom egy gyülekezeti 
elnökéről és egy püspökéről. 12 éves 
koromban lettem diakónus az Egyesült 
Államok keleti részén lévő kis gyüle-
kezetben. A gyülekezet annyira kicsi 
volt, hogy a bátyám és én voltunk az 
egyetlen áronipapság-viselők, amíg 
édesapám, aki a gyülekezeti elnök 
volt, fel nem ajánlotta egy közép-
korú férfinak, hogy csatlakozzék az 
egyházhoz.

Az új megtért megkapta az ároni 
papságot, és ezzel azt az elhívást is, 
hogy őrködjön az ároni papság felett. 
Úgy emlékszem, mintha tegnap történt 
volna. Fel tudom idézni a gyönyörű, 
őszi leveleket, amikor ez az új meg-
tért elkísért bennünket a bátyámmal, 
hogy segítsünk egy özvegynek. Nem 
emlékszem, mi volt a feladat, arra 

viszont igen, milyen érzés volt, amikor 
a papsági hatalom összefogott, hogy 
véghezvigyen valamit, amiről később 
megtudtam, hogy az Úr kijelentése 
szerint mindannyiunknak meg kell 
tennünk, hogy megbocsátassanak a 
bűneink, és felkészüljünk az Ővele 
való találkozásra.

Ahogyan most visszatekintek, hálát 
érzek azért a gyülekezeti elnökért, aki 
elhívta az új megtértet, hogy segítsen 
az Úrnak felkészíteni két fiút, akik egy 
napon majd püspökök lesznek azzal 
a megbízással, hogy gondoskodjanak 
a szegényekről és a szükséget látók-
ról, illetve elnököljenek az előkészítő 
papság felett.

Még mindig diakónus voltam, 
amikor a családunk egy hatalmas 
utahi egyházközségbe költözött. Ekkor 
éreztem először egy teljes ároni pap-
sági kvórum erejét. Sőt, akkor láttam 
először egy ároni papsági kvórumot. 
Majd később itt éreztem először, 
mekkora ereje van és milyen áldások-
kal jár, amikor egy püspök elnököl a 
papok kvóruma felett.

A püspök elhívott, hogy az első 
segéde legyek a papok kvórumában. 
Emlékszem, hogy ő maga tanított ben-
nünket – bármennyire is elfoglalt volt, 
és bármennyi tehetséges férfi is volt 
még, akiket elhívhatott volna, hogy 
tanítsanak minket. Körberendezte a 
székeket a tanteremben. Engem maga 
mellé ültetett a jobb oldali székbe.

Átnézhettem a válla felett, mi-
közben tanított. Olykor letekintett a 

gondosan gépelt jegyzetekre, ame-
lyek egy kis bőr mappában voltak az 
egyik térdén, és a viseltes, sűrűn jelölt 
szentírásaira, melyek a másik térdén 
feküdtek nyitva. Emlékszem a bor-
zongásra, mely átfutott rajtam, amint 
Dániel könyvéből mesélt bátorságot 
szemléltető történeteket, és megosz-
totta bizonyságát a Szabadítóról, az Úr 
Jézus Krisztusról.

Soha nem felejtem, hogyan hív az 
Úr gondosan kiválasztott társakat pap-
ságviselői számára a felkészülés során.

A püspökömnek erős tanácso-
sai voltak, mégis valamilyen okból 
– melyet akkor még nem értettem 
– többször is engem hívott fel otthon 
telefonon, és azt mondta: „Hal, szüksé-
gem lenne rád, hogy társként elkísérj 
néhány látogatásra.” Egyik alkalommal 
egy özvegy otthonába vitt, aki egyedül 
élt és nem volt mit ennie. Hazafelé 
megállította az autót, felnyitotta a 
szentírásait és elmondta nekem, miért 
kezelte úgy ezt az özvegyet, mintha 
nemcsak arra volna ereje, hogy magá-
ról gondoskodjék, hanem arra is, hogy 
egyszer a jövőben másokat is segíteni 
tudjon.

Egy másik látogatás egy régóta 
távolmaradó egyháztaghoz vezetett. A 
püspököm felkérte, hogy jöjjön vissza 
a szentek közé. Éreztem a püspököm 
szeretetét egy olyan ember iránt, aki 
nekem nem szerethető és lázadó 
ellenségnek tűnt.

Egy másik alkalommal egy olyan 
otthonba látogattunk, ahol az alkohol-
ista szülők a két kislányt küldték, hogy 
nyissanak nekünk ajtót. A kislányok 
az ajtórácson keresztül mondták, 
hogy az anyukájuk és az apukájuk 
alszik. Nekem úgy tűnt, a püspök még 
legalább 10 percig beszélgetett velük 
mosolyogva, megdicsérve a jóságukat 
és a bátorságukat. Amikor vissza-
fele sétáltam az oldalán, csendesen 
megjegyezte: „Jó látogatás volt. Azok 
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a kislányok sohasem fogják elfelejteni, 
hogy eljöttünk hozzájuk.”

A két áldás, amelyet az idősebb 
papságviselő társak nyújthatnak, a bi-
zalom és a törődés példája. Ezt láttam 
akkor is, amikor a fiam egy nála sokkal 
komolyabb papsági tapasztalattal ren-
delkező házitanító társat kapott. Idő-
sebb társa kétszer volt misszióelnök, 
és számos egyéb vezetői elhívásban is 
szolgált már.

Mielőtt elindultak volna az egyik 
kijelölt család meglátogatására, ez a ta-
pasztalt papsági vezető azt kérte, hogy 
hadd beszéljen a fiammal előtte otthon. 
Engedték, hogy én is jelen legyek. Az 
idősebb társ imával kezdte a beszél-
getést, segítséget kérve. Aztán valami 
ilyesmit mondott a fiamnak: „Szerintem 
olyan leckét kellene tanítanunk ennek 
a családnak, amely hasonló egy bűn-
bánatra szólító felhíváshoz. Úgy vélem, 
tőlem nem fogadnák jól ezt a felhívást. 
Azt gondolom, jobb lenne a fogad-
tatása az üzenetnek, ha tőled jönne. 
Milyen érzéseid vannak erről?”

Emlékszem a fiam riadt tekintetére. 
Még mindig érzem, milyen boldog 
voltam abban a pillanatban, amikor a 
fiam elfogadta a bizalmat.

Nem véletlenül tette össze ezt a 
párost a püspök. Alapos felkészülés 
kellett ahhoz, hogy az idősebb társ 
megtudja, milyen érzések élnek a 
családban, akiket tanítani készültek. 
Sugalmazás által érezte azt, hogy hát-
rébb kell lépnie, és egy tapasztalatlan 
fiatalban kell bíznia, hogy bűnbánatra 
és a biztonságba való visszatérésre 
szólítsa Isten idősebb gyermekeit.

Nem tudom, mi lett az eredménye a 
látogatásuknak, azt viszont igen, hogy 
egy püspök, egy melkisédekipapság-
viselő és az Úr felkészítettek egy fiút, 
hogy papsággal rendelkező férfi és 
valamikor majd püspök legyen.

Nos, a papsági felkészülésről 
szóló ilyen sikertörténetek ismerősek 

számotokra mindabból, amit a saját 
életetekben láttatok és tapasztaltatok. 
Ismertek ilyen püspököket, társakat 
és szülőket, vagy magatok is azok 
vagytok. Láttátok az Úr kezét a saját 
felkészülésetekben a papsági köte-
lességekre, amelyekről Ő tudta, hogy 
előttetek állnak majd.

Mindannyiunknak kötelességünk 
a papságban, hogy segítsük az Urat 
mások felkészítésében. Van néhány 
dolog, amelyet megtehetünk, és 
amely kiemelt jelentőségű lehet. A tan 
tanítása során használt szavainknál 
még erőteljesebb a példánk, amelyet a 
tanok szerinti élettel mutatunk.

Papsági szolgálatunkban kiemelt 
jelentőséggel bír, hogy másokat fel-
hívjunk: jöjjenek Krisztushoz a hit, a 
bűnbánat, a keresztelés és a Szentlélek 
elnyerése révén. Thomas S. Monson 
elnök például komoly beszédeket 
mondott, hogy felserkentse a szíveket 
mindezen tanok iránt. Engem azonban 
az indít cselekvésre, amit az emberek-
kel, a misszionáriusokkal és az egyház 
barátaival tett, amikor a Torontóban 
működő misszió felett elnökölt.

A papsági felkészítésben a „mutasd 
meg” sokkal többet ér, mint a „mondd 
el”.

Ezért oly fontosak a szentírások 
a papságra való felkészülésünkben. 
Tele vannak példákkal. Szinte látom 
magam előtt, ahogyan Alma az angyal 
parancsát követve visszasiet, hogy 
Ammoniha gonosz népét tanítsa, akik 
korábban elutasították.4 Szinte érzem 
a börtöncella dermesztő hidegét, ahol 
Isten azt mondta Joseph Smithnek, 
hogy merítsen bátorságot, és hogy 
vigyáz rá.5 Ezekkel a szentírásbeli 
képekkel az elménkben felkészültek 
leszünk, hogy akkor is kitartsunk a 
szolgálatban, amikor nehéznek tűnik.

Egy olyan apa, püspök vagy 
idősebb házitanító társ, aki bizalmat 
mutat a fiatalabb papságviselő felé, 
megváltoztathatja az életét. Édesapá-
mat a Tizenkét Apostol Kvóruma egyik 
tagja felkérte, hogy írjon egy rövid 
értekezést a tudomány és a vallás kap-
csolatáról. Édesapám híres tudós volt 
és hithű papságviselő. De még mindig 
emlékszem, amikor a kezembe adta az 
írást, és azt mondta: „Tessék! Mielőtt 
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elküldöm a Tizenketteknek, szeret-
ném, ha elolvasnád. Tudni fogod, 
hogy helyes-e.” 32 évvel idősebb és 
mérhetetlenül bölcsebb és intelligen-
sebb volt nálam.

Még mindig erőt merítek abból a 
bizalomból, amelyet ettől a nagyszerű 
apától és papsági férfitól kaptam. Tu-
dom, hogy nem bennem bízott, hanem 
abban, hogy Isten képes rá és meg 
is mondja nekem, mi az igazság. Ti, 
tapasztalt társak, mindig áldást jelent-
hettek egy fiatal papságviselő számára 
a felkészülésben, amikor meg tudjátok 
neki mutatni ezt a fajta bizalmat. Ez 
segíteni fog neki, hogy bízzon a hozzá 
érkező sugalmazás gyengéd hangjában, 
amikor egy napon a kezét egy olyan 
gyermek fejére helyezve pecsételi meg 
a gyógyító áldást, akiről az orvosok azt 
mondták, hogy meg fog halni. Ez a bi-
zalom többször is segített nekem.

Mások papságra való felkészíté-
sében tapasztalt sikerünk arányos 
lesz azzal, hogy mennyire szeretjük 
őket. Ez különösen akkor lesz igaz, 
amikor helyre kell igazítanunk őket. 
Gondoljatok csak arra a pillanatra, 
amikor egy áronipapság-viselő hibát 
vét valamilyen szertartás elvégzése 
során, például az úrvacsorai asztalnál. 
Ez komoly dolog. Olykor a hibát nyil-
vánosan kell helyreigazítani, ami sértő-
déshez, a megalázottság, vagy akár az 
elutasítás érzéséhez is vezethet.

Eszetekbe jut majd az Úr tanácsa: 
„A kellő időben élesen feddve, amikor 

a Szentlélek arra késztet; azután pedig 
fokozott szeretetet mutatva az iránt, 
akit megfeddtél, nehogy ellenségének 
tartson téged” 6.

A fokozott kifejezés különös je-
lentéssel bír a papságviselők felké-
szítésében, amikor helyreigazításra 
van szükségük. A szó ugyanis a már 
eleve meglévő szeretet növekedéséről 
beszél. A kimutatás pedig a megnö-
vekedett szeretetre vonatkozik. Azok 
közületek, akik papságviselőket készí-
tenek fel, biztosan tapasztalják majd, 
hogy hibáznak. Mielőtt megkapnák a 
helyreigazítást, már érezniük kellett 
a szereteteteket hosszú időn át, folya-
matosan. Érezniük kellett az őszinte 
dicséreteteket, mielőtt elfogadnák 
a kiigazítást.

Maga az Úr is igen nagy becsben 
tartotta az alacsonyabb papságot 
viselőket, amely tiszteletet jelez 
lehetőségeik iránt, és jelzi, mekkora 
értéket képviselnek az Ő szemében. 
Hallgassátok meg ezeket a szavakat, 
melyeket Keresztelő János mondott 
az ároni papság visszaállításakor: 
„Szolgatársaim, a Messiás nevében 
rátok ruházom Áron papságát, amely 
rendelkezik az angyalok szolgálat-
tételének, és a bűnbánat evangé-
liumának, és a bűnök bocsánatára 
alámerítéssel történő keresztelésnek 
a kulcsaival; és ez soha többé nem 
vétetik el ismét a földről, míg Lévi fiai 
ismét igazlelkűségben nem ajánlanak 
felajánlást az Úrnak.” 7

Az ároni papság a magasabb 
melkisédeki papság járuléka.8 A teljes 
papság elnökeként az egyház elnöke 
elnököl az előkészítő papság felett 
is. Az évek során elmondott meg-
mentésre szólító üzenetei tökéletesen 
illeszkednek azon parancshoz, hogy 
a bűnbánat és a keresztség evangéliu-
mát elvigyük mások életébe.

A diakónusok, a tanítók és a papok 
kvórumai rendszeresen tanácskoz-
nak, hogy a kvórum minden tagját az 
Úrhoz vonják. Az elnökségek kvó-
rumtagokat jelölnek ki, hogy hittel és 
szeretettel nyújtsanak segítő kezet. A 
diakónusok áhítattal és hittel osztják 
ki az úrvacsorát, hogy az egyháztagok 
érezzék az engesztelés hatását, és e 
szent jegyek magukhoz vétele során 
elkötelezzék magukat a parancsolatok 
betartása iránt.

A tanítók és papok a társukkal 
imádkoznak, hogy betöltsék a paran-
csot, miszerint egyénenként őrködnek 
mindenki felett az egyházban. Ezen pá-
rok pedig közösen imádkoznak, amint 
megismerik a családfők szükségleteit és 
vágyait. Amikor ezt teszik, felkészülnek 
a nagy napra, amikor apákként hitben 
elnökölnek majd saját családjuk felett.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
mindazok, akik együtt szolgálnak a 
papságban, egy egész népet készí-
tenek fel arra, amikor az Úr eljön az 
egyházához. Isten, az Atya él. Tudom 
– tudom –, hogy Jézus a Krisztus, 
és hogy szeret minket. Thomas S. 
Monson elnök az Úr élő prófétája. 
Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus 
szent nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 84:26, 30; 107:14.
 2. Alma 42:10, 13.
 3. Alma 12:24.
 4. Lásd Alma 8:14–18.
 5. Lásd Tan és a szövetségek 122:9.
 6. Tan és a szövetségek 121:43.
 7. Tan és a szövetségek 13:1.
 8. Lásd Tan és a szövetségek 107:14.
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Az óramutató járásával megegyező 
irányban a bal felső képtől kiindulva: 
egyháztagok és misszionáriusok a Virgi-
nia állambeli Alexandriában az Egyesült 
Államokban; a dél-afrikai Johannes-
burgban; a mexikói Cuauhtémocban; 
az észak-mariana-szigeteki Saipanban; 
a Georgia állambeli Peachtree Corners-
ben az Egyesült Államokban; a brazíliai 
Canoasban; a paraguayi San Lorenzó-
ban; a Wisconsin állambeli Veronában 
az Egyesült Államokban; valamint az 
írországi Waterfordban
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brit brit hadihajókkal és repülőgépek-
kel. A britek összességében öt hadi-
hajójuk, két repülőgép-hordozójuk, 
11 cirkálójuk és 21 rombolójuk erejét 
vetették be a hatalmas Bismarck meg-
találására és elsüllyesztésére.

Ezen ütközetek során az ágyú-
tűz csak felületi károkat okozott a 
Bismarckon. Vajon tényleg elsüllyeszt-
hetetlen volna? Aztán egy torpedó 
szerencsés találatával tönkretette 
a Bismarck kormányművét. Hiába 
próbálták megjavítani. A Bismarck 
csőre töltött ágyúkkal, tüzelésre kész 
legénységgel csak arra volt képes, 
hogy lassú köröket írjon le. Az erős 
német légierő még hatótávolságon 
kívül volt. A Bismarck nem tudta el-
érni a hazai kikötő biztonságát. Egyik 
sem nyújthatott menedéket, mert a 
Bismarckot már nem lehetett a kijelölt 
irányban kormányozni. Nincs kor-
mányszerkezet, nincs segítség, nincs 
kikötő. Közeledett a vég. Ropogtak 
a brit fegyverek, menekült a német 
legénység, és az egykor elpusztít-
hatatlannak tűnő hajó elsüllyedt. Az 
Atlanti-óceán mohó hullámai először 
az oldalán csaptak át, majd elnyelték 

tengerészet két legerősebb hadihajója, 
a Prince of Wales és a Hood ütközetbe 
bocsátkozott a Bismarckkal és a Prinz 
Eugen német cirkálóval. A Bismarck 
öt percen belül az Atlanti-óceán 
mélyére küldte a Hoodot, és három 
ember híján annak 1400 fős legénysé-
gét. A másik brit hadihajó, a Prince of 
Wales, komoly károkat szenvedett és 
visszavonult.

A következő három napban a 
Bismarck újra és újra ütközetbe került 

Thomas S. Monson elnök

Testvérek, hatalmas papsági 
testületként gyűltünk össze itt a 
Konferencia-központban és szerte 

a világ különböző helyein. Megtisztel, 
ám alázatossá tesz feladatom, hogy 
szóljak hozzátok pár szót. Imádkozom 
az Úr Lelkéért, hogy velem legyen, 
midőn ezt teszem.

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1939. 
február 14-én éppen ünnepnap volt a 
németországi Hamburgban. Lelkes be-
szédek, ünneplő tömegek és hazafias 
indulók közepette az Elba folyó vizére 
eresztették az új, Bismarck nevezetű 
csatahajót. A korabeli vizek legerő-
sebb hajójaként fegyverarzenáljával 
és gépeivel lélegzetelállító látványt 
nyújtott. Felépítésénél több, mint 
57 000 tervrajzot készítettek az egyen-
ként két 38 cm-es ágyúval felszerelt, 
radarral irányított lövegtornyokhoz. A 
hajón 45 000 kilométernyi elektromos 
vezeték húzódott végig. Több, mint 
35 000 tonnát nyomott, és a páncélzat 
maximális védelmet biztosított. Pom-
pás megjelenésével, gigászi méretével, 
bámulatos tűzerejével a hatalmas óri-
ást elsüllyeszthetetlennek tartották.

A Bismarck első bevetésére több 
mint két évvel később került sor, 
amikor 1941. május 24-én a brit 

Biztonságban 
hazavezérelve
A menny felé tekintünk, onnan várva kimeríthetetlen 
útmutatást, hogy bölcs és helyes utat tervezzünk és kövessünk.
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a német haditengerészet büszkeségét. 
A Bismarck nem volt többé.1

A Bismarck hoz hasonlóan mi is a 
mérnöki tudomány csodái vagyunk. 
A mi megalkotásunkat azonban nem 
korlátozta az emberi elme. Az embe-
rek rendkívül összetett gépeket is ki 
tudnak találni, de nem adhatnak nekik 
életet vagy ruházhatják fel ezeket a 
józan ész és az ítélőképesség hatalmá-
val. Isteni ajándékok ezek, melyeket 
csakis Ő adhat.

Fivéreim, a hajó létfontosságú 
kormányművéhez hasonlóan nekünk 
is megadatott annak módja, ahogyan 
eldönthetjük, milyen irányba tartsunk. 
Az Úr világítótornya mindannyiunkat 

hívogat, midőn az élet tengereit járjuk. 
Az a célunk, hogy tántoríthatatlanul 
haladjunk áhított célunk, méghozzá 
Isten celesztiális királysága felé. A cél-
talan ember olyan, mint a kormánymű 
nélküli hajó: soha nem ér el a hazai 
kikötőbe. Hozzánk ez a jelzés érkezik: 
jelöld ki az irányt, húzd fel a vitorlát, 
állítsd be a kormányművet, és haladj!

Az emberrel is úgy van ez, akárcsak 
a hatalmas Bismarckkal. Mit sem ér a 
turbinák lökése és a propellerek ereje, 
ha nincs irányzék, ha nincs befogva 
az energia, ha az erőt nem irányítja 
a szemünk elől elrejtett, viszonylag 
kicsi, de szerepét tekintve teljességgel 
létfontosságú kormánymű.

Atyánk megadta nekünk a napot, a 
holdat és a csillagokat – az égi csillag-
rendszereket, hogy utat mutassanak 
a tengeren vitorlázó tengerészeknek. 
Nekünk pedig, midőn az élet útjait 
járjuk, egyértelmű térképet biztosít, és 
megmutatja az áhított végcélunkhoz 
vezető utat. Figyelmeztet is: ügyeljetek 
a kitérőkre, a csapdákra és a kelep-
cékre! Nem téveszthetnek meg minket 
azok, akik félre akarnak vezetni, a bűn 
e ravasz, ide-oda hívogató szirénjei. Mi 
inkább megállunk imádkozni; hallga-
tunk arra a halk, szelíd hangra, mely a 
Mester gyengéd hívásával szól lelkünk 
mélyén: „jer, kövess engem” 2.

Mégis vannak, akik nem hallják, 
akik nem engedelmeskednek, és in-
kább saját maguk alkotta úton járnak. 
Gyakran engednek a mindannyiunkat 
körülvevő kísértéseknek, melyek oly 
csábítónak tudnak látszani.

Papságviselőkként háborgó 
időkben kerültünk a földre. Bonyo-
lult világban élünk, mindenhol ott 
vannak a viszály áramlatai. Politikai 
ármánykodások teszik tönkre nemze-
tek stabilitását, zsarnokok igyekeznek 
megragadni a hatalmat, és úgy tűnik, 
lehetőségektől megfosztottan örökre 
elnyomottak maradnak a társadalom 

bizonyos rétegei, a kudarc nem szűnő 
érzetével. Az emberek álokoskodása 
cseng a fülünkben, és körülvesz ben-
nünket a bűn.

A mi feladatunk, hogy Mennyei 
Atyánk minden nekünk szánt, dicső 
áldására érdemesek legyünk. Bárhová 
is megyünk, velünk jön a papságunk. 
Vajon szent helyeken állunk? Kérlek 
titeket, mielőtt veszélybe sodornátok 
magatokat és a papságotokat azzal, 
hogy olyan helyekre merészkedtek 
vagy olyan tevékenységekben vesztek 
részt, amelyek nem méltók hozzátok 
vagy ehhez a papsághoz, akkor állja-
tok meg egy pillanatra, és mérlegeljé-
tek a következményeket.

Mi, akiket Isten papságába ren-
deltek, változást eredményezhetünk. 
Ha tiszták maradunk és megbecsül-
jük a papságunkat, akkor igazlelkű 
példákká válunk, melyet mások is 
követhetnek. Pál apostol így figyel-
meztetett: „…légy példa a hívőknek a 
beszédben, a magaviseletben, a szere-
tetben, a lélekben, a hitben, a tisz-
taságban.” 3 Azt is írta, hogy Krisztus 
követői legyenek olyanok, akár a 
fények a világban.4 Ha az igazlelkűség 
példáját mutatjuk, akkor azzal segíthe-
tünk megvilágítani az egyre sötétedő 
világot.

Sokan emlékeztek N. Eldon Tanner 
elnökre, aki az egyház négy elnöke 
mellett szolgált tanácsosként. Az igaz-
lelkűség állhatatos példáját mutatta a 
munkájában, a kanadai kormánynak 
tett szolgálatában, valamint Jézus 
Krisztus apostolaként. A következő 
sugalmazott tanácsot adta nekünk: 
„Semmi sem fog nagyobb örömet és 
sikert hozni, mint az, ha az evangé-
lium tanításainak megfelelően élünk. 
Legyetek példák! Legyetek jó hatással 
másokra!”

Így folytatta: „Mindannyiunkat 
előre elrendeltek valamilyen munkára 
[Isten] választott szolgájaként, akit Ő 
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alkalmasnak talált arra, hogy ráru-
házza a papságot, valamint a hatalmat, 
hogy az Ő nevében cselekedjen. Soha 
ne feledjétek, hogy az emberek hoz-
zátok fordulnak irányításért, és jó vagy 
rossz hatással lehettek mások életére, 
mely hatás az elkövetkezendő nemze-
dékekre is kihat majd.” 5

Megerősít bennünket annak igaz-
sága, hogy a világon ma a legerősebb 
hatalom Istennek az embereken át 
munkálkodó hatalma. A halandó-
ság tengerein akkor vitorlázhatunk 
biztonságosan, ha utat mutat nekünk 
az Örök Tengerész, méghozzá a nagy 
Jehova. Mennyei segítséget kérve 
nyújtjuk ki kezünket az ég felé.

Káin, Ádám és Éva fia, jól ismert 
példája olyasvalakinek, aki nem az ég 
felé nyújtotta kezét. Káin előtt hatal-
mas lehetőségek álltak, de gyenge volt 
az akaratereje, és engedte, hogy a mo-
hóság, az irigység, az engedetlenség, 
végül pedig a gyilkosság összezúzzák 
a kormányrudat, mely a biztonságba 
és a felmagasztosuláshoz vezette volna 
őt. Káin nem felfele nézett, hanem 
letekintett, és elbukott.

Egy másik korban egy gonosz ki-
rály tette próbára Isten egyik szolgáját. 
Mennyei sugalmazás segítségével 
Dániel lefordította a királynak a falon 
található írást. A felajánlott jutalmakra 
– a királyi köntösre, arany nyakláncra 
és politikai hatalomra – azt mondta 
Dániel: „Ajándékaid tiéid legyenek, 
és adományaidat másnak adjad” 6. 
Dánielnek hatalmas gazdagságot és 
hatalmat kínáltak, ám a világ dolgait, 
nem pedig Isten dolgait jelképező 
jutalmakat. Dániel ellenállt és hithű 
maradt.

Később, amikor egy ezt meg-
tiltó rendelet ellenére Dániel hó-
dolt Istennek, oroszlánok vermébe 
vetették. A bibliai beszámoló elárulja 
nekünk, hogy másnap reggel „Dáni-
elt kihozatá[k] a veremből, és semmi 

sérelem nem találtaték ő rajta: mert 
hitt az ő Istenében” 7. Amikor végképp 
szükség volt rá, Dánielnek a rendület-
len iránytartás melletti elhatározása is-
teni védelmet eredményezett és biztos 
menedéket adott. Ilyesfajta védelem-
ben és biztonságban lehet részünk, 
ha mi is rendületlenül tartjuk az irányt 
örökkévaló otthonunk felé.

A történelem órája a homokórához 
hasonlóan jelzi az idő múlását. Új tár-
sulat lép az élet színpadára. Napjaink 
problémái baljóslatúan derengenek 
előttünk. A világ történelme folya-
mán Sátán fáradhatatlanul igyekezett 
elpusztítani a Szabadító követőit. Ha 
engedünk a csábításainak, akkor a 
hatalmas Bismarckhoz hasonlóan mi is 
elveszítjük azt a kormányművet, mely 
biztonságba vezethetne minket. A mai 
életvitel álokoskodásaitól körülvéve 
inkább a menny felé tekintünk, onnan 
várva kimeríthetetlen útmutatást, hogy 
bölcs és helyes utat tervezzünk és 
kövessünk. Mennyei Atyánk nem fogja 
válasz nélkül hagyni őszinte esdeklé-
sünket. Ha mennyei segítséget kérünk, 
akkor kormányművünk a Bismarck étól 
eltérően nem fog cserben hagyni.

Egyéni útjainkra merészkedve 
vitorlázzunk biztonságosan az élet ten-
gerein! Legyen meg bennünk Dániel 
bátorsága, hogy a minket körülvevő 
bűn és kísértés ellenére is igazak és 
hűek maradhassunk. Legyen bizony-
ságunk oly mély és erős, akárcsak 
Jákóbé, Nefi öccséé, aki mikor olyan 
valakivel került szembe, aki minden 
lehetséges módon igyekezett lerom-
bolni a hitét, azt mondta: „engem… 
nem lehetett megingatni” 8.

Fivérek, az utunkat irányító hit 
kormányművével mi is biztonságban 
hazatalálunk majd, haza Istenhez, hogy 
örökké Ővele lakozzunk. Legyen ez így 
mindannyiunkkal, ezért imádkozom 
Jézus Krisztus, a mi Szabadítónk és 
Megváltónk szent nevében, ámen. ◼
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Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Boyd K. Packer elnök így írta le az 
igaz egyház e jellemző ismertetője-
gyét: „A kinyilatkoztatás folytatódik az 
egyházban: a próféta az egyházra; az 
elnök a cövekre, a misszióra vagy kvó-
rumra; a püspök az egyházközségre; 
az apa a családjára; az egyén pedig 
saját magára vonatkozó kinyilatkozta-
tást kap.” 1

A kinyilatkoztatás e csodálatos fo-
lyamata azzal kezdődik, azzal végződik 
és azzal folytatódik, hogy személyes ki-
nyilatkoztatást kapunk. Vegyük például 
a nagyszerű Nefit, Lehi fiát. Atyjának 
volt egy álma. Nefi családjában mások 
az elmezavar bizonyítékának tekin-
tették Lehi álmát. Az álomnak része 
volt az az Istentől jövő parancs, hogy 
Lehi fiai szörnyű kockázatot vállalva 
térjenek vissza Jeruzsálembe az Isten 
szavát tartalmazó lemezekért, hogy az-
tán magukkal vihessék őket a megígért 
föld felé vezető utazásuk során.Abban reménykedem ma, hogy 

mindannyian érezni fogjuk az 
Istentől jövő szeretetet és vilá-

gosságot. Sokan hallgatnak bennünket 
ma, akik égető szükségét érzik a sze-
rető Mennyei Atyánktól kapott szemé-
lyes kinyilatkoztatás eme áldásának.

A misszióelnökök esetében ez egy 
esdeklő ima lehet azért, hogy tudják, 
miként bátorítsanak egy küszködő 
misszionáriust. Egy háború sújtotta 
övezetben élő anya vagy apa számára 
élet-halál kérdése lehet, hogy tudja, 
biztonságosabb helyre vezesse-e 
családját, vagy maradjanak ott, ahol 
vannak. Cövekelnökök és püspökök 
százai imádkoznak ma azért, hogy 
tudják, miként segítsenek az Úrnak 
megmenteni egy-egy elveszett bárányt. 
Egy próféta imája pedig azért szól, 
hogy tudja, mit szeretne az Úr, mit 
mondjon az egyháznak és a zűrzava-
ros világnak.

Mindannyian tudjuk, hogy az 
emberi ítélőképesség és a logikus gon-
dolkodás nem elegendő ahhoz, hogy 
választ kapjunk az élet legfontosabb 

kérdéseire. Szükségünk van az Istentől 
jövő kinyilatkoztatásra. És nem csupán 
egyetlen kinyilatkoztatásra lesz szük-
ségünk egy feszült pillanatban, hanem 
állandóan megújuló áradat szükséges. 
Nem csupán a fény és a vigasz egyet-
len felvillanása kell, hanem az Istennel 
való kommunikáció folyamatos áldása.

Magának az egyháznak a léte 
abban gyökerezik, hogy egy fiatal fiú 
tudta, mi az igazság. Az ifjú Joseph 
Smith tudta, hogy magától soha nem 
fogja tudni, melyik egyházhoz csat-
lakozzon. Így aztán Istenhez fordult 
kérdésével, amint azt Jakab könyvéből 
tudta, hogy megteheti. Isten az Atya 
és Szeretett Fia megjelentek neki egy 
ligetben. Választ adtak a kérdésre, 
amelynek tisztázása meghaladta 
Joseph erejét.

Nem csupán elhívást kapott Isten-
től, hogy alapítsa meg Jézus Krisztus 
igaz egyházát, hanem ezzel együtt 
visszaállíttatott a hatalom a Szentlélek 
segítségül hívására, hogy az Isten-
től jövő kinyilatkoztatás folyamatos 
lehessen.

VA S Á R N A P  D É L E L Ő T T I  Ü L É S  | 2014. október 5.

Folyamatos 
kinyilatkoztatás
Az emberi ítélőképesség és a logikus gondolkodás nem 
elegendő ahhoz, hogy választ kapjunk az élet legfontosabb 
kérdéseire. Szükségünk van az Istentől jövő kinyilatkoztatásra.
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Gyakran idézzük Nefi bátor kije-
lentését, amikor atyja arra kérte őket, 
hogy térjenek vissza Jeruzsálembe. 
Ismeritek e szavakat: „Megyek és meg-
teszem azon dolgokat, amelyeket az 
Úr megparancsolt” 2.

Amikor Lehi hallotta Nefi e válaszát, 
a szentírások feljegyzése szerint „rend-
kívül örült” 3. Örült, mert tudta, hogy 
Nefi megáldatott abban a megerősítő 
kinyilatkoztatásban, hogy atyja álma 
Istentől jövő igaz közlés volt. Nefi nem 
azt mondta: „Megyek és megteszem 
azon dolgokat, amelyeket az atyám 
kért.” Hanem így szólt: „Megyek és 
megteszem azon dolgokat, amelyeket 
az Úr megparancsolt.”

A saját családotokban megélt 
tapasztalataitokból valószínűleg ti 
is tudjátok, miért volt az, hogy Lehi 
„rendkívül örült”. Öröme abból a 
tudatból fakadt, hogy Nefinek megerő-
sítő kinyilatkoztatásban volt része.

Sok szülő hoz családi szabályt arra 
vonatkozóan, hogy tizenéves gye-
rekeik mikor érjenek haza este. De 
gondoljatok csak bele, milyen örömöt 
érez a szülő, amikor megtudja – amint 
az egy családdal csupán pár hete 
történt –, hogy egy otthonról már 
elköltözött gyermeke nemcsak hogy 
megszabta magának a kimenője végét, 
hanem a sabbatot is megszentelte, 
ahogy arra otthon tanították. A szülők 
kinyilatkoztatásának maradandó 
hatása van a gyermekben folytatódó 
személyes kinyilatkoztatásra.

Édesanyám valószínűleg megértette 
a kinyilatkoztatás e tantételét. Fiatal 
férfiként mindig nagyon halkan csuk-
tam be magam mögött a hátsó ajtót, 
amikor késő este tértem haza. A szo-
bámba menet el kellett mennem édes-
anyám szobája mellett. Bármennyire 
is próbáltam halkan beosonni, amikor 
odaértem félig nyitva hagyott ajtaja 

elé, mindig meghallottam a nevemet, 
még ha halkan suttogta is: „Hal! Gyere 
be egy percre!”

Akkor bementem és odaültem az 
ágya szélére. A szobában sötét volt. Ha 
valaki hallotta volna a beszélgetésün-
ket, azt gondolta volna, hogy csupán 
kedélyesen cseverészünk az életről. 
De a mai napig mindaz, amit mondott, 
ugyanolyan erővel tér vissza elmémbe, 
mint amit akkor érzek, amikor pátriár-
kai áldásom átiratát olvasom.

Nem tudom, mit kért az imájában, 
amikor azokon az estéken rám várt. 
Gondolom, részben a biztonságomért 
imádkozott. De biztos vagyok benne, 
hogy úgy imádkozott, mint egy pát-
riárka, mielőtt áldást adna, aki azért 
imádkozik, hogy szavai Isten szavai-
ként, és ne a sajátjaiként szólaljanak 
meg az áldásban részesülő számára. 
Édesanyám ezen áldásért könyörgő 
imái megválaszoltattak a fejemen. 
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Anya már a lélekvilágban van – több 
mint 40 éve. Biztos vagyok benne, 
hogy rendkívül örült, amiért kérése 
szerint megáldattam azzal, hogy taná-
csaiban meghalljam Isten parancsát. 
Én pedig megpróbáltam menni és 
megtenni, amit remélt.

Tanúja voltam a folyamatos kinyi-
latkoztatás ugyanezen csodájának az 
egyház cövekelnökei és püspökei 
esetében is. És amint az a családi veze-
tők kinyilatkoztatását illetően is igaz, 
a kinyilatkoztatás értéke attól függ, 
hogy a vezetés alatt állók megerősítő 
kinyilatkoztatást kapnak-e.

Láttam a kinyilatkoztatás e csodáját 
1976-ban, az idahói Teton-gát átszaka-
dása után. Sokan közületek ismerik a 
történetet, és tudják, hogy mi történt. 
A folyamatos kinyilatkoztatás példája 
azonban, amely egy cövekelnökön át 
adatott, mindannyiunkra áldást hozhat 
az előttünk álló napokban.

Emberek ezreit telepítették ki, 
mivel otthonuk odaveszett. A men-
tési erőfeszítések irányítása egy helyi 
cövekelnökre, egy gazdára hárult. A 
Ricks Főiskola egyik osztálytermében 
jártam néhány nappal a katasztrófa 
után. Épp megérkezett egy vezető az 
állami katasztrófavédelmi hivataltól. 
Segédeivel együtt lépett be abba a 
nagyterembe, ahova a cövekelnök a 
püspököket és más helyi felekezetek 
lelkipásztorait hívta. Én azért voltam 
ott, mert sok túlélőt az én vezetésem 
alatt álló főiskolának a kampuszán 
láttak el és szállásoltak el.

A találkozó kezdetén az állami 
katasztrófavédelmi hivatal képvi-
selője felállt, és határozott hangon 
elkezdte felsorolni a teendők listáját. 
Az alapvetőként felsorolt öt-hat teendő 
mindegyike után a cövekelnök szelíd 
hangon rendre így felelt: „Ezt már 
megtettük.”

Pár perc után a katasztrófavédel-
mis vezető így szólt: „Nos, azt hiszem, 

inkább leülök és csak figyelek.” 
Munkatársaival aztán figyelmesen 
végighallgatták a püspökök és elderek 
kvórumának elnökei beszámolóit 
arról, hogy mit végeztek. Elmondták, 
milyen útmutatást kaptak és követtek 
a vezetőiktől. Beszéltek arról is, mire 
éreztek késztetést, miközben eleget 
tettek a családok felkutatására és 
megsegítésére kapott utasításaiknak. 
Későre járt már a nap. Mindannyian 
fáradtak voltak, és semmilyen más 
érzelmet nem tudtak kimutatni, mint 
az emberek iránti szeretetüket.

A cövekelnök néhány utolsó 
utasítást adott a püspököknek, majd 
másnap kora reggelre tette a követ-
kező beszámolók idejét.

Másnap reggel a katasztrófavédelmi 
csapat vezetője 20 perccel a meg-
hallgatásra és feladatok kiosztására 
szánt gyűlés kezdete előtt érkezett. A 
közelében álltam. Hallottam, amint 
csendben azt kérdezte a cövekel-
nöktől: „Elnök úr, miben lehetnénk 
segítségére a csapatommal?”

Amit ez a férfi látott, én számta-
lanszor láttam vészhelyzetekben és 
próbatételek idején szerte a világon. 
Packer elnöknek igaza volt. A folya-
matos kinyilatkoztatás megadatik a 
cövekelnököknek, hogy saját bölcses-
ségük és képességeik fölé emelje őket. 
Ezentúl pedig az Úr megadja az elnök 
irányítása alatt állóknak azt a megerő-
sítő tanúságot, hogy utasításai Istentől 
adatnak a Szentlélek által egy tökélet-
len emberi lénynek.

Életem java részében megadatott 
nekem az az áldás, hogy inspirált 
vezetők követésére lettem elhívva. 
Nagyon fiatal férfiként tanácsosnak 
hívtak el egy elderek kvórumának 
elnöke mellé. Aztán sorban szolgál-
tam tanácsosként két kerületi elnök, 
majd az egyház egyik elnöklő püs-
pöke mellett, aztán a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagjaként, majd pedig az 

egyház két elnökének tanácsosaként. 
Láttam, amint kinyilatkoztatást kaptak, 
melyről aztán az őket követők mege-
rősítést nyertek.

Az elfogadás e személyes kinyi-
latkoztatása, melyre mindannyian 
vágyunk, nem jön könnyen, és nem 
is adatik meg pusztán kérésre. Az 
Úr az alábbi mércét adta, mely által 
részesülhetünk efféle tanúbizonyság-
ban Istentől. Ez útmutatóul szolgál 
mindenkinek, aki személyes kinyilat-
koztatásra törekszik, ahogyan mind-
annyiunknak kell.

„Bensődet is töltse be a jószívűség 
minden ember, és a hit házanépe iránt, 
gondolataidat pedig díszítse szüntele-
nül az erény; akkor majd megerősödik 
önbizalmad Isten színe előtt; és a pap-
ság tana úgy csapódik majd le lelke-
den, mint az égből érkező harmat.

A Szentlélek állandó társad lesz…” 4

Ebből merítek tanácsot mindnyá-
junk számára. Ne vegyétek könnyedén 
az Isten prófétája iránt érzett szerete-
teteket. Bárhol járjak is az egyházban, 
és bárki legyen is a próféta az adott 
időben, az egyháztagok mindig erre 
kérnek: „Amikor visszatér az egyház 
központjába, megmondaná a prófétá-
nak, hogy mennyire szeretjük?”

Sokkal több ez, mint egy hős imá-
data, vagy az, amikor olykor csodá-
lattal adózunk egy hősies embernek. 
Istentől való ajándék ez. Ezzel együtt 
könnyebben meg fogjátok kapni a 
megerősítő bizonyság ajándékát is, 
amikor az Úr prófétájaként betöltött 
hivatalában szól hozzátok. A szeretet, 
amelyet éreztek, az a szeretet, amellyel 
az Úr viseltetik azon ember iránt, akit 
szószólójaként választott.

Ezt nem mindig könnyű folya-
matosan érezni, mert az Úr gyakran 
kéri prófétájától olyan tanács átadá-
sát, amelyet az embereknek nehéz 
elfogadniuk. Lelkünk ellensége 
megpróbál majd rávenni minket, 
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hogy sértődöttséget érezzünk és két-
ségbe vonjuk a próféta isteni elhívását.

Láttam, hogy a Szentlélek miként 
képes megérinteni a meglágyított 
szívet, hogy megóvja Jézus Krisztus 
alázatos követőjét a megerősítő kinyi-
latkoztatás által.

Egyszer a próféta elküldött, hogy 
ruházzam rá a szent pecsételő hatal-
mat egy messzi kisvárosban élő férfire. 
Egyedül Isten prófétája rendelkezik 
a kulcsokkal, hogy meghatározza, ki 
kaphatja meg a szent hatalmat, ame-
lyet az Úr Péterre, a rangidős apostolra 
ruházott. Én magam is megkaptam ezt 
a pecsételő hatalmat, de egyedül az 
egyház elnöke irányítása alatt ruház-
hatom át másra.

Így aztán egy Salt Lake Citytől tá-
voli gyülekezeti ház egyik szobájában 
a kezemet annak a férfinak a fejére 
helyeztem, akit a próféta kiválasztott, 
hogy megkapja a pecsételő hatalmat. 
Kezein jól látszott, hogy életét földmű-
veléssel töltötte, mely csekély hasznot 
hajtott. Aprócska felesége ott ült a kö-
zelében. Rajta is látszott, hogy férjével 
együtt keményen dolgozott éveken át.

A prófétától kapott szavakat 
szóltam: „Felhatalmazással és megbí-
zással rendelkezvén a prófétától – és 
ekkor megneveztem a prófétát –, aki 
a papság összes kulcsát viseli a földön 
e napon, rád ruházom a pecsételő 
hatalmat”, és ekkor megneveztem a 
férfit, és azt, hogy melyik templomban 
fog pecsételőként szolgálni.

Könnyek gördültek le az arcán. 
Láttam, hogy felesége is sír. Megvár-
tam, hogy összeszedjék magukat. A 
nőtestvér felállt, és odalépett hoz-
zám. Felpillantott, majd szégyellősen 
bevallotta, hogy egyik szeme sír, a 
másik nevet. Elmondta, hogy mindig 
is nagyon szeretett a férjével együtt el-
menni a templomba, de most úgy érzi, 
többet nem szabad elkísérnie, mivel 
Isten egy ilyen dicső és szent meg-
bízatást adott neki. Azután elmondta, 
azért nem érzi magát alkalmasnak 
arra, hogy férje templomi társa legyen, 
mert nem tud sem írni, sem olvasni.

Biztosítottam afelől, hogy férje 
megtiszteltetésnek fogja venni a társa-
ságát a templomban a nagyszerű lelki 
ereje miatt. Amennyire képes voltam 
megfogalmazni neki anyanyelve 
csekély ismeretével, elmondtam neki, 
hogy Isten minden földi műveltséget 
meghaladó dolgokat nyilvánított már 
ki neki.

Tudta a Lélek ajándéka által, hogy 
Isten a prófétáján keresztül mennyei 
megbízást adott a férjének, akit ő 
annyira szeret. Ő maga tudta, hogy 
a pecsételő hatalom átruházásának 
kulcsai egy olyan ember kezében 
vannak, akit ő soha nem látott, de jól 
tudta, hogy Isten élő prófétája. Tudta 
anélkül, hogy bármilyen élő tanú-
nak tanúsítania kellett volna, hogy 
a próféta imádkozott férje nevéről. 
Saját maga tudta, hogy Isten adta az 
elhívást.

Azt is tudta, hogy a szertartások, 
amelyeket férje elvégez majd, összekö-
tik az embereket az örökkévalóságra a 
celesztiális királyságban. Megerősítést 
kapott elméjében és szívében arról, 
hogy az ígéret, amelyet az Úr Péternek 
tett, továbbra is fennáll az egyház-
ban: „…a mit megkötsz a földön, a 
mennyekben is kötve lészen” 5. Mind-
ezt saját maga tudta Istentől, kinyilat-
koztatás útján.

Térjünk vissza oda, ahol kezdtük: 
„A kinyilatkoztatás folytatódik az 
egyházban: a próféta az egyházra; az 
elnök a cövekre, a misszióra vagy kvó-
rumra; a püspök az egyházközségre; 
az apa a családjára; az egyén pedig 
saját magára vonatkozó kinyilatkozta-
tást kap.” 6

Tanúságomat teszem nektek arról, 
hogy ez igaz. Mennyei Atyánk meg-
hallja az imáitokat. Szeret titeket Ismeri 
a neveteket. Jézus a Krisztus, Isten Fia, 
a mi Megváltónk. Ő felfoghatatlanul 
szeret benneteket.

Isten a Szentlélek által kinyilatkoz-
tatást áraszt a gyermekeire. Szól földi 
prófétájához, aki napjainkban Tho-
mas S. Monson. Tanúságomat teszem 
arról, hogy ő birtokolja és gyakorolja 
a papság összes kulcsát a földön.

Miközben meghallgatjátok e kon-
ferencián azok szavait, akiket Isten 
elhívott, hogy a nevében beszéljenek, 
imádkozom azért, hogy megkapjá-
tok az ahhoz szükséges megerősítő 
kinyilatkoztatást, hogy rátaláljatok 
utatokra a hazavezető ösvényen, hogy 
Vele élhessetek mindörökre összepe-
csételt családként. Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
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beszél a gyermekeivel. Semmi sem áll 
messzebb az igazságtól. Minden ado-
mányozási korszakban egy próféta állt 
Isten egyházának az élén, Ádám nap-
jaitól kezdve a mai napig.4 A próféták 
bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról 
– az Ő isteni mivoltáról, valamint földi 
küldetéséről és szolgálatáról.5 Eme 
utolsó adományozási korszak prófétá-
jaként tiszteljük Joseph Smith prófétát. 
És az egyház elnökeként tisztelünk 
minden férfit, aki azóta követte őt az 
egyház elnökeként.

Amikor támogatjuk a prófétákat és 
más vezetőket,6 a közös megegyezés 
törvényét hívjuk segítségül, mert az Úr 
ezt mondta: „…senkinek nem adatik 
meg, hogy elmenjen prédikálni az 
evangéliumomat, vagy felépíteni az 
egyházamat, ha nem rendeli el valaki, 
akinek felhatalmazása van, és az egy-
ház tudja, hogy felhatalmazása van, 
és szabályosan elrendelték az egyház 
vezetői.” 7

Ez bizonyosságot és hitet ad ne-
künk, az egyház tagjainak, miközben 
törekszünk eleget tenni a szentírásbeli 
felszólításnak, hogy szívleljük meg az 
Úr hangját,8 amint az szolgái, a próféták 
hangja révén adatik.9 Az Úr egyházá-
ban minden vezető megfelelő felha-
talmazás által kerül elhívásra. Egyetlen 
próféta, vagy ami azt illeti, ebben az 

bonyolult műtétre volt szüksége. 
Nekem viszont nem volt tapaszta-
latom egy efféle eljárás elvégzésére 
egy szívelégtelenséggel küzdő, 77 
éves páciens esetében. Nem javasol-
tam a műtétet, és erről tájékoztattam 
Kimball elnököt és az Első Elnökséget 
is. Kimball elnök azonban hittel telve 
úgy döntött, hogy aláveti magát a 
műtétnek, csupán azért, mert az Első 
Elnökség azt javasolta. Ez jól mutatja, 
mennyire támogatta a vezetőit! A dön-
tése miatt igencsak összerezzentem!

Hála az Úrnak azonban az operáció 
sikeres volt. Amikor Kimball elnök 
szíve újra verni kezdett, olyan nagy 
erővel tette! És abban a pillanatban a 
Lélek tiszta tanúságot tett számomra 
arról, hogy ez az ember egy nap az 
egyház elnöke lesz! 3

A folytatást már ismeritek. Csupán 
20 hónappal később Kimball elnök 
az egyház elnöke lett, és sok éven át 
nyújtott nyílt és bátor vezetést.

Azóta támogattuk az egyház elnö-
keként Ezra Taft Bensont, Howard W. 
Huntert, Gordon B. Hinckley-t, most 
pedig Thomas S. Monsont, akik prófé-
ták a szó minden értelmében!

Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, 
ha a visszaállítás elért bármit is, az az 
volt, hogy szertefoszlatta azt az ősrégi 
mítoszt, hogy Isten többé már nem 

Russell M. Nelson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Eyring elnök, köszönjük az építő 
és inspiráló üzenetedet! Kedves 
fivéreim és nőtestvéreim, köszön-

jük hiteteket és odaadásotokat. Teg-
nap mindannyiunkat felkértek, hogy 
támogassuk Thomas S. Monsont az 
Úr prófétájaként és az Úr egyházának 
elnökeként. Gyakran énekeljük a him-
nuszt: Prófétánkat köszönjük, Atyánk.1 
Vajon valóban értitek és értem-e, hogy 
ez mit jelent? Gondoljatok bele, milyen 
kiváltságot adott nekünk az Úr, hogy 
támogathatjuk a prófétáját, akinek 
a tanácsa mindig tiszta, felesleges 
sallangtól mentes, nem fűti személyes 
törekvés, és teljes mértékben igaz!

Hogyan tudjuk valóban támogatni a 
prófétát? Jóval azelőtt, hogy az egyház 
elnöke lett, Joseph F. Smith elnök ezt 
a magyarázatot adta: „Azoknak a szen-
teknek, akik… támogatják az egyház 
vezetőit, fontos kötelessége, hogy ezt 
ne csak kezük feltartásával, puszta 
formaságként, hanem valójában [a 
tetteikkel ] és őszintén tegyék.” 2

Jól emlékszem a próféta támoga-
tására véghezvitt legegyedülállóbb 
tettemre. Orvosdoktorként és szív-
sebészként az én felelősségem volt 
nyílt szívműtétet végezni Spencer W. 
Kimball elnökön 1972-ben, amikor ő 
a Tizenkét Apostol Kvórumának ügy-
vezető elnökeként szolgált. Nagyon 

A próféták támogatása
Az, hogy támogatjuk a prófétákat, személyes elkötelezettséget 
jelent arra, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni 
prófétai üzeneteik támogatására.
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egyházban egyetlen más vezető sem 
hívta el saját magát soha. Egyetlen 
prófétát sem választottak soha. Az 
Úr egyértelművé tette ezt, amikor ezt 
mondta: „Nem ti választottatok engem, 
hanem én választottalak titeket, és én 
rendeltelek titeket” 10. Ti és én soha, 
semmilyen szinten nem „szavazunk” az 
egyházi vezetőkre, noha kiváltságunk-
ban áll támogatni őket.

Az Úr útjai különböznek az ember 
útjaitól. Az ember útjai eltávolítanak 
másokat a hivatalukból vagy az üzleti 
életből, amikor megöregszenek vagy 
valamilyen fogyatékosságuk lesz. De 
az ember útjai soha nem voltak és 
soha nem is lesznek az Úr útjai. Az, 
hogy támogatjuk a prófétákat, szemé-
lyes elkötelezettséget jelent arra, hogy 
minden tőlünk telhetőt meg fogunk 
tenni prófétai üzeneteik támogatá-
sára. Támogatásunk eskühöz hasonló 
jelzése annak, hogy prófétai elhívásu-
kat legitimnek és ránk nézve kötelező 
érvényűnek ismerjük el.

Huszonhat évvel azelőtt, hogy az 
egyház elnöke lett, az akkor még el-
deri címet viselő George Albert Smith 
ezt mondta: „A kötelezettség, melyet… 
kezünk felemelésével vállalunk, a 
legszentebbek egyike. Nem azt jelenti, 
hogy csendben folytatjuk az utunkat, 
és elfogadjuk, hogy az Úr prófétája 
irányítja ezt a munkát, hanem… azt, 
hogy mögötte fogunk állni, imádkozni 
fogunk érte, megvédjük a jó hírét, és 

igyekszünk követni az utasításait, aho-
gyan az Úr irányításával átadja nekünk 
azokat…” 11

Az élő Isten vezeti az élő egyhá-
zát! 12 Az Úr kinyilatkoztatja az egy-
házra vonatkozó akaratát a prófétája 
számára. Tegnap, miután felkértek 
minket, hogy támogassuk Thomas S. 
Monsont az egyház elnökeként, abban 
a kiváltságban is részünk volt, hogy 
támogathattuk őt, valamint tanácsosait 
az Első Elnökségben és a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagjait próféták-
ként, látnokokként és kinyilatkoztatók-
ként. Gondoljatok csak bele! Tizenöt 
férfit támogatunk Isten prófétáiként! 
Nekik birtokukban van a papság 
összes kulcsa, amely valaha is átada-
tott az embernek ebben az adományo-
zási korszakban.

Tizenöt férfi elhívása a szent apos-
toli hivatalba nagy védelmet biztosít 
számunkra az egyház tagjaiként. Miért? 
Mert e vezetők döntéseinek egy-
hangúnak kell lenniük.13 El tudjátok 
képzelni, milyen mértékben kell sugal-
maznia a Léleknek 15 embert ahhoz, 
hogy döntésük egyhangú legyen? E 
15 férfi mind különböző tanulmányi 
és hivatásbeli háttérrel rendelkezik, 
és sok dologról különbözően véleked-
nek. Higgyetek nekem! Ez a 15 férfi 
– ezek a próféták, látnokok és kinyi-
latkoztatók – tudják, mi az Úr akarata, 
amikor egységes döntésre jutnak! 
Elkötelezetten ügyelnek arra, hogy 

valóban az Úr akarata legyen meg. Az 
Úr imája mintát ad e 15 férfi mindegyi-
kének, amikor imádkoznak: „Legyen 
meg a te akaratod úgy a földön, mi-
ként az a mennyben van.” 14

Az apostoli hivatalt legrégebb óta 
viselő apostol elnököl.15 A rangidősség 
e rendszere folytán általában idősebb 
férfiak jutnak hivatalra az egyház 
elnökeként.16 Mindez folyamatossá-
got, kipróbált érettséget, tapasztalatot 
és hosszas felkészülést biztosít, az Úr 
irányítása alatt.

Az egyházat ma maga az Úr szer-
vezte meg. Az irányítás egy olyan 
rendszerét vezette be, amely biztosítja, 
hogy elegendő létszám és helyettesí-
tési lehetőség álljon rendelkezésre. Ez 
a rendszer biztosítja a prófétai vezetést 
még akkor is, ha esetleg az előreha-
ladott korral járó elkerülhetetlen be-
tegségek vagy gyengeségek merülnek 
fel.17 Bőven vannak ellensúlyok és 
óvintézkedések, hogy soha egyetlen 
ember se tudja tévútra vezetni az 
egyházat. Állandó képzés alatt állnak 
az idősebb vezetők, hogy egy nap 
készen álljanak elfoglalni helyüket a 
legmagasabb tanácsokban. Megtanul-
ják, hogyan hallják meg az Úr hangját 
a Lélek suttogásai által.

Amikor első tanácsosként szolgált 
Ezra Taft Benson elnök mellett, aki 
akkor már halandó élete vége felé 
járt, Gordon B. Hinckley elnök ezt 
mondta:
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„Az alapelvek és eljárásmódok, me-
lyeket az Úr felállított egyháza irányítá-
sára, minden lehetséges körülménnyel 
számolnak. Fontos…, hogy ne legye-
nek kétségek vagy aggályok az egyház 
irányítását és a prófétai ajándékok 
gyakorlását illetően, ideértve az egyház 
ügyei és programjai intézéséhez szük-
séges sugalmazáshoz és kinyilatkoz-
tatáshoz való jogot, amikor az elnök 
netán megbetegszik vagy nem képes 
teljes körűen eleget tenni feladatainak.

Az Első Elnökségnek és a Tizenkét 
Apostol Tanácsának, akiket elhívtak 
és elrendeltek a papság kulcsainak 
viselésére, felhatalmazása és felelős-
sége az egyház irányítása, szertartá-
sainak kiszolgálása, tanának kifejtése, 
továbbá gyakorlatainak megalapozása 
és fenntartása.”

Hinckley elnök így folytatta:
„Amikor az elnök beteg vagy nem 

képes teljes mértékben eleget tenni 
a hivatalával járó kötelességeknek, 
akkor két tanácsosa alkotja az Első 
Elnökség Kvórumát, és folytatják az 
elnökség mindennapos teendőinek 
ellátását. […]

Azonban minden fő irányelvet, 
eljárást, programot vagy tant az Első 
Elnökség és a Tizenkettek együttesen 
vesznek fontolóra, alaposan és imád-
ságos lélekkel.” 18

Tavaly, amikor Monson elnök 
elért az egyház elnökeként végzett 
szolgálata ötéves mérföldkövéhez, 
visszatekintett 50 esztendős apostoli 
szolgálatára, és ezt a kijelentést tette: 
„A kor idővel mindannyiunktól be-
szedi a vámot. Csatlakozunk azonban 
Benjámin királyhoz, aki ezt mondta: 
»olyan vagyok, mint ti magatok, ki-
szolgáltatva mindenféle gyengeségnek 
a testben és az elmében; mégis [ki]
választott… és felszentelt atyám…; és 
megtartott és megőrzött az ő párat-
lan hatalma, hogy titeket szolgáljalak 
mindazon hatalommal, elmével és 
erővel, amit az Úr megadott nekem 
(Móziás 2:11)«.”

Monson elnök így folytatta: 
„Minden egészségügyi kihívás elle-
nére, amely minket érhet, minden 
gyengeség ellenére a testben vagy az 
elmében, képességeink legjava szerint 
szolgálunk. Biztosítalak benneteket 

afelől, hogy az egyház jó kezekben 
van. Az Első Elnökség Tanácsa és a 
[Tizenkét Apostol] Kvóruma számára 
felállított rendszer biztosít [minket] 
afelől, hogy mindig jó kezekben lesz, 
és hogy jöjjön bármi is, nincs okunk 
aggodalomra vagy félelemre. Szaba-
dítónk, Jézus Krisztus, akit követünk, 
akinek hódolunk, és akit szolgálunk, 
mindig ott áll a kormányrúdnál.” 19

Monson elnök, köszönjük neked 
ezeket az igazságokat! És köszönjük 
neked az egész életeden át nyújtott 
példás és odaadó szolgálatodat. Hadd 
adjak hangot az egyház minden tagja 
nevében szerte a világon egységes 
és őszinte hálánknak, melyet érted 
érzünk. Tisztelünk téged! Szere-
tünk téged! Támogatunk téged, nem 
csupán felemelt kezünkkel, hanem 
teljes szívünkkel és minden felaján-
lott erőfeszítésünkkel. Alázatosan és 
buzgón mindig „érted imádkozunk, jó 
prófétánk” 20! Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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nektek, ahogyan ő kapja azokat, teljes 
szentségben járva énelőttem;

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” 3.

Hogy összhangban legyünk a 
menny isteni céljaival, támogatjuk a 
prófétát, és folyamatosan azt választ-
juk, hogy a szavai szerint élünk.

Monson elnök tanácsosait és a 
Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait 
is prófétákként, látnokokként és kinyi-
latkoztatókként támogatjuk. „Joguk, 
hatalmuk és felhatalmazásuk van arra, 
hogy kijelentsék [az Úr] gondolatát 
és akaratát…, az egyház elnökének 
alárendelve.” 4 Krisztus nevében szól-
nak. Krisztus nevében jövendölnek. 
Mindent Jézus Krisztus nevében tesz-
nek. Szavaikban halljuk az Úr hangját 
és érezzük a Szabadító szeretetét. 
„És amit akkor mondanak, amikor a 
Szentlélek készteti őket, az szentírás 
lesz…, és Isten szabadulásra vezető 
hatalma.” 5 Maga az Úr ezt mondta: 
„…akár saját hangom, akár szolgáim 
hangja által, az ugyanaz.” 6

Carol F. McConkie
első tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében

Mennyei Atyánk minden gyer-
mekét szereti, és arra vágyik, 
hogy ismerjék és értsék az 

Ő boldogságtervét. Ezért prófétákat 
hív el, akiket hatalommal és felha-
talmazással rendeltek el, hogy Isten 
nevében cselekedjenek gyermekei 
megszabadításáért. Az igazlelkűség 
hírnökei ők, tanúi Jézus Krisztusnak 
és végtelen engesztelése hatalmának. 
Viselik Isten királyságának kulcsait a 
földön, és felhatalmazást adnak a sza-
badító szertartások elvégzésére.

Az Úr igaz egyházában „egy-
szerre soha nincs egynél több valaki 
a földön, akire rá lenne ruházva ez 
a hatalom és ennek a papságnak a 
kulcsai” 1. Thomas S. Monson elnököt 
prófétaként, látnokként és kinyilat-
koztatóként támogatjuk. Kijelenti az 
Úr szavát, hogy vezesse és irányítsa 
az egész egyházat. Ahogyan J. Reuben 
Clark elnök magyarázta: „Egyedül az 
egyház elnökének… van joga kinyilat-
koztatást kapni az egyházra.” 2

Az élő prófétát illetően az Úr a 
következő parancsot adja egyháza 
népének:

„…szívleljétek meg minden szavát 
és parancsolatát, amelyet úgy ad 

Éljünk a próféták 
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Hálásak vagyunk, hogy az egy-
ház „az apostoloknak és prófétáknak 
alapkövé[re épült], lévén a szegletkő 
maga Jézus Krisztus” 7. Az Úr háza a 
rend háza, és soha nem kell tévedés-
ben élnünk azt illetően, hogy hová 
forduljunk válaszokért a kérdéseinkre, 
vagy bizonytalannak lennünk abban, 
hogy melyik hangot kövessük. Nem 
kell, hogy „ide s tova hány[jon minket] 
a hab és hajt[son] a tanításnak akármi 
szele” 8. Isten az Ő elrendelt szolgáin 
keresztül kinyilatkoztatja a szavát, „a 
szentek tökéletesbbítése czéljából 
szolgálat munkájára, a Krisztus testé-
nek építésére: Míg eljutunk mindnyá-
jan az Isten Fiában való hitnek és az Ő 
megismerésének egységére” 9. Amikor 
úgy döntünk, hogy a próféták szavai 
szerint élünk, azon a szövetséges 
ösvényen járunk, amely örök tökélete-
sedéshez vezet.

Egy egyedülálló anyától, aki az 
éhínség idején a túlélésért küzd, 

megtudjuk, mit jelent támogatni a 
prófétát. Az Úr arra utasította Illés pró-
fétát, hogy menjen el Sareptába, ahol 
találni fog egy özvegyasszonyt, akinek 
Isten megparancsolta, hogy lássa el őt. 
Amikor Illés a városhoz ért, meglátta 
az asszonyt, amint fát szedeget. Így 
szólt hozzá: „Hozz, kérlek, egy kevés 
vizet nékem valami edényben, hogy 
igyam.” 10

„De mikor az elment, hogy vi-
zet hozzon, [ismét] utána kiáltott, és 
monda néki: Hozz, kérlek, egy falat 
kenyeret is kezedben.

Az pedig monda: Él az Úr, a te 
Istened, hogy nincs semmi sült ke-
nyerem, csak egy marok lisztecském 
van a vékában, és egy kevés olajom a 
korsóban, és most egy kis fát szedege-
tek, és haza megyek, és megkészítem 
azt magamnak és az én fiamnak, hogy 
megegyük és azután meghaljunk.”

Ekkor Illés így válaszolt: „Ne félj, 
menj el, cselekedjél a te beszéded 

szerint; de mindazáltal nékem süss ab-
ból először egy kis pogácsát, és hozd 
ide; magadnak és a te fiadnak pedig 
azután süss” 11.

Képzeljétek el egy pillanatra, 
milyen nehéz dolgot kért a próféta az 
éhező anyától. Isten bizonyára képes 
lett volna élelmet biztosítani hithű 
szolgája számára. Ám az Úr nevé-
ben cselekedve Illés azt tette, amire 
utasítást kapott, vagyis arra kérte Isten 
egy szeretett leányát, hogy áldozza 
fel, amije van, azért, hogy támogassa 
a prófétát.

Illés azonban áldást is ígért az en-
gedelmességért: „Mert azt mondja az 
Úr, Izráel Istene, hogy sem a vékabeli 
liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj 
meg nem kevesül” 12. Az Úr lehetősé-
get adott az özvegyasszonynak, hogy 
azt válassza: hisz a próféta szavainak 
és engedelmeskedik azoknak.

Egy olyan világban, melyet az igaz-
lelkűség utáni éhezés és lelki éhínség 
fenyeget, megparancsolták nekünk, 
hogy támogassuk a prófétát. Amint 
követjük, helyeseljük és megerősítjük 
a próféták szavát, tanúi leszünk, hogy 
van hitünk alázatosan alárendelni 
magunkat az Úr akaratának, bölcses-
ségének és időzítésének.

Akkor is figyelmezünk a próféták 
szavára, amikor az logikátlannak, ter-
hesnek vagy kényelmetlennek tűnik. 
A világ normái szerint talán népsze-
rűtlen, politikailag inkorrekt vagy 
társadalmilag elfogadhatatlan a próféta 
követése. Ám a próféta követése min-
dig helyes döntés. „Mert a mint ma-
gasabbak az egek a földnél, akképen 
magasabbak az én útaim útaitoknál, 
és gondolataim gondolataitoknál!” 13 
„Bizodalmad legyen az Úrban teljes 
elmédből; a magad értelmére pedig 
ne támaszkodjál.” 14

Az Úr tiszteli és kedveli azokat, 
akik figyelmeznek a prófétai útmuta-
tásra. Ami a sareptai özvegyet illeti: az 
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Illésnek való engedelmessége meg-
mentette az életét, és végül a fia életét 
is. Ahogyan a próféta ígérte, „evék 
mind ő, mind amaz, mind annak háza-
népe, naponként…, az Úrnak beszéde 
szerint, a melyet szólott Illés által” 15.

Az Úr „táplálja azokat, akik bíznak 
Őbenne” 16. A próféták szavai olyanok, 
mint a manna a lelkünknek. Amikor 
veszünk belőlük, áldásban és véde-
lemben részesülünk, és megőriztetünk 
mind fizikailag, mind pedig lelkileg. 
Amikor szavaikon lakmározunk, meg-
tanuljuk, hogyan jöjjünk Krisztushoz 
és éljünk.

Bruce R. McConkie elder azt írta, 
hogy a prófétákon keresztül „az Úr 
kinyilatkoztatja a szabadulás igazsá-
gait, …a szabadulást, mely Krisztusban 
van; és elénk tárja az örök élethez 
vezető utat. […] Az Úr minden korban 
megadja népének azt az iránymuta-
tást, melyre szükségük van a veszély 
pillanatában. És bizonyosan várnak 
ránk olyan napok, amikor semmi más, 
csakis a mennyből aláereszkedő, és 
a próféták ajkain át áramló isteni böl-
csesség mentheti meg népét.” 17

Nekem a Babérkoszorú tanárom 
által tanított prófétai szavak segítettek 
meglátnom, milyennek kell lennie egy 
szövetséges házassági kapcsolatnak. 
A próféták szavai adtak nekem hitet 
és reményt, hogy fel tudok készülni 
és egy boldog otthon lehet majd az 
enyém. Az ősi és az újkori próféták ta-
nításainak rendszeres tanulmányozása 
átsegített engem hét gyermekem kihor-
dásának, tanításának és gondozásának 
kimerítő és gyakran fárasztó évein. A 
próféták szavai a szentírásokban és 
erről az emelvényről tanítva a vigasz, 
a szeretet, az erő és a bátorítás szavai, 
melyek mindannyiunkat körülölelnek.

Amikor hallgatunk a próféták 
szavaira, örökkévalóan biztos alapra 
építjük az otthonunkat és az életünket, 
méghozzá „Megváltónk sziklájára, aki 

Krisztus, Isten Fia…; hogy amikor az 
ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait 
a forgószélben, igen, amikor minden 
jégesője és hatalmas zivatara bennete-
ket ver majd, akkor nem lesz hatalma 
felettetek, hogy lehurcoljon a nyomo-
rúság és a végtelen jaj szakadékába” 18.

Van választásunk. Választhat-
juk, hogy figyelmen kívül hagyjuk, 
könnyedén vesszük, lábbal tiporjuk 
vagy elutasítjuk Krisztus szavait, me-
lyeket elrendelt szolgái szólnak. Ám a 
Szabadító azt tanította, hogy akik ezt 
teszik, azokat kivágják az Ő szövetsé-
ges népe közül.19

Ha imádságos lélekkel olvassuk 
és tanulmányozzuk a szent prófétai 
szavakat, hittel Krisztusban, őszinte 
szándékkal, akkor a Szentlélek igazsá-
got fog szólni az elménkhez és a szí-
vünkhöz. Kívánom, hogy nyissuk ki a 
fülünket, hogy hallhassunk, a szívün-
ket, hogy érthessünk, és az elménket, 
hogy Isten rejtelmei feltárulhassanak 
szemeink előtt.20

Bizonyságomat teszem, hogy 
Joseph Smith volt és még most is az 
a próféta, akit Isten elhívott, hogy 
visszaállítsa Jézus Krisztus evangéliu-
mát és papságát a földre. Tanúságomat 
teszem továbbá, hogy Monson elnök 
személyében Isten igaz prófétája vezet 
ma minket. Kívánom, hogy úgy dönt-
sünk, a próféták mellett állunk és a 
szavaik szerint élünk, míg egységessé 

nem válunk a hitben, megtisztulva 
Krisztusban, és eltelve Isten Fiának 
ismeretével. Jézus Krisztus szent nevé-
ben, ámen. ◼
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 17. Bruce R. McConkie, A New Witness for the 

Articles of Faith (Deseret Book Company, 
1985), 478; központozás módosítva; 
engedéllyel felhasználva.

 18. Hélamán 5:12.
 19. Lásd 3 Nefi 20:23.
 20. Lásd Móziás 2:9.
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tanítottak és bizonyságot tettek 
Mennyei Atyánkról és a Szabadítóról. 
Midőn hitet gyakoroltam és engedel-
meskedtem a parancsolatoknak, a 
Szentlélek tanúbizonyságot tett arról, 
hogy amit tanulok, az igaz. Így tettem 
szert saját tudásra.

Ebben a folyamatban kulcsfontos-
ságú a személyes kinyilatkoztatásra 
való törekvés. Nefi ezt a felhívást intézi 
mindannyiunkhoz: „Lakmározzatok 
Krisztus szavain; mert íme, Krisztus 
szavai minden olyan dolgot meg 
fognak mondani nektek, amit meg 
kell tennetek.” 4

Nyolcadik születésnapom előtt 
kerestem a mélyebb tudást a keresztel-
kedésről. Olvastam a szentírásokat és 
imádkoztam. Megtudtam, hogy amikor 
konfirmálnak, megkapom a Szentlélek 
ajándékát. Azt is kezdtem érteni, hogy 
Isten és Krisztus szó szerint Atya és 
Fiú – egymástól különálló, különböző, 
sajátos lények, akik céljukban teljesen 
egységesek. Azért szeretjük Őket, mert 
Ők előbb szerettek minket.5 Én újra 
és újra megfigyeltem, hogyan szeretik 
egymást és munkálkodnak együtt a mi 

Emlékeztek rá, amikor először 
tudatára ébredtetek annak, hogy van 
Isten, és megéreztétek a szeretetét? 
Kisfiúként a csillagos eget bámulva 
elgondolkodtam, és éreztem az Ő 
jelenlétét. Izgatottan fedeztem fel Isten 
teremtményeinek pazar szépségét, az 
apró bogaraktól a toronymagas fákig. 
Amikor felismertem, mily szép ez a 
föld, tudtam, hogy Mennyei Atyám 
szeret engem. Tudtam, hogy szó sze-
rint az Ő lelki leszármazottja vagyok, 
hogy mi mindannyian Isten fiai és 
leányai vagyunk.

Feltehetnétek a kérdést: honnan 
tudtam. A szentírások ezt tanítják: 
„Egyeseknek megadatik a Szentlélek 
által, hogy tudják, Jézus Krisztus Isten 
Fia, …[m]ásoknak megadatik, hogy 
higgyenek a szavaikban, hogy nekik 
is örök életük lehessen, ha hűségesek 
maradnak.” 3 Az én szemszögemből ez 
nem azt jelenti, hogy egyesek örökké 
mások bizonyságától függnek majd.

Saját bizonyságom növekedett 
azáltal, hogy szüleim, tanítóim, a 
szentírások – melyeket szorgalmasan 
olvastam –, és különösen a Szentlélek 

Robert D. Hales elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Évekkel ezelőtt megragadtam 
annak lehetőségét, hogy tanulmá-
nyozzam az egyes adományozási 

korszakok prófétáinak utolsó tanúbi-
zonyságait. Mindegyikük erős tanúsá-
got tett az Atyaistenről és Fiáról, Jézus 
Krisztusról.

E bizonyságokat – és azóta sok 
más, ezekhez hasonlókat – olvasva 
mindig szívembe markol annak meg-
érzése, mily mélyen szereti Mennyei 
Atyánk az Ő legidősebb Fiát, és 
hogyan mutatja ki Jézus a szeretetét 
az Atya akarata iránti engedelmessé-
gével. Bizonyságot teszek arról, hogy 
ha megtesszük, ami ahhoz szükséges, 
hogy megismerjük Őket és az Ő egy-
más iránti szeretetüket, akkor elnyer-
jük „Isten minden ajándéka közül a 
legnagyobb[at]”, méghozzá az örök 
életet.1 Mert az „az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül 
igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus 
Krisztust” 2.

Hogyan lehet a miénk ez az 
ajándék? Személyes kinyilatkoztatás 
útján, melyről ma reggel beszéltek és 
tanítottak.

Örök élet: megismerni 
Mennyei Atyánkat és 
Fiát, Jézus Krisztust
Isten és Krisztus szó szerint Atya és Fiú – egymástól különálló, 
különböző, sajátos lények, akik céljukban teljesen egységesek.
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javunkra. Hallgassatok meg néhány, 
erről az igazságról tanító szentírást:

A halandóság előtti életről tanítva 
Mennyei Atyánk úgy utalt Jézus 
Krisztusra, mint „az én Szeretett Fiam, 
aki kezdettől fogva Szeretettem és 
Választottam volt” 6. Amikor az Atya 
megteremtette a földet, „Egyszülött[je] 
által” 7 tette azt.

Jézus édesanyjának, Máriának azt 
mondta az angyal, hogy „a Magassá-
gos Fiá[t]” 8 hozza majd világra. Aztán 
Jézus fiatalemberként azt mondta 
édesanyjának, hogy az Ő Atyjának 
dolgaival kell foglalkoznia.9 Évekkel 
később, amikor a Szabadító megke-
resztelkedett, Mennyei Atyánk szólt 
a mennyből, és azt mondta: „Ez 
amaz én szerelmes fiam, a kiben én 
gyönyörködöm.” 10

Amikor imádkozni tanította a tanít-
ványait, Jézus e szavakat mondta:

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 
szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg 
a te akaratod, mint a mennyben, úgy a 
földön is.” 11

Nikodémusnak azt tanította: „úgy 
szerette Isten e világot, hogy az ő egy-
szülött Fiát adta” 12. Csodáit pedig ezzel 
magyarázta: „a Fiú semmit sem tehet 
önmagától, hanem ha látja cselekedni 
az Atyát, mert a miket az [Atya] cselek-
szik, ugyanazokat hasonlatosképen a 
Fiú is” 13.

Az engesztelés órájának közeled-
tével Jézus így imádkozott: „Atyám, 
eljött az óra… Én dicsőítettelek téged 
e földön: elvégeztem a munkát, a me-
lyet reám bíztál, hogy végezzem azt.” 14 
Aztán amikor bűneink súlya neheze-
dett rá, így fohászkodott: „Atyám! ha 
lehetséges, múljék el tőlem e pohár; 
mindazáltal ne úgy legyen a mint én 
akarom, hanem a mint te.” 15 Utolsó 
perceiben a kereszten Jézus így imád-
kozott: „Atyám! bocsásd meg nékik; 
mert nem tudják mit cselekesznek”, 

majd felkiáltott: „Atyám, a te kezeidbe 
teszem le az én lelkemet” 16.

Ezt követően meglátogatta a 
megholtak lelkeit a lélekvilágban, 
„és hatalmat adott nekik arra, hogy 
előjöjjenek a halálból való feltámadása 
után, és belépjenek Atyjának királysá-
gába” 17. Feltámadása után a Szabadító 
megjelent Mária Magdalénának, és így 
szólt: „Felmegyek az én Atyámhoz és 
a ti Atyátokhoz” 18.

Amikor eljött az amerikai földré-
szen lévő néphez, Atyja e szavakkal 
mutatta be őt: „Íme, ez az én Szere-
tett Fiam, akiben én gyönyörködöm, 
akiben megdicsőítettem a nevemet.” 19 
Amikor Jézus lejött a nép közé a 
templomnál, e szavakkal mutatta be 
magát: „Íme, én Jézus Krisztus vagyok, 

…megdicsőítettem az Atyát, amikor 
magamra vettem a világ bűneit” 20. 
Tanát tanítva elmagyarázta:

„ez az én tanom, és ez az a tan, me-
lyet az Atyától kaptam; és bizonyságot 
teszek az Atyáról, és az Atya bizonysá-
got tesz rólam” 21.

„[B]izony…, az Atya és én egyek 
vagyunk.” 22

Meglátjuk-e a sémát ezekben a 
szentírásokban, melyek bizonyságot 
tesznek arról, hogy az Atya és a Fiú 
egymástól különböző egyének és 
lények? Akkor vajon milyen érte-
lemben egyek? Nem olyan érte-
lemben, hogy ugyanazon személyt 
alkotják, hanem olyan értelemben, 
hogy egységesek a céljukban, és 
ugyanolyan elkötelezettek az ember 
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halhatatlanságának és örök életének 
véghezvitele mellett.23

Bár Jézus Isten, mégis folyamatosan 
különálló, sajátos lénynek mutatja ma-
gát azzal, hogy az Atyjához imádkozik 
és azt mondja, hogy az Atyja akaratát 
teszi. A nefiták közötti halandó szol-
gálata során így fohászkodott: „Atyám, 
nem a világért imádkozom, hanem 
azokért, akiket hitük miatt nekem 
adtál a világból, …hogy bennük le-
hessek, ahogyan te, Atyám, énbennem 
vagy, hogy egyek lehessünk, hogy 
megdicsőülhessek bennük.” 24

Ezt szem előtt tartva nem csodál-
kozunk rajta, hogy az evangélium 
visszaállítása nem egy, hanem két 
megdicsőült lény megjelenésével 
kezdődött. Első látomásáról így tett 
tanúbizonyságot Joseph Smith próféta: 
„Egyikük hozzám szólt, a nevemen szó-
lítva, és ezt mondta a másikra mutatva: 
Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd! ” 25

Az ifjú Próféta, aki kiment a ligetbe, 
hogy megtudja, melyik egyházhoz 
csatlakozzon, megingathatatlan hittel 
tette, és úgy jött ki, hogy ismerettel és 
tudással rendelkezett az igaz Istenről 
és Jézus Krisztusról, akit Isten elkül-
dött. Joseph az előtte járó prófétákhoz 
hasonlóan ezt követően eszköz volt az 
örök élethez vezető tudás visszaállítá-
sában a világra.

Ti is kereshetitek a mi Mennyei 
Atyánkat és „ezt a Jézust, akiről a pró-
féták és az apostolok [tanúbizonyságot 
tettek]” 26, a szentírásokban és ezen 
az általános konferencián. A szemé-
lyes tanúbizonyság – a személyes 
kinyilatkoztatások – keresése közben 
fel fogjátok fedezni, hogy Mennyei 
Atyánk különleges módot biztosított 
számotokra az igazság megismeré-
sére, méghozzá az Istenség harmadik 
tagja, az általunk Szentlélekként ismert 
lélekszemély által.

„És amikor ezeket a dolgokat meg-
kapjátok – az általam megosztottakat 

is beleértve ebbe –, arra buzdítalak 
benneteket, hogy Krisztus nevében 
kérdezzétek meg Istent, az Örökké-
való Atyát, hogy nem igazak-e ezek 
a dolgok; és ha őszinte szívvel, igaz 
szándékkal, Krisztusba vetett hittel 
kérdeztek, akkor ő a Szentlélek ha-
talma által ki fogja nektek nyilvánítani 
ennek igazságát.

És a Szentlélek hatalma által min-
den dolgot illetően tudhatjátok az 
igazat.” 27

Testvéreim, bizonyságot teszek 
arról, hogy Mennyei Atyánk azt 
szeretné, ha már most keresnénk ezt 
a tudást. Hélamán próféta szavai a 
porból kiáltanak: „…emlékezzetek, 
emlékezzetek rá, hogy Megváltónk 
sziklájára, aki Krisztus, Isten Fia, arra 
kell építenetek az alapotokat; …egy 
olyan alap[ot], melyről nem bukhat le 
az ember, ha arra épít.” 28 Valóban nem 
fogunk elbukni.

Ez a biztos alap Jézus Krisztus. Ő 
a „kősziklája a mennynek” 29. Ha Őreá 
építjük házunkat, akkor eshetnek az 
utolsó napi esők, és jöhet az ár, és 
fújhatnak a szelek, de mi nem fogunk 
elbukni. Nem fogunk elbukni, mert 

otthonunknak és családunknak Krisz-
tus az alapja.30

Bizonyságot teszek arról, hogy az 
ilyen otthon a dicsőség háza,31 ahol 
összegyűlünk, hogy Jézus Krisztus, az 
Ő szeretett Fia nevében imádkozzunk 
Mennyei Atyánkhoz. Ilyenkor dicsőít-
jük őket és hálát adunk nekik. Elnyer-
jük a Szentlelket, és az ígéretet, melyet 
az örök életről ad nekünk, „méghozzá 
a celesztiális királyság dicsőségéről” 32.

Különleges tanúbizonyságomat 
teszem arról, hogy a Szabadítónk 
Jézus Krisztus, és hogy Ő él. Mennyei 
Atyánk szeret minket és vigyáz ránk, 
és van egy prófétánk ebben az ado-
mányozási korszakban – ő Thomas S. 
Monson elnök –, aki vezet és irányít 
minket. A Szent Lélek mindenkinek 
tanúságot tesz e dolgok igaz voltáról, 
aki törekszik erre a tudásra. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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Jézus a következő órákban és 
napokban belépett a Gecsemáné 
kertjébe, elvitték a Kálváriára, majd 
győzedelmesen előjött az arimathiai 
József sírboltjából. Miután eltávozott 
tőlük, Jézus hű tanítványai Jeruzsálem-
ből és környékéről a hét első napján 
összegyűltek „a kenyér megszegé-
sére” 12, és ebben rendíthetetlenek 
voltak.13 Bizonyára nemcsak azért 
tették ezt, hogy megemlékezzenek 
eltávozott Mesterükről, hanem azért is, 
hogy kifejezzék értük hozott csodás 
megváltása iránt érzett hálájukat és 
abba vetett hitüket.

Figyelemre méltó, hogy amikor 
Jézus meglátogatta tanítványait Ame-
rikában, közöttük is bevezette az úr-
vacsorát.14 Ennek megtétele során így 
szólt: „[L]egyetek mindig azon, hogy 
ezt megtegyétek” 15, és „ez bizonyság 
lesz az Atyának arról, hogy mindig 
emlékeztek rám” 16. A visszaállítás kez-
detén az Úr ismét bevezette az úrva-
csora szertartását, hasonló utasításokat 
adva nekünk, mint amelyeket korábbi 
tanítványainak adott.17

Az úrvacsora szertartásáról azt 
mondták, hogy az „az egyik legszen-
tebb és legszentségesebb szertartás az 
egyházban” 18. Mindannyiunk számára 
még szentebbé kell válnia. Maga Jézus 
Krisztus azért vezette be ezt a szertar-
tást, hogy emlékeztessen minket, mit 
tett a megváltásunkért, és megtanítsa 
nekünk, miként fordíthatjuk javunkra 
a megváltását és élhetünk ezáltal újra 
Istennel.

A széttépett és megtört kenyérrel 
azt jelezzük, hogy emlékezünk Jézus 
Krisztus fizikai testére – a fájdalommal, 
csapásokkal és mindenféle kísértések-
kel sújtott testre,19 arra a testre, amely 
oly gyötrelem terhét viselte, hogy min-
den pórusából vérzett,20 arra a testre, 
melynek húsát felsebezték, és mely-
nek szíve megtört a keresztre feszítés 
során.21 Jelezzük abba vetett hitünket, 

Krisztus megváltó áldozatára várva.10 
Ehelyett a már eljött Krisztus megtört 
testének és kiontott vérének jelképeit 
veszik és eszik az Ő megváltó áldoza-
tának emlékezetére.11 Aki részt vesz 
ebben az új szertartásban, az min-
denki felé jelzi, hogy ünnepélyesen el-
fogadja Jézust a megígért Krisztusként, 
és teljes szívéből készen áll követni Őt 
és betartani a parancsolatait. Akik ezt 
teszik, és ezzel összhangban élnek, 
azokat elkerüli a lelki halál, és örök 
életük biztosítva lesz.

James J. Hamula elder
a Hetvenektől

Gecsemáné és Kálvária előesté-
jén Jézus még utolsó alkalom-
mal összegyűjtötte tanítványait, 

hogy hódoljanak. Az egyik tanítvány 
jeruzsálemi otthonának felső szobájá-
ban voltak, és épp húsvét ideje volt.1

Terítve voltak előttük az áldozati 
bárányból, borból és kovásztalan 
kenyérből álló hagyományos húsvéti 
fogások, Izráel szolgaságtól és haláltól 
való egykori megmenekülésének 2, va-
lamint a jövőben bekövetkező megvál-
tásnak a jelképei.3 Az étkezés végéhez 
közeledve Jézus vette a kenyeret, 
megáldotta, megtörte,4 adott belőle 
apostolainak, és ezt mondta: „Vegyé-
tek, egyétek”! 5 „Ez az én testem, mely 
ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre.” 6 A pohár bort 
is hasonlóképpen vette kézbe, áldást 
mondott rá, majd ezekkel a szavakkal 
adta tovább a körülötte lévőknek: „E 
pohár amaz új szövetség az én vé-
remben,” 7 „a mely sokakért kiontatik 
bűnöknek bocsánatára.” 8 „[E]zt csele-
kedjétek az én emlékezetemre.” 9

Jézus ilyen egyszerű, mégis mély-
reható módon új szertartást vezetett 
be Isten szövetséges népe számára. 
Többé nem fogják állat vérét ontani 
vagy húsát fogyasztani egy eljövendő 

Az úrvacsora  
és az engesztelés
Az úrvacsora szertartásának mindannyiunk számára  
még szentebbé kell válnia.
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hogy bár ugyanezen testet lefektet-
ték, hogy a halálban nyugodjon, újra 
felemeltetett a sírból, hogy soha többé 
ne ismerjen betegséget, rothadást vagy 
halált.22 És a kenyeret magunkhoz 
véve azt is elismerjük, hogy Krisztus 
halandó testéhez hasonlóan a mi 
testünk is meg fog szabadulni a halál 
kötelékeitől, győzedelmesen fel fog tá-
madni a sírból, és visszaállíttatik örök 
lelkünkhöz.23

A kis pohár vízzel azt jelezzük, 
hogy emlékezünk Jézus kiontott vé-
rére és az egész emberiségért elszen-
vedett lelki fájdalmára. Emlékszünk a 
gyötrelemre, mely hatalmas vércsep-
peket fakasztott Gecsemánéban.24 
Emlékszünk rá, mily sebeket és kor-
bácsolást tűrt el fogva tartói kezétől.25 
Emlékszünk a Kálvárián kezéből, lábá-
ból és oldalából kibuggyanó vérre.26 
És emlékszünk rá, ő maga hogyan 
idézte fel szenvedését: „…hogy milyen 
keservesek, azt nem tudod, hogy 
milyen áthatóak, azt nem tudod, igen, 
hogy milyen nehezen elviselhetők, 
azt nem tudod!” 27 A vizet magunkhoz 
véve elismerjük, hogy vére és szenve-
dése engesztelést hozott a bűneinkért, 
és hogy akkor engedi el bűneinket, ha 
befogadjuk és elfogadjuk evangéliuma 
tantételeit és szertartásait.

A kenyér és a víz tehát Krisztus 
megváltására emlékeztet minket a 
haláltól és a bűntől. A sorrend, mely 
szerint először veszünk a kenyérből, 
aztán a vízből, nem minden jelentő-
ségtől mentes. A kenyér magunkhoz 
vétele saját biztosan bekövetkező 
személyes feltámadásunkra emlékez-
tet, mely többet jelent a test és a lélek 
puszta visszaállításánál. A feltámadás 
hatalma által mindannyian visszaál-
líttatunk Isten színe elé.28 Ennek va-
lósága életünk alapvető kérdését veti 
fel nekünk. A lényegi kérdés ugyanis 
nem az, hogy élni fogunk-e, hanem 
hogy kivel fogunk élni a halálunk 

után. Bár mindannyian visszatérünk 
Isten színe elé, nem mindenki marad 
majd ott Ővele.

A halandóság során mindannyi-
unkat beszennyez a bűn és a vé-
tek.29 Életünkben előfordulnak olyan 
gondolatok, szavak és tettek, amelyek 
nem egészen erényesek.30 Röviden: 
tisztátalanok leszünk. Jézus teljesen 
egyértelművé tette, mi a tisztátalan-
ság következménye Isten színe előtt: 
„…semmi tisztátalan dolog nem lakhat 
…az ő jelenlétében” 31. Ennek való-
ságára világított rá a fiatalabb Alma 
esetében az, amikor egy angyallal ta-
lálkozva olyan fájdalommal, kínnal és 
gyötrelemmel töltötte el a tisztátalan-
sága, hogy azt kívánta, bárcsak a teste 
és a lelke is megszűnne létezni, hogy 
ne állíttasson oda Isten színe elé.32

Az úrvacsoravétel folyamata 
megtanítja nekünk, hogyan válha-
tunk tisztává a bűntől és a vétektől, 
és állhatunk majd meg Isten színe 
előtt. Ártatlan vérének ontásával Jézus 
Krisztus minden bűn és vétek vonat-
kozásában eleget tett az igazságosság 
követelményeinek. Azután felkínálja 
nekünk, hogy tisztává tesz minket, ha 
eléggé hiszünk benne ahhoz, hogy 

bűnbánatot tartsunk, és a keresztelke-
déssel kezdve a szabadulás minden 
szertartását és szövetségét elfogad-
juk; majd elnyerjük a Szentlelket. A 
Szentlelket befogadva megtisztulunk 
és megszenteltetünk. Jézus nagyon 
egyértelművé tette ezt a tant:

„semmi tisztátalan dolog nem ke-
rülhet be [Isten] királyságába, …senki 
nem kerül be az ő nyugalmába, csak 
azok, akik ruházatukat… tisztára mos-
ták a véremben.

Most ez a parancsolat: Tartsatok 
bűnbánatot, mind ti földnek szélei, és 
jöjjetek hozzám és keresztelkedjetek 
meg az én nevemben, hogy a Szent-
lélek befogadása megszentelhessen 
benneteket, hogy szeplőtelenül állhas-
satok előttem az utolsó napon.” 33

Ez Krisztus tana.34 Ha befogad-
juk ezt a tant, és ennek megfelelően 
élünk, akkor lényegében megmos-
dunk Krisztus vérében és tisztává 
tétetünk.35

Az úrvacsorai imák által kifejezésre 
juttatjuk, hogy elfogadjuk Krisztus e 
tanát és elkötelezzük magunkat, hogy 
e szerint élünk. Istenhez, a mi Örökké-
való Atyánkhoz esdekelve kijelentjük, 
hogy mindig emlékezni fogunk az Ő 
drága Fiára. Először arról tanúsko-
dunk, hogy készek vagyunk emlé-
kezni. Aztán pedig arról, hogy valóban 
emlékezünk. Ezt téve ünnepélyesen 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy 
hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban és 
a megváltásában, mellyel megváltott 
minket a haláltól és a bűntől.

Azt is kijelentjük, hogy be fogjuk 
tartani a parancsolatait. Ez ünnepélyes 
elkötelezettség a bűnbánat mellett. Ha 
gondolataink, szavaink vagy tetteink a 
mögöttünk álló napokban nem értek 
fel azzal, amilyeneknek lenniük kellett 
volna, akkor újra elkötelezzük ma-
gunkat az iránt, hogy az előttünk álló 
napokban még jobban összehangoljuk 
életünket az Övével.
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Következőleg azt kijelentjük ki, 
hogy készen állunk magunkra venni 
a Fiú nevét.36 Ez ünnepélyes kötele-
zettségvállalás arra, hogy alávetjük 
magunkat a felhatalmazásának és az 
Ő munkáját végezzük, melyhez az is 
hozzátartozik, hogy minden szaba-
dító szertartásban és szövetségben 
részesülünk.37

Amikor elkötelezzük magunkat e 
tantételek mellett, az úrvacsorai imák-
ban ígéretet kapunk arra, hogy Lelke 
velünk lesz.38 Mindent felülmúló áldás 
az, amikor újra megkapjuk a Lelket, 
mert a Lélek jelenti azt a tényezőt, 
amely megszentel és megtisztít minket 
a bűntől és a vétektől.39

Testvérek, az idő és az örökké-
valóság legfontosabb eseménye a 
Jézus Krisztus általi engesztelés, és Ő, 
aki véghezvitte ezt az engesztelést, 
megadta nekünk az úrvacsora szer-
tartását, mely nem csupán emlékezni 
segít nekünk, hanem abban is, hogy 
a kegyelem e páratlan cselekedeté-
nek áldásaira igényt tarthassunk. Ha 
rendszeresen és megfontoltan veszünk 
részt ebben a szent szertartásban, 
az segít nekünk a keresztelkedés 
után továbbra is magunkévá tenni 
és megélni Jézus tanát, a megszen-
telődés útján haladva végig ezáltal. 
Valóban, az úrvacsora szertartása segít 
nekünk mindvégig hűen kitartani és 

ugyanúgy elnyerni az Atya teljességét, 
mint Jézus, kegyelemről kegyelemre 
haladva.40

Tanúságot teszek Jézus Krisztus 
hatalmáról, mely mindannyiunkat 
megvált a haláltól és a bűntől, vala-
mint papsága szertartásainak hatalmá-
ról, az úrvacsorát is beleértve ebbe, 
melyek felkészítenek minket arra, 
hogy meglássuk Isten, méghozzá az 
Atya arcát, és éljünk.41 Részesüljünk 
az úrvacsorában a jövő héten, majd 
azt követően minden héten, mélyebb 
vággyal és komolyabb szándékkal, 
ezért imádkozom az Úr Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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is azokat kell megtennetek” 3. Feltette 
a kérdést: „Milyen embereknek kell 
hát lennetek?” Majd válaszolt: „Bizony 
mondom nektek, hogy éppen olyan-
nak, amilyen én vagyok.” 4 „Ő kijelölte 
az ösvényt és utat mutatott.” 5

Ha Jézust tekintjük a példánknak 
és az Ő nyomdokain járunk, akkor 
biztonságban visszatérhetünk Mennyei 
Atyánkhoz és örökké Ővele élhetünk. 
Nefi próféta azt mondta: „…ha az em-
ber nem tart ki mindvégig az élő Isten 
Fia példájának a követésében, akkor 
nem lehet megszabadítani.” 6

Egy asszony minden alkalommal 
így kiáltott fel, amikor a Szentföldön 
tett látogatásai alkalmával tapasztaltak-
ról mesélt: „Ott jártam, ahol Jézus járt!”

Bejárta azt a környéket, ahol Jézus 
élt és tanított. Talán ráállt egy sziklára, 
amelyen Ő is állt, avagy feltekintett 
egy hegyvonulatra, melyet Ő is látott. 
Ezek az élmények önmagukban is 
rendkívül izgalmasak voltak szá-
mára, azonban kevésbé fontos fizikai 
értelemben ott járni, ahol Jézus is 
járt, mint úgy járni, ahogyan Ő is járt. 
Tetteinek másolása és példájának kö-
vetése sokkal fontosabb annál, hogy 
megpróbáljuk felderíteni a halandó-
ságban bejárt ösvényeinek nyomait.

Amikor Jézus ezt a felhívást intézte 
a gazdag ifjúhoz: „jer, kövess engem” 7, 
nem csupán arra gondolt, hogy a 
gazdag ifjú kövesse őt a vidék útjain: 
dombra fel, völgybe le.

Nem kell a Galileai-tenger partjain 
vagy Júdea dombvidékén járnunk 
ahhoz, hogy ott járjunk, ahol Jézus 
járt. Mindannyian járhatunk az Őáltala 
bejárt úton, ha az Ő szavai csengnek 
a fülünkben, az Ő Lelke tölti be a 
szívünket, az Ő tanításai irányítják 
életünket, és az Ő követése mellett 
döntünk a halandóságon átvezető 
utunkon. Az Ő példája megvilágítja az 
utat. Azt mondta: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet” 8.

a keserűt az édestől. Megtanuljuk, 
hogy döntéseink hatással vannak a 
sorsunkra.

Biztos vagyok benne, hogy Atyánk-
tól elindulva ellenállhatatlan vágyat 
éreztünk arra, hogy visszatérjünk 
Őhozzá, hogy elnyerhessük az Őáltala 
nekünk szánt felmagasztosulást, ame-
lyet mi magunk is oly nagyon akartunk. 
Bár rajtunk múlik a Mennyei Atyánk-
hoz visszavezető ösvény megtalálása és 
követése, Ő nem útmutatások és veze-
tés híján küldött minket ide. Megadta 
nekünk a szükséges eszközöket, és 
segíteni fog nekünk, midőn a segítségét 
kérjük és igyekszünk minden tőlünk 
telhetőt megtenni a mindvégig kitartá-
sért és az örök élet elnyeréséért.

Az útmutatásban segítenek nekünk 
Isten és Fia szavai a szentírásaink-
ban. Rendelkezésünkre állnak Isten 
prófétáinak tanácsai és tanításai. És 
ami a legfontosabb: tökéletes példát 
kaptunk, melyet követhetünk – még-
hozzá Urunk és Szabadítónk, Jézus 
Krisztus példáját–, és meg is mondták 
nekünk, hogy kövessük azt. Maga a 
Szabadító azt mondta: „…jer, kövess 
engem.” 2 „[A]zokat a cselekedeteket, 
melyeket engem tenni láttatok, nektek 

Thomas S. Monson elnök

Szeretett testvéreim, alázatos szív-
vel állok előttetek ezen a délelőt-
tön. Hiteteket és imáitokat kérem 

magamért, midőn megosztom veletek 
az üzenetem.

Mindannyian csodás és fontos útra 
indultunk, amikor elhagytuk a lélekvi-
lágot és beléptünk ebbe a halandó-
ságnak nevezett, gyakran kihívásokat 
rejtő szakaszba. Földi létünk elsődle-
ges célja az, hogy húsból és csontból 
álló testet kapjunk, hogy olyan tapasz-
talatokban legyen részünk, amelyek 
csak akkor lehetségesek, ha távol 
vagyunk mennyei szüleinktől, és hogy 
kiderüljön, vajon betartjuk-e a paran-
csolatokat. Ábrahám könyvének 3. 
fejezetében azt olvassuk: „És próbára 
tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, 
vajon megtesznek-e minden olyan 
dolgot, amit az Úr, az ő Istenük meg-
parancsol nekik” 1.

Amikor a földre jöttünk, nagyszerű 
ajándékot hoztunk magunkkal Isten-
től, méghozzá az önrendelkezésünket. 
Abban a kiváltságban van részünk, 
hogy ezernyi döntést hozhatunk. 
A tapasztalat szigorú iskolamester. 
Megtanulunk különbséget tenni a jó és 
a gonosz között. Megkülönböztetjük 

Egyengesd el  
lábaid ösvényit
Ha Jézust tekintjük a példánknak és az Ő nyomdokain 
járunk, akkor biztonságban visszatérhetünk Mennyei 
Atyánkhoz.
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Ha megvizsgáljuk a Jézus által járt 
ösvényt, látni fogjuk, hogy sok olyan 
kihívás közepette vezetett, amelyek-
kel mi magunk is szembesülünk az 
életben.

Például Jézus járt a csalódottság 
ösvényén. Bár sok csalódásban volt 
része, a legfájóbb abban tükröző-
dik, amit nyilvános szolgálata végén 
Jeruzsálemet siratva mondott. Izráel 
gyermekei elutasították az Őáltala 
felajánlott védelmező szárny bizton-
ságát. Midőn letekintett a hamarosan 
elpusztuló, elhagyatottá váló városra, 
mély bánat sújtott le rá. Gyötrelmében 
így kiáltott: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! 
ki megölöd a prófétákat és megköve-
zed azokat, a kik te hozzád küldettek, 
hányszor akartam egybegyűjteni a 
te fiaidat, miképen a tyúk az ő kis 
csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem 
akarátok!” 9

Jézus járt a kísértés ösvényén. 
Lucifer, a gonosz, minden erejét 
összegyűjtve, csábító álokoskodással 
kísértette meg Őt, aki addig 40 napon 
és 40 éjen át böjtölt. Jézus nem adta 
meg magát, hanem minden kísértés-
nek ellenállt. E szavakkal küldte el: 
„Eredj el Sátán” 10!

Jézus járt a fájdalom ösvényén. 
Gondoljatok csak bele Gecsemánéba, 
ahol „haláltusában lévén, …az ő 

verítéke olyan vala, mint a nagy vér-
cseppek, melyek a földre hullanak” 11. 
A kegyetlen kereszten átélt szenvedé-
seit sem feledheti el senki.

Mindannyian járunk a csalódás 
ösvényein, talán egy elveszett lehető-
ség, egy rosszul használt befolyás, egy 
szerettünk döntései, avagy egy saját 
döntésünk miatt. A kísértés ösvénye 
is mindannyiunk ösvénye lesz. A Tan 
és a szövetségek 29. szakaszában ezt 
olvassuk: „És szükségképpen úgy kell 
lennie, hogy az ördög megkísértse az 
emberek gyermekeit, különben nem 
lehetne önrendelkezésük” 12.

A fájdalom ösvényén is járunk. 
Szolgákként nem számíthatunk többre, 
mint amiben a Mesternek is része volt, 
aki csupán hatalmas fájdalom és szen-
vedés után hagyta el a halandóságot.

Bár keserű bánat is vár minket 
utunk során, azért hatalmas boldog-
ságra is lelhetünk.

Jézussal együtt járhatunk az enge-
delmesség ösvényén. Nem lesz mindig 
könnyű, de legyen a Sámueltől kapott 
örökség a jelmondatunk: „Ímé, jobb 
az engedelmesség a véres áldozatnál 
és a szófogadás a kosok kövérénél!” 13 
Ne feledjük el, hogy az engedetlen-
ség végkövetkezménye a fogság és a 
halál, míg az engedelmesség jutalma a 
szabadság és az örök élet.

Jézushoz hasonlóan járhatunk 
a szolgálat ösvényén. A jóság izzó 
fénycsóvájához hasonlít Jézus élete, 
amikor az emberek között szolgált. 
Erőt adott a béna lábaknak, látást 
a vak szemeknek, hallást a süket 
füleknek.

Jézus járt az ima ösvényén. Az Úr 
imájaként ismert, „mi Atyánk” kezdetű 
csodálatos imával megtanította ne-
künk, hogyan imádkozzunk. És vajon 
ki felejthetné el imáját Gecsemánéban: 
„Ne az én akaratom, hanem a Tiéd 
legyen!” 14

A szentírásokban kéznél vannak 
számunkra egyéb, a Szabadítótól 
kapott utasítások. A hegyi beszédben 
azt mondta nekünk, hogy legyünk 
irgalmasak, alázatosak, igazlelkűek, 
tisztaszívűek és béketeremtők. Azt az 
utasítást adja, hogy álljunk ki bát-
ran a hitelveinkért, még akkor is, ha 
kicsúfolnak és üldöznek. Arra kér 
minket, hogy ragyogjon a világossá-
gunk, melyet látván mások Mennyei 
Atyánk dicsőítésére vágyhatnak. Arra 
tanít minket, hogy legyünk gondola-
tainkban és tetteinkben is erkölcsileg 
tiszták. Azt mondja nekünk, hogy sok-
kal fontosabb a mennyben kincseket 
gyűjteni, mintsem a földön.15

Példázatai hatalommal és felha-
talmazással tanítanak. Az irgalmas 
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szamaritánus történetében arra tanít 
minket, hogy szeressük és szolgál-
juk a felebarátainkat.16 A tálentumok 
példázatában arra tanít minket, hogy 
legyünk jobbak és törekedjünk a töké-
letességre.17 Az elveszett juh példázatá-
ban azt az utasítást adja nekünk, hogy 
menjünk és mentsük meg azokat, akik 
letértek az útról és eltévedtek.18

Krisztus azt ígérte nekünk, hogy 
megosztja velünk azt az örök életet, 
melynek elnyeréséért meghalt, ha 
szavait megismerve, tanításait követve 
és az Ő útját járva igyekszünk Őt tenni 
életünk középpontjába. Nincs magasz-
tosabb cél annál, amikor úgy döntünk, 
hogy elfogadjuk a Tőle jövő fegyel-
mezést, az Ő tanítványaivá válunk, 
és egész életünkben az Ő munkáját 
végezzük. Semmi más, semmilyen más 
döntésünk nem képes kihozni belő-
lünk azt, amit Ő.

Amikor olyan emberekre gondolok, 
akik valóban megpróbálták követni 
a Szabadító példáját, és akik az Ő 
ösvényein jártak, rögtön Gustav és 
Margarete Wacker neve jut az eszembe 
– a két leginkább krisztusi személyé, 
akiket valaha is ismertem. Kanada 
keleti részébe bevándorló németek 
voltak, és akkor találkoztam velük, 
amikor misszióelnökként szolgáltam 
ott. Wacker testvér borbélyként kereste 
a kenyerét. Bár nem volt sok min-
denük, azt megosztották. Nem volt 
részük gyermekáldásban, de minden-
kiről gondoskodtak, aki csak ottho-
nukba tért. Tanult és kifinomult férfiak 
és nők keresték fel Isten ezen alázatos, 
iskolázatlan szolgáit, és szerencsésnek 
tartották magukat, ha egy órát eltölt-
hettek a jelenlétükben.

Megjelenésük hétköznapi volt, 
akadozó angolságukat kicsit nehéz 

volt megérteni, otthonuk szerény volt. 
Nem volt sem autójuk, sem televízió-
juk, és nem tettek semmi olyasmit, 
amire a világ általában felfigyel. A 
hithűek mégis ösvényt tapostak ki az 
ajtajukhoz, hogy részesülhessenek az 
ott jelen lévő lelkiségben. Otthonuk 
földi mennyország volt, a békesség 
és a jóság hamisítatlan lelkiségét 
árasztották.

Velünk is ott lehet ez a lélek, és 
megoszthatjuk a világgal, ha Szabadí-
tónk ösvényén járunk és követjük az 
Ő tökéletes példáját.

A Példabeszédekben ezt az intést 
olvassuk: „Egyengesd el lábaid 
ösvényit” 19. Ha ezt tesszük, akkor 
meglesz bennünk az ahhoz szüksé-
ges hit és vágyakozás, hogy azon az 
úton járjunk, amelyen Jézus járt. Nem 
lesz kétségünk afelől, hogy olyan 
ösvényen vagyunk, melynek követé-
sét Atyánk elvárja tőlünk. A Szaba-
dítónk példája adja meg mindannak 
keretét, amit teszünk, és az Ő szavai 
biztos irányt mutatnak. Az Ő ösvé-
nye biztonságban hazavisz minket. 
Legyen részünk ennek áldásában, 
ezért imádkozom annak a Jézus 
Krisztusnak a nevében, akit szeretek, 
akit szolgálok, és akiről bizonyságot 
teszek, ámen. ◼
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M. Russell Ballard elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Nemrégiben egy barátom 
hajótúrára vitte a fiát a 
Colorado-folyón a délkelet-

utahi Zuhatag-kanyonon át. A kanyon 
közismert a 23 kilométeres gyors 
sodrású szakaszáról, amely különösen 
veszélyes lehet.

Kalandjukra felkészülésként tüzete-
sen átnézték a nemzeti park honlapját, 
amely fontos információkat tartalmaz a 
személyes felkészülésről és a gyakori, 
de rejtett veszélyforrásokról.

A túra elején az egyik tapasztalt 
túravezető áttekintést adott a legfon-
tosabb biztonsági utasításokról, ki-
hangsúlyozva három szabályt, amely 
biztosítja majd a csoport biztonságos 
átkelését a zúgókon. „Egyes számú 
szabály: maradjatok a csónakban! 
Kettes számú szabály: mindig le-
gyen rajtatok mentőmellény! Hármas 
számú szabály: mindig két kézzel  
kapaszkodjatok!” Aztán újra elis-
mételte, még nagyobb hangsúllyal: 
„Mindenekelőtt emlékezzetek az 

egyes számú szabályra: maradjatok 
a csónakban!”

Ez a kaland a halandó utazá-
sunkra emlékeztet engem. Legtöbben 
megtapasztalunk olyan időszakokat 
az életünkben, amikor igen nagyra 
értékeljük az élet csendes vizeit. Más-
kor sodró árban találjuk magunkat, 
amelyek jelképesen igencsak hasonlíta-
nak a Zuhatag-kanyon 23 kilométeres 
szakaszán örvénylőkhöz – e kihívások 
lehetnek fizikai vagy mentális egészségi 
problémák, egy szeretett személy ha-
lála, összetört álmok és remények, vagy 
néhányak esetében akár hitbéli krízis-
helyzet, amikor szembesülnek az élet 
gondjaival, kérdéseivel és kételyeivel.

Jóságában az Úr segítséget biztosít, 
például egy csónakot; alapvető fel-
szerelést, amilyen a mentőmellény; és 
tapasztalt folyami túravezetőket, akik 
utat mutatnak és biztonsági utasítások-
kal látnak el, hogy segítsenek végigha-
ladnunk életünk folyóján és elérnünk 
a végcélunkat.

VA S Á R N A P  D É L U TÁ N I  Ü L É S  | 2014. október 5.

Maradjatok  
a csónakban,  
és kapaszkodjatok!
Ha mindig az Úrra összpontosítunk, páratlan áldás  
ígéretét kapjuk.
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Gondoljunk csak az egyes számú 
szabályra: maradjatok a csónakban!

Brigham Young elnök gyakorta 
használta a „Sion jó öreg hajója” me-
taforát Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházára.

Egy alkalommal ezt mondta: „…az 
óceán közepén [vagyunk]. Jön egy 
vihar, és a tengerészek azt mond-
ják: nehezen bírja a hajó! – Én nem 
maradok itt – mondja az egyik –, nem 
hiszem, hogy ez Sion hajója. – De az 
óceán közepén vagyunk. – Nem érde-
kel, nem maradok itt! Leveszi a kabátját 
és leugrik a fedélzetről. Meg fog ful-
ladni? Igen. Így van ez azokkal is, akik 
elhagyják ezt az [e]gyházat. Ez »Sion jó 
öreg hajója«, maradjunk hát rajta!” 1

Young elnök egy másik alkalommal 
azt mondta, aggódik amiatt is, hogy az 
emberek eltévelyednek akkor, amikor 
áldottak – amikor jól megy a soruk: 
„Nyugodt időben megesik, amikor 
Sion jó öreg hajója lágy szellőben 
vitorlázik, [és] minden csendes a 
fedélzeten, hogy néhány fivér ki akar 
evezni a bálnavadászatra használt 
csónakokban, hogy …ússzanak egyet; 
néhányan megfulladnak, mások elsod-
ródnak, és megint mások visszajutnak 
a hajóra. Ragaszkodjunk az öreg hajó-
hoz, és ő [biztonságban] elvisz minket 
a kikötőbe; nincs mitől félnetek.” 2

Végül pedig erre emlékeztette 
Young elnök a szenteket: „Sion jó öreg 
hajóján vagyunk. [Isten] áll a kormány-
rúdnál, és ott is fog maradni. […] Min-
den jó, zengjünk halleluját, mert itt az 
Úr. Ő irányít, Ő vezet és utasításokat 

ad. Ha az emberek fenntartások nél-
küli bizalommal vannak Istenük iránt, 
és soha nem térnek el szövetségeiktől, 
sem Istenüktől, akkor Ő megfelelően 
vezetni fog bennünket.” 3

Mindazon kihívások tükrében, 
amelyekkel mindannyian szembe-
nézünk manapság, hogyan tudunk 
fennmaradni Sion jó öreg hajóján?

Megmondom nektek. Folyamatos 
megtérést kell tapasztalnunk azáltal, 
hogy gyarapítjuk a Jézus Krisztusba 
vetett hitünket és az evangéliuma 
iránti hűségünket egész életünk folya-
mán – nem csupán egyszer, hanem 
rendszeresen. Alma ezt a kérdést tette 
fel: „És most íme, azt mondom nektek, 
testvéreim, hogy ha megtapasztalta-
tok már egy szívbéli változást, és ha 
éreztétek már úgy, hogy a megváltó 
szeretet énekét szeretnétek énekelni, 
akkor azt kérdezem, hogy tudtok-e 
most úgy érezni?” 4

Napjaink tapasztalt folyami vezetőit 
az egyház apostolaihoz, prófétáihoz, 
valamint a sugalmazott helyi papsági 
és segédszervezeti vezetőkhöz hason-
líthatjuk, akik segítenek biztonságban 
elérnünk a végcélunkat.

Nemrégiben egy új misszióelnökök 
számára tartott képzésen beszéltem, 
ahol ezt a tanácsot adtam ezeknek a 
vezetőknek:

„Tartsátok a misszió szemét az 
egyház vezetőin! […] Mi nem fogunk 
és… nem is tudunk tévútra vezetni 
[benneteket].

És miközben arra tanítjátok misz-
szionáriusokat, hogy tekintetükkel 

ránk összpontosítsanak, tanítsátok 
meg nekik azt is, hogy soha ne kö-
vessék azokat, akik úgy vélik, jobban 
tudják, miként kell irányítani az egy-
ház ügyeit, …mint Mennyei Atyánk és 
az Úr Jézus Krisztus teszi” az elnöklés 
kulcsait birtokló papsági vezetők által.

„Szolgálatom során azt láttam, 
hogy jellemzően azok tévednek el [és] 
zavarodnak össze, akik igen gyakran 
…megfeledkeznek arról, hogy ami-
kor az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvóruma egységes hangon szól, akkor 
az az Úr hangja az adott időben. Az Úr 
erre emlékeztet minket: »…akár saját 
hangom, akár szolgáim hangja által, 
az ugyanaz« [T&Sz 1:38].” 5

Más szavakkal: elhagyják Sion jó 
öreg hajóját – elmaradnak, hiteha-
gyásba esnek. Tragikus módon gyak-
ran az ezzel járó rövid távú, később 
pedig hosszú távú, nem tervezett 
következmények nem csupán rájuk, 
hanem családjukra is hatással lesznek.

Helyi egyházi vezetőink, csakúgy, 
mint a viharedzett folyami vezetők, 
sokat tanultak az élet tapasztalataiból; 
apostolok, próféták és az egyház más 
tisztségviselői képezték és terelgették 
őket; és ami a legfontosabb, maga az 
Úr tanította őket.

Egy másik alkalommal az idén az 
egyház fiatal felnőtteihez szóltam a 
májusi EOSZ áhítat közvetítésén. Ezt 
mondtam:

„Úgy hallottam, néhányan azt 
hiszik, hogy az egyház vezetői egyfajta 
»buborékban« élnek. Amit elfelejtenek, 
az az, hogy mindannyian tapasztalt 
férfiak és nők vagyunk, sok helyen 
éltünk, és sokféle emberrel dolgoz-
tunk együtt. Jelenlegi megbízatásaink 
szó szerint elszólítanak a földkerekség 
minden részére, ahol a világ politikai, 
vallási, üzleti és emberbaráti vezetőivel 
találkozunk. Bár ellátogattunk [veze-
tőkhöz] a washingtoni Fehér Házba, 
találkoztunk a nemzetek [és vallások] 
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vezetőivel is világszerte, azért jártunk 
a világ legszerényebb otthonaiban is…

Ha alaposan végiggondoljátok az 
életünket és a szolgálatunkat, va-
lószínűleg egyetértetek majd azzal, 
hogy úgy látjuk és tapasztaljuk meg a 
világot, ahogy kevesen. Rájöttök majd, 
hogy kevésbé élünk buborékban, mint 
a legtöbb ember. […]

[V]an valami [az egyház vezetőinek] 
saját és együttes bölcsességében, ami 
azért vigasztaló kellene, hogy legyen. 
Mindent megtapasztaltunk, beleértve 
a különböző törvények és jogszabá-
lyok következményeit, csalódásokat, 
tragédiákat és családtagok halálát is. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy mit 
éltek át az életben.” 6

Az egyes számú szabály mellett, 
ahogyan azt én a helyzetünkre vonat-
koztattam, tartsátok szem előtt a kettes 
és hármas számút is: mindig legyen 
rajtatok mentőmellény, és két kézzel 
kapaszkodjatok! Az Úr szavai megta-
lálhatók a szentírásokban, valamint az 
apostolok és a próféták tanításaiba. 
Tanácsot és útmutatást nyújtanak, 
amelyeket ha követünk, lelki men-
tőmellényként fognak szolgálni, és 
segíteni fognak tudnunk, hogyan 
kapaszkodjunk két kézzel.

Olyanná kell lennünk, mint Móziás 
fiai, akik „megerősödtek az igazság 
ismeretében”. Válhatunk „jó felfogású”, 
sok mindent értő férfiakká és nőkké. 
Ezt azzal érhetjük el, hogy „szorgal-
masan kutat[juk] a szentírásokat, hogy 
Isten szavát megismerj[ü]k” 7.

A szentírások, illetve a múltbéli és 
jelenlegi apostolok és próféták szavai-
nak kutatása során Krisztus tanának 
tanulmányozására, megélésére és 
szeretésére kell összpontosítanunk.

A személyes szentírásolvasás szo-
kásának kialakításán túl Móziás fiaihoz 
hasonlóan nekünk is „sok imádko-
zásnak és böjtnek” 8 kell átadnunk 
magunkat.

Úgy tűnik, hogy ezek a dolgok, 
amelyek nem mérhetők könnyen, ha-
talmas jelentőséggel bírnak. Összpon-
tosítsatok mindig ezekre az egyszerű 
dolgokra, és ügyeljetek rá, hogy ne 
vonja el semmi a figyelmeteket.

Mivel több olyan embert is ismerek, 
akik nem maradtak a csónakban, és 
nem kapaszkodtak mindkét kezükkel 
a megpróbáltatások és gondok idején, 
vagy akik nem maradtak a csónak-
ban a viszonylagos szélcsend idején, 
megfigyeltem, hogy sokuk elfordította 
tekintetét az evangélium központi 
igazságairól – arról, amiért eleve csat-
lakoztak az egyházhoz, amiért teljesen 
elkötelezettek és tevékenyek voltak az 
evangéliumi normák szerinti életben 
és mások megáldásában odaadó 
szolgálatuk révén, illetve arról, hogy 
az egyház miként volt számukra „a 
lelki táplálás és növekedés színtere” 9 
az életükben.

Joseph Smith ezt a központi igaz-
ságot tanította: „Vallásunk alapvető 
tantételei az apostolok és a próféták 
bizonysága Jézus Krisztusról; az, hogy 
Ő meghalt, eltemették, és harmad-
nap feltámadt, és felemelkedett a 
mennybe; és a vallásunkra vonatkozó 

minden más dolog ennek csupán 
függeléke.” 10

Ha mindig az Úrra összpontosí-
tunk, páratlan áldás ígéretét kapjuk: 
„Krisztusba vetett állhatatossággal kell 
tehát törekednetek előre, tökéletesen 
ragyogó reménységgel, és Isten és 
minden ember szeretetével. Ha tehát 
előre törekedtek, Krisztus szaván lak-
mározva, és mindvégig kitartotok, íme, 
ezt mondja az Atya: Örök életetek 
lesz.” 11

Időnként hithű utolsó napi szentek 
és őszinte érdeklődők elkezdenek az 
alapvető tantételek helyett a „függelé-
kekre” összpontosítani. Más szóval: Sá-
tán arra kísért minket, hogy fordítsuk 
el figyelmünket a visszaállított evan-
gélium egyszerű és világos üzenetétől. 
Akik figyelme ily módon elterelődik, 
gyakran felhagynak az úrvacsoravétel-
lel, mert kevésbé fontos gyakorlatok 
vagy tanítások felé fordulnak, sőt, 
belefeledkeznek ezekbe.

Mások talán a felmerülő kérdésekre 
vagy kételyekre összpontosítanak. 
Természetesen az, hogy az embernek 
kérdései vagy kételyei támadnak, 
nem összeegyeztethetetlen az odaadó 
tanítványi mivolttal. Nemrégiben az 
Első Elnökség és a Tizenkét Apostol 
Kvórumának Tanácsa kijelentette: 
„Megértjük, hogy időről időre az egy-
háztagoknak kérdéseik merülnek fel 
az egyház tanával, történelmével vagy 
gyakorlatával kapcsolatban. Az egy-
háztagoknak mindig szabadságukban 
áll feltenni e kérdéseket és buzgón 
keresni a nagyobb tudást.” 12

Ne feledjétek: magának Joseph 
Smithnek is voltak kérdései – ezzel 
indult a visszaállítás. Kutatott, és Áb-
rahámhoz hasonlóan választ talált az 
élet leglényegesebb kérdéseire.

A legfontosabb kérdések arra össz-
pontosítanak, ami a leginkább számít: 
Mennyei Atyánk tervére és a Szabadító 
engesztelésére. Kutatásunknak azt 
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van részünk, amely azon képessé-
günk, hogy döntéseket hozzunk, és 
felelősséget vállaljunk e döntésekért. 
A bukás tette lehetővé, hogy az éle-
tünk során mind boldogságot, mind 
szomorúságot is érezzünk. Képesek 
vagyunk megérteni a békét, mert  
érezzük a zűrzavart.2

Mennyei Atyánk tudta, hogy ez fog 
történni velünk. Mindez része az Ő 
tökéletes boldogságtervének. Tökéle-
tesen engedelmes Fia, Jézus Krisztus, 
a mi Szabadítónk élete által előké-
szítette az utat, hogy az Ő engeszte-
lése legyőzzön minden nehézséget, 
amelyet csak megtapasztalhatunk a 
halandóságban.

Embert próbáló időket élünk. Szük-
ségtelen felsorolnom a gonosz minden 
forrását a világban. Felesleges leírnom 
az összes lehetséges kihívást és szív-
fájdalmat, amely a halandóság részét 
képezi. Mindannyian közelről ismerjük 
saját küzdelmeinket a kísértéssel, a 
fájdalommal és a szomorúsággal.

Azt tanultuk a halandóság előtti 
világban, hogy idejövetelünk célja az, 

Richard G. Scott elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Amikor Ádám és Éva az Éden 
kertjében élt, bőségesen meg-
kapták mindazt, amire a napi 

fennmaradásukhoz szükségük volt. 
Nem voltak nehézségeik, kihívásaik 
vagy fájdalmaik. Mivel nem tapasztal-
tak nehézségeket, nem tudták, hogy 
boldogok is lehetnek. Sohasem érez-
tek zűrzavart, így nem voltak képesek 
békét sem érezni.

Idővel aztán Ádám és Éva meg-
szegte a parancsolatot, hogy ne egye-
nek a jó és a gonosz ismerete fájának 
gyümölcséből. Ezzel többé már nem 
voltak az ártatlanság állapotában. 
Elkezdték megtapasztalni az ellenté-
tek tantételeit. Elkezdtek szembeke-
rülni betegséggel, amely gyengítette 
egészségüket. Elkezdtek szomorúságot 
érezni, ahogyan örömöt is.

Azzal, hogy Ádám és Éva evett a 
tiltott gyümölcsből, a jó és a gonosz 
ismerete megjelent a világban. Válasz-
tásuk mindannyiunk számára lehetővé 
tette, hogy erre a földre jöjjünk, hogy 
próbára tétessünk, és megmérettes-
sünk.1 Az önrendelkezés áldásában 

A hit gyakorlása 
legyen elsődleges 
fontosságú
Az életben tapasztalt minden negatív kihívás ellenére muszáj 
időt szakítanunk arra, hogy aktívan gyakoroljuk a hitünket.

kell eredményeznie, hogy kedves, 
gyengéd, szeretetteljes, megbocsátó, 
türelmes és odaadó tanítványokká 
válunk. Hajlandónak kell lennünk 
– Pál szavaival élve – „egymás ter-
hét hordoz[ni], és úgy tölt[eni] be a 
Krisztus törvényét” 13.

Egymás terhének hordozása 
magában foglalja azt, hogy segítünk, 
támogatunk és megértünk mindenkit, 
ideértve a betegeket, a gyengélkedő-
ket, a lélekben és testben szegényeket, 
a kutatót és a gondterheltet, valamint 
a tanítványtársainkat – köztük azokat 
az egyházi vezetőket, akiket Urunk 
szolgálni hívott el egy időre.

Fivérek és nőtestvérek, maradjatok a 
csónakban, használjátok a mentőmellé-
nyeteket, és kapaszkodjatok két kézzel! 
Kerüljetek mindent, ami elterelheti a 
figyelmeteket! Ha bármelyikőtök kiesett 
a csónakból, felkutatunk, megtalálunk 
titeket, szolgálunk nektek, és visszahú-
zunk Sion jó öreg hajója biztonságába, 
ahol Isten, a mi Atyánk és az Úr Jézus 
Krisztus állnak a kormányrúdnál, és a 
helyes irányba vezetnek bennünket. 
Erről teszem alázatosan bizonyságomat 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
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hogy próbára tétessünk, megmérettes-
sünk és megismerjük a határainkat.3 
Tudtuk, hogy szembekerülünk majd 
az ellenség gonoszságaival. Olykor 
talán élénkebben érzékeljük a halan-
dóság negatívumait, mint a pozitívu-
mait. Lehi próféta azt tanította: „Mert 
szükségképpen minden dologban 
ellentétnek kell lennie” 4. Az életben 
tapasztalt minden negatív kihívás 
ellenére muszáj időt szakítanunk arra, 
hogy aktívan gyakoroljuk a hitünket, 
mert hitünk gyakorlása bevonja éle-
tünkbe Jézus Krisztus engesztelésének 
pozitív, hittel teli erejét.

Mennyei Atyánk eszközöket adott 
számunkra, hogy segítsen Krisztushoz 
jönnünk, és hitet gyakorolnunk az 
Ő engesztelésében. Amikor ezek az 
eszközök alapvető szokásokká válnak, 
akkor a legkönnyebb módot jelentik 
arra, hogy békére leljünk a halandó-
ság kihívásai közepette. Úgy döntöt-
tem, hogy ma négy ilyen eszközről 
fogok szólni. Miközben beszélek, 
felmérhetitek, ti hogyan használjátok 
ezeket, majd pedig az Úr irányítá-
sára törekedve meghatározhatjátok, 
hogyan használhatjátok ki még jobban 
mindegyiket.

Ima
Az első eszköz az ima. Döntse-

tek gyakran úgy, hogy beszélgettek 
Mennyei Atyátokkal. Szakítsatok 
időt mindennap, hogy elmondjátok 
Neki a gondolataitokat és az érzései-
teket. Mondjatok el Neki mindent, 
ami foglalkoztat benneteket. Éppúgy 
érdekli Őt életetek legfontosabb része, 
mint a leghétköznapibb. Számoljatok 
be Őneki minden érzésetekről és 
élményetekről.

Mivel tiszteli az önrendelkezé-
seteket, Mennyei Atyánk sohasem 
kényszerít benneteket imádkozásra. 
Ha azonban ezen önrendelkezé-
seteket gyakorolva bevonjátok Őt 

mindennapos életetek összes részébe, 
akkor szívetek békességgel, túláradó 
békességgel kezd majd megtelni, ez 
a békesség pedig örökkévaló fénnyel 
fogja beragyogni küzdelmeiteket. Segít 
majd örökkévaló szemszögből megbir-
kózni ezekkel a kihívásokkal.

Szülők, segítsétek gyermekeitek 
védelmét azzal, hogy reggel és este 
is felfegyverzitek őket a családi ima 
erejével. A gyermekeket naponta 
bombázzák a bujaság, a kapzsiság, 
a kevélység gonoszságai és egyéb 
bűnös viselkedésformák. Védjétek 
meg gyermekeiteket a mindennapi 
világi hatásoktól azzal, hogy a családi 
imából származó erőteljes áldásokkal 
erősítitek meg őket. A családi imának 
rendíthetetlen prioritásként kell állnia 
a mindennapjaitokban.

Szentírás-tanulmányozás
A második eszköz Isten szavának 

tanulmányozása a szentírásokból és 
az élő próféták szavaiból. Istenhez 
az imán keresztül szólunk, Ő pedig 
leggyakrabban írott igéjén keresz-
tül küld vissza közléseket. Ahhoz, 
hogy megtudjátok, milyen hangja 
van az Istenségnek és milyen ér-
zés hallani azt, olvassátok a szavait, 
tanulmányozzátok a szentírásokat és 

gondolkodjatok el azokon.5 Tegyétek 
őket a hétköznapi életetek szerves 
részévé. Ha szeretnétek, hogy gyer-
mekeitek felismerjék és megértsék a 
Lélek késztetéseit, valamint aszerint is 
cselekedjenek, akkor velük együtt kell 
tanulmányoznotok a szentírásokat.

Ne engedjetek a Sátán azon hazug-
ságának, hogy nincsen időtök a szent-
írások tanulmányozására. Döntsetek 
úgy, hogy rászánjátok az időt a tanul-
mányozásra. Isten szavából naponta 
lakmározni fontosabb, mint az alvás, 
az iskola, a munka, a tévéműsorok, a 
videojátékok vagy a közösségi média. 
Lehetséges, hogy át kell rendeznetek 
a fontossági sorrendeteket, hogy időt 
biztosítsatok Isten igéjének tanulmá-
nyozására. Ha ez a helyzet, akkor 
rajta, tegyétek meg!

Számtalan prófétai ígéret szól 
a napi rendszerességű szentírás-
tanulmányozás áldásairól.6

Én is csatlakoznék ezen ígéretek-
hez: amikor mindennap rászánjátok az 
időt személyesen és a családdal együtt 
is Isten szavának tanulmányozására, 
akkor a béke uralja majd az életeteket. 
Ez a béke nem a külső világból érke-
zik, hanem az otthonotokon belülről, 
a családotokon belülről és a saját 
szíveteken belülről. A Lélek ajándéka 
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lesz. Belőletek sugárzik majd, hogy 
hatással legyen a világban körülöttetek 
lévőkre. Valami igen jelentőset tesztek 
majd azért, hogy a világban tapasztal-
ható béke mértékéhez hozzájáruljatok.

Nem azt jelentem ki, hogy az éle-
tetek minden kihívástól mentes lesz. 
Emlékezzetek, hogy amikor Ádám és 
Éva a kertben volt, mentesek voltak a 
kihívásoktól, mégsem voltak képesek 
boldogságot, örömöt és békét érezni.7 
A kihívások a halandóság fontos részét 
képezik. A mindennapi, rendszeres 
szentírás-tanulmányozás révén békére 
leltek majd a körülöttetek levő zűrza-
varban, és erőre a kísértéseknek való 
ellenálláshoz. Erős hitet alakítotok ki 
Isten kegyelmében, és tudjátok majd, 
hogy Jézus Krisztus engesztelése által 
minden a helyére kerül Isten időzítése 
szerint.

Családi est
Miközben családotok megerősíté-

sén és a béke ápolásán munkálkodtok, 
ne feledkezzetek meg a harmadik esz-
közről: a heti családi estről. Figyeljetek 
oda, hogy a családi est ne egyszerűen 
csak egy utógondolat legyen a rohanó 
nap végén. Döntsétek el, hogy hétfő 
este a család együtt lesz a családi 
estre. Ne hagyjátok, hogy a munkahe-
lyi elvárások, a sport, a tanórán kívüli 
tevékenységek, a házi feladat vagy 
bármi más fontosabb legyen, mint az 
az idő, amit együtt töltötök otthon a 
családotokkal.

Az est felépítése nem annyira 
lényeges, mint a befektetett idő. Az 
evangéliumot formálisan és kötetlenül 
is tanítani kell. Tegyétek ezt jelentő-
ségteljes élménnyé a család minden 
tagja számára. A családi est becses 
idő arra, hogy biztonságos környe-
zetben osszátok meg bizonyságoto-
kat; tanítási, tervezési és szervezési 
készségeket sajátítsatok el; megerő-
sítsétek a családi kötelékeket; családi 

hagyományokat alakítsatok ki; beszél-
gessetek egymással – és ami a legfon-
tosabb, csodás időt töltsetek együtt.

Az idei áprilisi általános kon-
ferencián Linda S. Reeves nőtestvér 
határozottan kijelentette: „…muszáj 
bizonyságot tennem a mindenna-
pos szentírás-tanulmányozás és ima, 
valamint a heti családi est áldásairól. 
Pontosan ezek azok a cselekedetek, 
amelyek segítenek csökkenteni a 
feszültséget, útmutatást nyújtanak az 
életünkben, és további védelmet bizto-
sítanak az otthonunknak.” 8 Reeves 
nőtestvér igen bölcs asszony. Komo-
lyan buzdítalak benneteket, hogy 
szerezzetek saját bizonyságot e három 
életbevágóan fontos szokásról.

Templomlátogatás
A negyedik eszköz az, hogy elme-

gyünk a templomba. Mindannyian 
tudjuk, hogy nincsen a világon 
Isten templomainál békésebb hely. 
Ha nincsen templomi ajánlásotok, 
akkor legyetek érdemesek arra, 
hogy megkapjátok. Amikor már van 
ajánlásotok, használjátok gyakran.9 
Tervezzetek be rendszeres időtöltést 

a templomban. Ne hagyjátok, hogy 
bárki vagy bármi meggátoljon abban, 
hogy eljussatok oda.

Miközben a templomban vagytok, 
figyeljetek a szertartások szavaira, 
elmélkedjetek rajtuk, imádkozzatok 
róluk, és igyekezzetek megérteni a 
jelentésüket. A templom a legjobb he-
lyek egyike arra, hogy megértsük Jé-
zus Krisztus engesztelésének hatalmát. 
Keressétek Őt ott. Ne feledjétek, hogy 
sokkal több áldás származik abból, 
ha saját családi neveiteket viszitek a 
templomba.

E négy eszköz alapvető szokásokat 
jellemez, melyekkel Jézus Krisztus en-
gesztelésének hatalmához rögzíthetjük 
az életünket. Ne feledjétek, hogy Sza-
badítónk a Békesség Hercege. Ebben a 
halandó életben a béke az Ő engesztelő 
áldozatából származik. Amikor követ-
kezetesen imádkozunk reggel és este 
is, naponta tanulmányozzuk a szent-
írásainkat, hetente tartunk családi estet, 
és rendszeresen ellátogatunk a temp-
lomba, akkor aktívan válaszolunk az Ő 
hívására, hogy jöjjünk Őhozzá. Minél 
jobban kifejlesztjük e szokásokat, annál 
elszántabb lesz Sátán arra, hogy ártson 
nekünk, ugyanakkor annál kevésbé lesz 
képes erre. Ezen eszközök használata 
révén gyakoroljuk önrendelkezésünket, 
hogy elfogadjuk az Ő engesztelő áldo-
zatának összes ajándékát.

Nem azt mondom, hogy az élet 
összes küzdelme eltűnik majd, amikor 
ezeket megteszitek. Pontosan azért 
jöttünk a halandó életbe, hogy a 
próbáktól és megpróbáltatásoktól 
növekedjünk. A kihívások segítenek, 
hogy hasonlóbbakká váljunk Mennyei 
Atyánkhoz, Jézus Krisztus engesz-
telése pedig lehetővé teszi, hogy 
elviseljük e kihívásokat.10 Tanúsá-
gomat teszem, hogy amint aktívan 
igyekszünk Őhozzá jönni, képesek 
leszünk keresztüljutni minden kísér-
tésen, minden szívfájdalmon, minden Mexikó, Cuauhtémoc
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előttünk álló kihíváson. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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a 34–35. verset.
 6. Néhány példa:

Thomas S. Monson elnök azt mondta: 
„Miközben olvassuk és elmélkedünk a 
szentírásokon, megtapasztaljuk, ahogy a 
Lélek gyengéden suttog a mi lelkünkhöz. 
Válaszokra lelhetünk a kérdéseinkre. Meg-
tudjuk, milyen áldások származnak abból, 
ha betartjuk Isten parancsolatait. Szilárd 
bizonyságra teszünk szert Mennyei Atyánk-
ról, Jézus Krisztusról, a mi Szabadítónkról, 
valamint az irántunk érzett szeretetükről. 
Amikor a szentírás-tanulmányozást az 
imáink is kiegészítik, teljes bizonyossággal 
tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma 
igaz. Ha nem feledjük az imát, és időt for-
dítunk a szentírások olvasására, az életünk 
végtelenül áldottabb lesz, a terheink pedig 
könnyebbé tétetnek” (Soha nem járunk 
egyedül. Liahóna, 2013. nov. 122.).

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: 
„Fenntartás nélkül megígérem nektek, 
hogy ha mindegyikőtök eleget tesz ennek 
az egyszerű programnak, függetlenül attól, 
hogy esetleg korábban már hányszor ol-
vastátok el a Mormon könyvét, akkor az Úr 
Lelke még nagyobb mértékben jelen lesz 
az életetekben és az otthonotokban, még 
inkább elkötelezettek lesztek parancsolatai-
nak betartása mellett, és erősebb bizonysá-
gotok lesz Isten Fiának élő valóságáról” (“A 
Testimony Vibrant and True,” Aug. 2005, 6).

Howard W. Hunter elnök ezt mondta: „A 
családok számára hatalmas áldást jelent, 
amikor a bölcs apák és anyák maguk köré 
gyűjtik gyermekeiket, együtt olvasnak a 
szentírás-könyvtáruk lapjairól, majd szaba-
don megbeszélik a gyönyörű történeteket 
és gondolatokat, hogy mindenki megértse. 
Gyakran a fiataloknak és a kisgyerme-
keknek vannak bámulatos meglátásaik az 
alapvető vallási irodalomra vonatkozóan, és 
ők értékelik leginkább ezeket” (“Reading 
the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64).

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: 
„Gyakran nagy erőfeszítéseket teszünk, 
amikor megpróbáljuk megemelni cöve-
künk tevékenységi szintjét. Szorgalmasan 
munkálkodunk, hogy növeljük az úrva-
csorai gyűléseinket látogatók százalékát. 
Fáradozunk rajta, hogy fiatal férfijaink 
nagyobb százalékban menjenek misszióba. 
Próbáljuk feljebb vinni azok számát, akik a 
templomban kötnek házasságot. Mindezek 

dicséretre méltó erőfeszítések, és fontosak 
a királyság növekedéséhez. Ha azon-
ban az egyes egyháztagok és a családok 
rendszeresen és állhatatosan elmélyednek 
a szentírásokban, akkor az összes többi 
tevékenységi terület automatikusan lépést 
tart ezzel. Növekednek a bizonyságok. 
Megerősödik az elkötelezettség. Védve 
lesznek a családok. Áramlik a személyes 
kinyilatkoztatás” (“The Power of the Word,” 
Ensign, May 1986, 81).

Spencer W. Kimball elnök kijelentette: 
„Amikor az Istenséggel való kapcsolatom 
alkalmivá válik, amikor úgy tűnik, az isteni 
fül nem hall, és az isteni hang nem szól, 
úgy találom, hogy messze, messze vagyok. 
Ha elmerülök a szentírásokban, egyre ki-
sebb lesz a távolság és visszatér a lelkiség. 
Azon veszem észre magam, hogy intenzí-
vebben és jobban szeretem azokat, akiket 
teljes szívemmel, elmémmel és erőmmel 
szeretnem kell. Könnyebbnek találom 
tanácsaik megfogadását” (Lásd Az egyház 
elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball 
[2006]. 72.).

Marion G. Romney elnök azt mondta: 
„Biztos vagyok abban, hogy ha otthon a 
szülők imádságos lélekkel és rendszeresen 
olvasnak a Mormon könyvéből, maguk-
ban és a gyermekeikkel is, akkor ennek a 
nagyszerű könyvnek a lelkisége eljön, hogy 
átjárja otthonainkat, valamint mindazokat, 
akik ott laknak. Egyre nagyobb lesz az 
áhítatos lelkiség; növekedni fog az egymás 
iránti tisztelet és figyelmesség. A viszály-
kodás lelke eltávozik. A szülők nagyobb 
szeretettel és bölcsességgel adnak majd ta-
nácsokat a gyermekeiknek. A gyerekek fo-
gékonyabbak és engedékenyebbek lesznek 
szüleik tanácsaival szemben. Növekszik 
majd az igazlelkűség. Otthonunk és éle-
tünk bővelkedik majd hitben, reményben 
és jószívűségben – Krisztus tiszta szereteté-
ben –, mely békét, örömet és boldogságot 
fakaszt” (“The Book of Mormon,” Ensign, 
May 1980, 67).

Boyd K. Packer elnök ezt mondta: „Az 
igaz tan, amennyiben megértik, megvál-
toztatja a hozzáállást és a viselkedést. Az 
evangélium tanainak tanulmányozása gyor-

sabban fog javulást hozni a viselkedésben, 
mint csupán a viselkedés tanulmányozása” 
(Lásd Ne féljetek! Liahóna, 2004. máj. 79.).

David A. Bednar elder ezt mondta: „Min-
den egyes családi ima, a családi szentírás-
tanulmányozás minden egyes epizódja és 
minden egyes családi est újabb és újabb 
ecsetvonás lelkünk vásznán. Lehet, hogy 
egyenként nem tűnnek valami megkapó-
nak vagy emlékezetesnek, de csakúgy, aho-
gyan a sárga, aranyszínű és barna festékbe 
mártott ecset vonásai kiegészítik egymást, 
és lenyűgöző műremeket alkotnak, úgy a 
látszólag kicsiny dolgok megtétele iránti 
következetességünk is jelentős lelki ered-
ményekhez vezethet” (Szorgalmasabbak és 
gondosabbak otthon. Liahóna, 2009. nov. 
19–20.).

 7. Lásd 2 Nefi 2:13.
 8. Linda S. Reeves: Védelem a pornográfia 

ellen: a Krisztusra összpontosító otthon. 
Liahóna, 2014. máj. 16–17.

 9. Howard W. Hunter elnök ezt mondta: 
„Ugyanebben a szellemben felszólítok 
minden utolsó napi szentet, hogy úgy 
tekintsen a templomra, mint egyháztag-
sága nagyszerű jelképére. Szívem leghőbb 
vágya az, hogy az egyház minden tagja 
érdemes legyen a templomba történő 
belépésre. Örömére szolgálna az Úrnak, ha 
minden felnőtt egyháztag érdemes lenne 
egy érvényes templomi ajánlásra – és 
magával is hordaná azt. Azok a dolgok, 
amelyeket meg kell tennünk, illetve nem 
szabad tennünk annak érdekében, hogy 
érdemesek legyünk a templomi ajánlásra, 
pontosan ugyanazok, amelyek biztosítják, 
hogy egyénekként és családokként is bol-
dogok legyünk. Legyünk templomba járó 
nép. Járjatok templomba olyan gyakran, 
amilyen gyakran a körülményeitek meg-
engedik! Tegyetek ki egy képet az egyik 
templomról az otthonotokban, hogy gyer-
mekeitek szeme előtt lehessen! Tanítsátok 
meg nekik az Úr házának céljait! Tervezzék 
ők is már minél hamarabb, hogy elmen-
nek oda, és érdemesek maradnak erre az 
áldásra” (“Exceeding Great and Precious 
Promises,” Ensign, Nov. 1994, 8).

 10. Lásd 2 Nefi 2:2.
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míg egy napon egy régi barátom meg 
nem látogatott.

A találkozásunk végén egy meg-
jegyzést tett, és olyasmit kérdezett, 
amely megingatta a meggyőződésemet 
a helyzetünket illetően. Azt mondta: 
„Carlos, úgy tűnik, minden remekül 
halad veled, a családoddal, a karrie-
reddel és az egyházi szolgálatoddal is, 
de – és itt jött a kérdés – ha továbbra 
is úgy élsz, ahogyan most, vajon be-
teljesülnek-e a pátriárkai áldásodban 
megígért áldások?”

Ebből a szemszögből még sohasem 
gondoltam a pátriárkai áldásomra. 
Időnként elolvastam, de sohasem 
úgy, hogy a jövőre megígért áldásokat 
nézve felmértem volna, hogyan élek 
az adott pillanatban.

A látogatása után elővettem a 
pátriárkai áldásomat, azon töprengve: 
„ha továbbra is úgy élünk, ahogyan 
most, vajon beteljesülnek a megígért 
áldások?”. Némi elmélkedést követően 
az az érzésem támadt, hogy néhány 
változtatás szükséges, különösen 
a tanulmányaimat és a szakmámat 
illetően.

Nem a helyes és helytelen közötti 
döntés volt ez, hanem inkább a jó és a 
jobb közötti, ahogyan Dallin H. Oaks 
elder tanította nekünk, amikor azt 
mondta: „Miközben végiggondoljuk a 
különféle lehetőségeinket, nem szabad 
elfelejtenünk, hogy nem elegendő, 
ha valami csupán jó. Más lehetőségek 
jobbak, és vannak olyanok, ame-
lyek a legjobbak” ( Jó, jobb, legjobb. 
Liahóna, 2007. nov. 104–105.).

Hogyan lehetünk biztosak abban, 
hogy a legjobb döntést hozzuk?

Hadd osszak meg néhány tantételt, 
amelyet megtanultam.

Első tantétel: A lehetőségeinket a végcél 
szemszögéből kell vizsgálnunk

Kockázatos lehet olyan döntése-
ket hozni, amelyek hatással vannak 

Egy személyes példával szeretném 
szemléltetni az üzenetemet.

Az 1980-as évek végén fiatal csa-
ládunkhoz feleségem, Mônica, két 
gyermekünk a négyből és jómagam 
tartoztunk. A brazíliai São Paolóban 
éltünk, én egy remek vállalatnál 
dolgoztam, befejeztem az egyetemi 
tanulmányaimat, és nem sokkal azelőtt 
mentettek fel az otthoni egyházköz-
ségünk püspöki elhívásából. Az élet 
csodás volt, és úgy tűnt, minden úgy 
megy, ahogyan kell – egészen addig, 

Carlos A. Godoy elder
a Hetvenektől

Micsoda kiváltság e történelmi 
esemény részese lenni, ami-
kor az általános konferenciai 

beszélőknek lehetőségük nyílik a saját 
anyanyelvükön szólni. Legutóbb, ami-
kor erről a pulpitusról szóltam, aggód-
tam az akcentusom miatt. Most inkább 
azért aggódok, hogy ne beszéljek túl 
gyorsan portugálul. Nem szeretném, 
ha a feliratok elé szaladnék.

Mindannyian tapasztaltunk már 
– illetve megtapasztalunk majd a jö-
vőben – olyan pillanatokat az életünk-
ben, amikor komoly döntéseket kell 
hoznunk. Vajon ezt a pályát válasszam 
vagy azt? Szolgáljak-e missziót? Ő 
lesz-e a megfelelő házastársam?

Ezek életünk különböző területei-
nek olyan helyzetei, amelyek esetében 
egy apró irányváltás jelentős jövőbeli 
következményekkel jár. Dieter F. 
Uchtdorf elnök szavaival élve: „Az 
Úr éveken át tartó szolgálata… során 
rájöttem, hogy az egyének, a házassá-
gok és a családok életében a boldog-
ság és a gyötrelem közötti különbség 
gyakran csupán néhány foknyi tévedé-
sen múlik” (Néhány fok jelentősége. 
Liahóna, 2008. máj. 58.).

Hogyan kerülhetjük el ezeket az 
apró számítási hibákat?

Az Úrnak terve  
van számunkra!
Ha továbbra is úgy élünk, ahogyan most, vajon beteljesülnek-e 
a megígért áldások?
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saját magunk és a szeretteink életére, 
úgy, hogy ne lenne előttünk a tágabb 
jövőkép ezek következményeivel 
kapcsolatosan. Ha azonban kivetítjük 
e döntések lehetséges következmé-
nyeit a jövőre, akkor sokkal tisztábban 
látjuk, hogy melyik utat kell választa-
nunk a jelenben.

Ha megértjük, kik vagyunk, miért 
vagyunk itt, és mit vár el az Úr tőlünk, 
akkor ez segít meglátnunk a tágabb 
jövőképet, melyre szükségünk van.

A szentírásokban is találunk pél-
dákat arra, amikor a tágabb jövőkép 
egyértelművé tette, melyik utat kell 
választani.

Mózes szemtől szembe beszélt az 
Úrral, megismerte a szabadítás tervét, 
és ezzel jobban megértette saját prófé-
tai szerepét Izráel összegyűjtésében.

„És Isten szólt Mózeshez, mond-
ván: Íme, én vagyok a Mindenható 
Úristen…

és én megmutatom neked kezem 
alkotását…

És van egy munkám számodra, 
Mózes fiam” (Mózes 1:3–4, 6).

Ezzel a tudással Mózes képes volt 
elviselni hosszú éveken át tartó meg-
próbáltatásait a pusztában, és kive-
zetni Izráelt, vissza a hazájába.

Lehi – a nagyszerű Mormon 
könyvebeli próféta – álmot álmodott, 
látomásaiban pedig megismerte kül-
detését, hogy elvezesse családját egy 
megígért földre.

„És lőn, hogy az Úr megparancsolta 
atyámnak, méghozzá egy álomban, 
hogy vegye a családját, és menjen el a 
vadonba.

[…] És otthagyta házát, és öröksége 
földjét, és aranyát, és ezüstjét, és érté-
kes dolgait” (1 Nefi 2:2, 4).

Lehi hű maradt látomásához annak 
ellenére, hogy nehézségei voltak az 
utazás során, és maga mögött kel-
lett hagynia jeruzsálemi életének 
kényelmét.

Joseph Smith próféta egy másik 
remek példa. Az első látomással 
kezdődően számos kinyilatkoztatáson 
keresztül el tudta végezni minden 
dolog visszaállításának feladatát (lásd 
Joseph Smith története 1:1–26).

És velünk mi a helyzet? Mit vár el 
tőlünk, mindannyiunktól az Úr?

Nem szükséges angyalt látnunk 
ahhoz, hogy értelmet nyerjünk. Ren-
delkezésünkre állnak a szentírások, 
a templom, az élő próféták, a pátriár-
kai áldásunk, sugalmazott vezetőink, 
valamint mindenekfelett a jogunk, 
hogy döntéseinket irányító személyes 
kinyilatkoztatást nyerjünk.

Második tantétel: Felkészültnek kell 
lennünk a jövőben bekövetkező 
kihívásokra

A legjobb utak az életben ritkán 
a legkönnyebbek. Gyakran éppen 
ellenkezőleg. Megnézhetjük azon 
próféták példáját, akiket épp az imént 
említettem.

Mózes, Lehi és Joseph Smith uta-
zása nem volt könnyű. Annak ellenére 
sem, hogy döntéseik helyesek voltak.

Vajon hajlandóak vagyunk megfi-
zetni a döntéseink árát? Fel vagyunk 
készülve arra, hogy elhagyjuk a 
kényelmi zónánkat és jobb helyre 
jussunk?
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Visszatérve a pátriárkai áldásom-
mal kapcsolatos élményhez, arra a 
következtetésre jutottam akkor, hogy 
további tanulmányokba kell fognom, 
és egy amerikai egyetemen kell ösz-
töndíjra jelentkeznem. Ha kiválaszta-
nak, fel kell mondanom az állásomat, 
el kell adnom mindenünket, és az 
Egyesült Államokba kell költöznünk 
ösztöndíjasként két évre.

Az első leküzdendő kihívás a 
TOEFL és a GMAT tesztek voltak. Há-
rom hosszú évnyi felkészülésbe, sok 
„nembe” és néhány „talánba” került, 
mire felvettek az egyik egyetemre. 
Máig emlékszem a telefonhívásra, 
melyet a harmadik év végén kaptam 
az ösztöndíjakért felelős embertől.

Azt mondta: „Carlos, van egy jó 
hírem meg egy rossz hírem. A jó hír 
az, hogy a három utolsó körös ember 
között vagy. – Akkor éppen csak egy 
szabad hely volt. – A rossz hír az, 
hogy az egyik jelölt egy fontos ember 
fia, a másik jelölt pedig egy másik 
fontos ember fia, és ugye te lennél a 
harmadik.”

Erre gyorsan feleltem is: „Én pe-
dig… Isten fia vagyok.”

Nagy boldogságomra a földi szülői 
kapcsolatok nem bizonyultak dön-
tőnek, és felvettek abban az évben, 
1992-ben.

A Mindenható Isten gyermekei 
vagyunk. Ő a mi Atyánk, szeret ben-
nünket, és terve van számunkra. Nem 
azért vagyunk ebben az életben, hogy 
csupán fecséreljük az időnket, meg-
öregedjünk, és meghaljunk. Isten azt 
akarja, hogy növekedjünk és elérjük a 
lehetőségeinket.

Thomas S. Monson elnök szavaival: 
„Mindannyiunknak – egyedülállóknak 
vagy házasoknak, kortól függetle-
nül – lehetőségünk nyílik arra, hogy 
tanuljunk és növekedjünk. Gyarapít-
sátok a tudásotokat, mind szellemi, 
mind pedig lelki téren, egészen isteni 
lehetőségeitek határáig” (“The Mighty 
Strength of the Relief Society,” Ensign, 
Nov. 1997, 95).

Harmadik tantétel: Át kell adnunk  
ezt a jövőképet a szeretteinknek

Lehi jó pár kísérletet tett arra, hogy 
segítsen Lámánnak és Lemuelnek 
megérteni, milyen fontos a változás, 
amire készülnek. A tény, hogy nem 
osztották atyjuk jövőképét, zúgoló-
dásra késztette őket az útjuk során. 
Nefi azonban az Úrhoz folyamodott, 
hogy láthassa, amit atyja látott.

„És lőn, hogy miután én, Nefi, 
atyámnak minden szavát hallván 
azokat a dolgokat illetően, amiket lá-
tomásban látott…, azt kívántam, hogy 

láthassam, és hallhassam, és tudhas-
sam ezeket a dolgokat, a Szentlélek 
hatalma által” (1 Nefi 10:17).

Ezzel a jövőképpel Nefi nemcsak 
arra volt képes, hogy legyőzze az utazás 
kihívásait, hanem arra is, hogy vezesse 
családját, amikor ez szükségessé vált.

Nagyon valószínű, hogy amikor egy 
bizonyos út mellett döntünk, ez a sze-
retteinkre is hatással lesz, és néhányan 
még osztoznak is majd a döntésünk 
következményeiben. Ideális esetben 
látják majd, amit mi, és osztoznak 
ugyanazon meggyőződésekben. 
Ez nem mindig lehetséges, amikor 
azonban megvalósul, akkor az utazás 
sokkal könnyebb.

A személyes élményem során, ame-
lyet szemléltetésként használtam, két-
ségtelenül szükségem volt a feleségem 
támogatására. A gyermekek még fiata-
lok voltak, így nem sok beleszólásuk 
volt, de a feleségem támogatása elen-
gedhetetlen volt. Emlékszem, hogy 
először alaposan át kellett beszélnünk 
Mônicával a terveinkben történt 
változtatásokat, amíg jó érzései nem 
lettek ezekről, és elkötelezett nem lett 
irántuk. A közös jövőkép aztán arra 
indította, hogy ne csupán támogassa a 
változást, hanem elengedhetetlen részt 
is vállaljon annak sikerében.

Tudom, hogy az Úrnak terve van 
számunkra ebben az életben. Ő ismer 
bennünket. Ő tudja, mi a legjobb 
számunkra. Önmagában az, hogy a 
dolgok jól mennek, nem jelenti azt, 
hogy időről időre ne kellene átgondol-
nunk, hogy vajon nincs-e valami jobb 
előttünk. Ha továbbra is úgy élünk, 
ahogyan most, vajon beteljesülnek-e a 
megígért áldások?

Isten él. Ő a mi Atyánk. A Szabadító 
Jézus Krisztus él, és tudom, hogy az Ő 
engesztelő áldozata által rátalálhatunk 
az erőre, mely mindennapi kihívá-
saink legyőzéséhez szükséges. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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Packer nőtestvérrel együtt nemrég 
számos idegen országban jártunk. Elő-
készítettük az útlevelünket és egyéb 
iratainkat. Elvégeztettük az orvosi vizs-
gálatokat, és megkaptuk az oltásokat, 
a vízumokat és a pecséteket. Érke-
zéskor megvizsgálták az iratainkat, és 
ha minden követelménynek eleget 
tettünk, akkor beléphettünk.

A felmagasztosulásra is hasonlókép-
pen készülünk, akárcsak egy másik or-
szágba való belépésre. Először is lelki 
útlevelet kell szereznünk. A követelmé-
nyeket nem mi szabjuk meg, azonban 
mindegyiknek meg kell felelnünk. A 
szabadulás tervében minden olyan 
tan, törvény, parancsolat és szertar-
tás benne van, mely által mindenki 
készen állhat a felmagasztosulásra.2 Ily 
módon Jézus „Krisztus [e]ngesztelése 
által az egész emberiség megszabadul-
hat” 3. Az egyház segít ebben, de nem 
végezheti el helyettünk. A felmagaszto-
sulásra való felkészülés egész életün-
kön átívelő törekvésünkké válik.

Krisztus megszervezte egyházát, 
hogy segítsen nekünk. Elhívott 15 fér-
fit, akiket prófétákként, látnokokként 
és kinyilatkoztatókként támogatunk, 
hogy vezessék az egyházat és tanítsák 
az embereket. Az Első Elnökség 4 és a 
Tizenkét Apostol Kvóruma 5 hatalom 
és felhatalmazás tekintetében egyenlő 6 
az egyház elnökének kinevezett rang-
idős apostollal. A Hetveneket elhívják, 
hogy segítséget nyújtsanak.7 Nem a 
vezetők szabták meg a felmagaszto-
sulás feltételeit, hanem Isten. Ezek a 
vezetők tanításra, kifejtésre, buzdí-
tásra, valamint figyelmeztetésre lettek 
elhívva, hogy tartsuk az irányt.8

Amint azt az utasítások kézi-
könyve elmagyarázza: „Az egyház 
úgy tölti be célját, miszerint segítsen 
az egyéneknek és a családoknak 
alkalmassá válni a felmagasztosulásra, 
hogy az Istentől kapott felelőssé-
gekre összpontosít. Ebbe beletartozik 

fényénél felfedeztem, mi volt a baj: 
elfelejtettem levenni a fejszéről a bőr-
tokot! Azt viszont elárulhatom, hogy 
a bőrtokot foszlányokra aprítottam. A 
tanulság pedig: más dolgok vonták el 
a figyelmemet.

A felmagasztosulás felé igyekezve 
minden követelményen egyaránt 
munkálkodnunk kell, nem vonhatja 
el a figyelmünket az, hogy csak egy-
két követelményre vagy egész másra 
összpontosítunk. Isten királyságának 
keresése örömöt és boldogságot 
eredményez.1 Ha szükséges, készen 
kell állnunk a változtatásra. A gyakori 
kis helyreigazítások kevésbé fájdal-
masak vagy rombolóak, mint a nagy 
útirány-változtatások.

Allan F. Packer elder
a Hetvenektől

Emlékszem, 12 éves cserkész-
ként ajándékba kaptam valamit, 
amivel már nagyon szerettem 

volna kiegészíteni a felszerelésemet: 
egy vastag bőrtokba bújtatott fejszét! 
A következő éjszakai túrán sötétedés 
után értük el a táborhelyet, nyirkos 
ruházatban, és átfázva a nagy hó 
miatt. Más sem járt az eszemben, mint 
hogy mekkora hatalmas, lobogó tüzet 
fogok rakni. Új fejszémmel azonnal 
nekiláttam egy kidőlt fa feldarabolá-
sának. Munka közben nagyon zavart 
az, hogy a fejsze nem vágott valami 
jól. Csalódottságomban még jobban 
odavágtam. Végül aztán alig néhány 
fadarabbal tértem vissza a tábor-
helyre. Valaki más tábortüzének a 

A könyv
A családtörténeti és a templomi munkának személyes 
hódolatunk állandó részét kell képeznie.
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az egyháztagok támogatása, hogy 
Jézus Krisztus evangéliuma szerint 
tudjanak élni, Izráel összegyűjtése a 
misszionáriusi munkán keresztül, a 
szegényekről és a rászorulókról való 
gondoskodás, valamint a halottak 
szabadulásának elősegítése egyre több 
templom felépítésével és a helyettes 
általi szertartások elvégzésével.” 9 Ez a 
négy célkitűzés, valamint minden más 
törvény, parancsolat és szertartás kö-
vetelmény, nem szabadon választható. 
Jézus Krisztus engesztelése és mind-
ezen dolgok megtétele által szerezzük 
be lelki útlevelünkbe a szükséges 
pecséteket.

E konferencián tanultunk olyan vál-
tozásokról, melyek mindannyiunknak 
segíteni fognak abban, hogy felkészül-
tebbek legyünk.

A szabadulás tervének közép-
pontjában a család áll, talán ezért 
is nevezik „a boldogság nagyszerű 
tervé[nek]” 10. Boyd K. Packer elnök 
azt mondta: „Az egyház valamennyi 
tevékenységének végső célja, hogy 
a férj és a feleség boldogan élhessen 
otthonában a gyermekeivel.” 11

Spencer W. Kimball elnök pedig 
azt: „Sikerünket, személyesen és egy-
házként is, nagy mértékben az hatá-
rozza majd meg, hogy mennyire hűen 
összpontosítottunk az evangélium 

otthoni megélésére.” 12 A templomi és 
családtörténeti munka az evangélium 
otthoni megéléséhez tartozik. Inkább 
családi tevékenységnek kell lennie, 
mintsem egyházi tevékenységnek.

Az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvóruma újra hangsúlyozza a család-
történeti és templomi munkát.13 Egyé-
nileg és családként is nagyobb örömöt 
és boldogságot tapasztaltok majd, ha 
reagáltok erre.

A Tan és a szövetségekben ezt ol-
vassuk: „[E]lközeleg az Úr nagy napja; 
[…] Ajánljunk fel tehát igazlelkűség-
ben felajánlást az Úrnak, egyházként 
és népként, valamint utolsó napi szen-
tekként; és mutassunk be az ő szent 
templomában… egy olyan könyvet, 
amely halottaink feljegyzéseit tartal-
mazza, ami teljes elfogadásra méltó.” 14

Ez a „könyv” az egyház FamilyTree 
[Családfa] adatbázisában fellelhető 
nevekről és szertartásokról készült 
feljegyzései alapján fog elkészülni.

Én ellenőrzöm és kiegészítem ezen 
adatbázis feljegyzéseit, mert szeret-
ném, ha benne lennének a könyvben 
azoknak nevei, akiket szeretek. És ti?

A Tan és a szövetségek 128. sza-
kaszában azt olvassuk: „Mert [őseink 
nélkül] mi nem lehetünk tökéletessé; 
és ők sem lehetnek tökéletessé 
nélkülünk.” 15

A családtörténet sokkal több puszta 
leszármazásnál, szabályoknál, ne-
veknél, dátumoknál és helységeknél. 
Nem csupán a múltra összpontosít. A 
jelent is magában foglalja, midőn saját 
történetünket írjuk. A jövőt is magá-
ban foglalja, mert őseinken keresztül 
formáljuk a jövő történelmét. Család-
történeti munkát végez például az 
édesanya, aki családi történeteket és 
képeket oszt meg.

Az úrvacsoravételhez, a gyűlések 
látogatásához, a szentírásolvasáshoz 
és a személyes imákhoz hasonlóan a 
családtörténeti és a templomi munká-
nak is személyes hódolatunk állandó 
részét kell képeznie. Lelkesítő volt a 
fiatalok és mások reakciója a prófétai 
felhívásokra, és azt bizonyítja, hogy 
ezt a munkát életkortól függetlenül az 
egyház minden tagja el tudja végezni, 
és el is kell végeznie.

Quentin L. Cook elder szavait 
idézve: „Végre rendelkezésünkre áll 
a tan, a templomok és a technika” 16. 
A munka végzése most már sokkal 
könnyebb, és csak az szab határt 
neki, hogy hány egyháztag teszi előre 
a fontossági sorrendjében. A munka 
még mindig időigényes és áldozatot 
követel, de mindenki el tudja végezni, 
méghozzá alig néhány évvel ezelőtt-
höz képest viszonylag könnyen.

Az egyház, hogy segítsen a tagja-
inak, feljegyzéseket gyűjtött össze és 
eszközöket biztosított, hogy a munka 
nagy részét el tudjuk végezni otthon, 
a gyülekezeti házakban és a temp-
lomban. A legtöbb akadály elhárult. 
Bármit is gondoltatok erről a múltban, 
most már minden más!

Van azonban egy olyan akadály, 
melyet az egyház nem tud elhárítani: 
ha az egyének haboznak és nem 
végzik a munkát. Csak elhatározásra 
és egy kis erőfeszítésre van szükség. 
Nem igényel alkalmanként rengeteg 
időt. Ha rendszeresen szánunk rá egy 



kis időt, akkor az meg fogja hozni 
a munka örömét. Határozzátok el, 
hogy tesztek egy lépést, hogy tanul-
tok és segítséget kértek másoktól. 
Segíteni fognak! Az általatok talált és 
a templomba elvitt nevekből lesznek 
a „könyv” 17 feljegyzései.

Bár egyre több egyháztag vesz részt 
a munkában, úgy látjuk, hogy viszony-
lag kevesen foglalkoznak rendszeresen 
saját családjuk felkutatásával és végez-
nek értük templomi szertartásokat.18 Ez 
fontossági sorrendünk megváltoztatá-
sáért kiált! Ne hadakozzatok a változta-
tással, fogadjátok örömmel! A változás 
része a boldogság nagyszerű tervének.

Ezt a munkát el kell végezni, nem 
az egyház, hanem a halottaink és saját 
magunk hasznára. Nekünk és elhunyt 
őseinknek szükségünk van a pecsé-
tekre lelki útlevelünkben.

Családunk nemzedékeken átívelő 
egybeforrasztására 19, összekapcso-
lására kizárólag a templomokban, 
pecsételő szertartások által kerülhet 
sor. A lépések egyszerűek: keress egy 
nevet, és vidd el a templomba! Idővel 
másoknak is segítséget tudsz majd 
nyújtani ebben.

Néhány kivételtől eltekintve min-
denki képes rá.

Kézzelfogható áldások kísérik ezt a 
munkát. Sok szülő és vezető aggódik 
a világ jelen állapota, valamint annak 
családokra és fiatalokra gyakorolt 
hatása miatt.

David A. Bednar elder ezt ígérte: 
„Felhívom az egyház fiataljait, hogy is-
merjék és tapasztalják meg Illés lelkét! 
…ígérem nektek, hogy védelmezve 
lesztek az ellenség egyre fokozódó 
hatásai ellen. Amikor részt vesztek e 
szent munkában és megszeretitek azt, 
védelemben lesz részetek ifjúságotok-
ban és egész életeteken át.” 20

Testvérek, ideje levenni a tokot a 
fejszénkről, és munkához látni. Nem 
áldozhatjuk fel saját magunk vagy 

családunk felmagasztosulását kevésbé 
fontos törekvések miatt.

Ez Isten munkája, melyet egyház-
tagoknak és nem egyháztagoknak, 
fiataloknak és időseknek, férfiaknak és 
nőknek is ugyanúgy végezniük kell.

Egy himnusz első versszakát idézve 
zárom beszédemet:

Keljetek fel, ó, Isten [szentjei]!
Vessétek el, mi kevésbé fontos.
Szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és 

erőtökkel
Szolgáljátok a Királyok Királyát.21

Jézus Krisztus a Király! Őróla teszek 
bizonyságot Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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kezdődik meg a mi személyes szolgá-
latunk: először felismerjük a szük-
ségleteket, majd kielégítjük azokat. 
Ahogyan Linda K. Burton nőtestvér, a 
Segítőegylet általános elnöke mondta: 
„Először figyelj, aztán szolgálj!” 3

Thomas S. Monson elnök nagy-
szerű példája e tantételnek. 2005 
januárjában egy papsági vezetőségi 
konferencia felett elnökölt Puerto 
Ricóban, amikor megmutatta, miként 
nyújtanak személyes szolgálatot a 
Szabadító és a szolgái. Ama csodálatos 
gyűlést követően Monson elnök elkez-
dett minden jelenlévő papsági vezetőt 
üdvözölni. Egyszer csak észrevette, 
hogy az egyikük távolról, magányosan 
figyeli az eseményeket.

Monson elnök otthagyta a csopor-
tot és odament ehhez a testvérhez, 
hogy beszéljen vele. José R. Zayas 
elérzékenyülve mondta el, hogy az, 
hogy Monson elnök odajött hozzá, 
egy csoda, és a feleségével, Yalandá-
val a gyűlés előtt mondott imájukra 

Minden lélek nagyon értékes Is-
tennek, hiszen a gyermekei vagyunk, 
és bennünk van a lehetőség, hogy 
olyanná váljunk, mint Ő.2

Jézus Krisztus szeretetének kell 
irányítania bennünket, ha fel sze-
retnénk ismerni azok szükségleteit, 
akiken valamilyen formában segíthe-
tünk. Urunk, Jézus Krisztus tanításai 
megmutatják nekünk az utat. És így 

Hugo E. Martinez elder
a Hetvenektől

Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában arra 
kapunk lehetőséget és abban 

a személyes áldásban részesülünk, 
hogy szolgálhatunk. Amióta egyháztag 
vagyok, számos módon nyújtottam 
szolgálatot. Ahogyan Udine Falabella 
testvér, Enrique R. Falabella elder 
édesapja mondani szokta: „Aki szolgál 
valamiben, az jó valamire, aki nem 
szolgál semmiben, az nem jó sem-
mire.” Olyan szavak ezek, melyeket 
érdemes az elménkbe és a szívünkbe 
zárnunk.

Útmutatást keresve a szolgálatom 
során, abban a gondolatban leltem 
vigaszra, hogy a Szabadító az egyénre 
és a családra összpontosít. Az egyén 
iránti szeretete és gyengéd figyelme 
megtanította nekem, hogy Ő tudja, mi-
lyen nagy értékkel bír Mennyei Atyánk 
minden gyermeke, és mindenképp 
meg kell győződnünk arról, hogy min-
den egyént szolgál és megerősít Jézus 
Krisztus evangéliuma.

A szentírásokban ezt olvashatjuk:
„Emlékezzetek, a lelkek értéke 

nagy Isten szemében…
És ha úgy lészen, hogy minden 

napotokon munkálkodtok…, és csu-
pán egy lelket hoztok énhozzám, mily 
nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám 
királyságában!” 1

Személyes szolgálatunk
Jézus Krisztus szeretetének kell irányítania bennünket, ha 
fel szeretnénk ismerni azok szükségleteit, akiken valamilyen 
formában segíthetünk.
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adott válasz. Elmondta az elnöknek, 
hogy a lánya nagyon rossz egészségi 
állapotban van, és a felesége írt neki 
egy levelet, melyet kérte, hogy adjon 
át Monson elnöknek. Zayas testvér 
azt válaszolta a feleségének, hogy ez 
lehetetlen, hiszen Monson elnök való-
színűleg nagyon elfoglalt lesz. Monson 
elnök meghallgatta a történetet, majd 
elkérte a levelet, melyet csendben 
elolvasott. Ezután az üzenetet zsebre 
téve megnyugtatta Zayas testvért, hogy 
eleget tesz a kérésnek.

Így érintette meg az Úr Jézus 
Krisztus az Ő szolgáján keresztül ezt 
a családot. Hiszem, hogy a Szabadító 
szavai a jó szamaritánus példázatában 
ránk is vonatkoznak: „Eredj el, és te is 
a képen cselekedjél.” 4

1998. szeptember 21-én lecsapott 
a Georges hurrikán Puerto Ricóra, 
szörnyű pusztítást hagyva maga után. 
Martinez nőtestvér, az öt gyermekünk 
és én szerencsésen átvészeltük a nagy 
vihart és a hurrikán erejű szelet az 
otthonunkban. Mindazonáltal két hétig 
nélkülöznünk kellett a csapvizet és az 
elektromos áramot.

Amikor elfogyott a vízkészletünk, 
nehéz volt vizet szereznünk. Soha nem 
felejtem el azokat a fivéreket, akik szol-
gálatuk által biztosították számunkra ezt 
az értékes folyadékot, és arra is mindig 
emlékezni fogok, hogyan szolgáltak 
minket szeretettel a nőtestvérek is.

Germán Colón hatalmas műanyag 
víztartállyal hajtott a házunk elé a 
teherautójával. Elmondta, hogy azért 

teszi, mert – a saját szavaival –, „tu-
dom, hogy vannak kisgyermekeitek, 
akiknek szükségük van a vízre”. Né-
hány nappal később Noel Muñoz és 
Herminio Gómez testvér három óriási, 
vízzel teli hordót pakolt fel egy teher-
autó platójára. Váratlanul megjelentek 
a házunknál, és megtöltötték minden 
létező flakonunkat ivóvízzel, majd a 
szomszédainknak is megengedték, 
hogy megtöltsék az övéiket.

Imáinkra adott választ az ő szemé-
lyes szolgálatuk. Annak a három fi-
vérnek az arca Jézus Krisztus irántunk 
érzett szeretetét tükrözte, a segítségük 
pedig – azaz a személyes szolgálatuk 
– többet hozott az életünkbe, mint 
csupán ivóvizet. Isten minden fia és 
leánya számára elengedhetetlen, hogy 
tudják: vannak, akik törődnek a jólé-
tükkel és figyelnek rájuk.

Bizonyságomat teszem nektek, 
hogy Mennyei Atyánk és az Urunk, 
Jézus Krisztus, egyénenként ismer-
nek minket. Ezért megadják nekünk, 
amire szükségünk van, hogy el tudjuk 
érni isteni rendeltetésünket. Olyan 
embereket helyeznek az utunkba, 
akik segítenek nekünk. Ezután, amint 
eszközzé válunk a kezükben, mi is 
képesek leszünk szolgálni és segíteni 
azokat, akiket kinyilatkoztatás útján 
megmutatnak nekünk.

Ily módon az Úr Jézus Krisztus eljut 
Mennyei Atyánk minden gyermeké-
hez. A Jó Pásztor összegyűjti az egész 
nyáját. Ezt egyenként teszi, amint 
azok helyesen használják az erkölcsi 

önrendelkezésüket – miután hallják 
szolgái szavát és elfogadják a szolgá-
latukat. Akkor felismerik majd az Ő 
hangját, és követik Őt. Az ilyen szemé-
lyes szolgálat szerves része a kereszte-
lési szövetségeink megtartásának.

Hasonlóképpen, ha Jézus Krisztus 
tanítványainak jó megtestesítői 
vagyunk, az a legjobb bemutatkozás 
azok előtt, akikkel megoszthatjuk az 
evangéliumát. Ha kinyitjuk a szánkat 
és megosztjuk Jézus Krisztus vissza-
állított evangéliumát, akkor „az Ő 
segítőpásztoraivá [válunk], azzal a 
megbízatással, hogy gondoskodjunk 
legelője juhairól és nyája bárányai-
ról” 5; „az erőtlenek és egyszerűek” 6 
leszünk, az emberek halászai 7.

Szolgálatunk és egyéni segítség-
nyújtásunk nem korlátozódik az e 
földön élőkre. A halottakért is munkál-
kodhatunk – azokért, akik a lélekvi-
lágban élnek, és akiknek a halandó 
életük során nem volt lehetőségük 
részesülni Jézus Krisztus evangéli-
umának szabadító szertartásaiban. 
Naplót is vezethetünk, melyben leírjuk 
a családtörténetünket, hogy az élők 
szívét az élőkhöz fordítsuk – valamint 
az élők szívét az őseik felé. Minden a 
családunk nemzedékről nemzedékre 
történő örökkévaló összekapcsolásá-
ról szól. Ha ezt tesszük, szabadítókká 
válunk Sion hegyén.8

Különleges lehetőségünk van 
eszköznek lenni az Úr kezében. 
Azok lehetünk a házasságunkban, 
a családunkban, a barátaink és az 
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magam. Olyan erők húztak egyre 
messzebb, a nyílt tenger felé, ame-
lyeket nem tudtam irányítani. Tovább 
nehezítette a helyzetet az, hogy 
döntésemben bízva a feleségem is 
utánam jött.

Testvérek, nagyon valószínűnek 
tűnt számomra az, hogy nem fogom 
túlélni, és a feleségem halálát is az én 
döntésem okozza majd. Nagy erőfeszí-
tések, és hitem szerint isteni beavat-
kozás által lábunk valahogy leért a 
víz homokos aljáig, és biztonságban 
vissza tudtunk menni a barátainkhoz 
és a lányunkhoz.

Sok áramlat van ebben a földi élet-
ben – némelyek biztonságosak, mások 
veszélyesek. Spencer W. Kimball elnök 
azt tanította, hogy a láthatatlan tenger-
áramlatokhoz nagyon is hasonló erők 
hatnak a mi életünkben is.2 Ezek az 
erők valóságosak. Soha nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk őket.

Hadd említsek most egy másik 
áramlatot, egy isteni áramlatot, mely 
hatalmas áldássá vált az életemben. 
Megtért vagyok az egyházban. Megté-
résem előtt a síelés volt az életcélom, 
ezért a középiskola után Európába 

Larry S. Kacher elder
a Hetvenektől

Testvéreim, örök életünk menetére 
nagy hatással vannak az ebben 
az életben hozott döntéseink. Kö-

rülbelül öt évvel ezelőtt döbbentett rá 
erre valami, amiért majdnem keserves 
árat fizettem.

Az Ománi Szultánság déli részét 
jártuk be éppen családtagjaimmal és 
barátaimmal. Úgy döntöttünk, hogy 
pihenünk egy kicsit az Indiai-óceán 
partján. Érkezésünk után nem sokkal 
16 éves lányunk, Nellie megkérdezte, 
hogy kiúszhat-e a homokzátonyhoz. 
Veszélyes áramlatok lehetőségét látva 
a fodrozódó vízben, azt mondtam 
neki, hogy először én úszom ki.

Úsztam egy darabig, majd oda-
kiáltottam a feleségemnek, és meg-
kérdeztem, közel vagyok-e már a 
homokzátonyhoz. Így kiáltott vissza: 
„Már régen elhagytad!” Fel sem tűnt 
nekem, hogy magával ragadott és 
sebesen a nyílt tenger felé sodort egy 
szakítóáramlás 1.

Nem igazán tudtam, mit tegyek. 
Csak az jutott eszembe, hogy meg-
fordulok és visszaúszom a part felé. 
Pontosan ez volt az, ami ilyenkor 
nem ajánlatos. Tehetetlennek éreztem 

Ne űzz tréfát  
szent dolgokból!
E kérdés feltevésével vizsgáljátok meg választásaitokat:  
„Vajon döntéseim szilárdan gyökereznek Jézus Krisztus 
evangéliuma termékeny talajában?”

embertársaink között. Ez a mi szemé-
lyes szolgálatunk Jézus Krisztus igaz 
tanítványaiként.

„És elébe gyűjtetnek mind a népek, 
és elválasztja őket egymástól, miként 
a pásztor elválasztja a juhokat a 
kecskéktől.

És a juhokat jobb keze felől, a kecs-
kéket pedig bal keze felől állítja.

Akkor ezt mondja a király a jobb 
keze felől állóknak: Jertek, én Atyám-
nak áldottai, örököljétek ez országot, 
a mely számotokra készíttetett a világ 
megalapítása óta.

Mert éheztem, és ennem adtatok; 
szomjúhoztam, és innom adtatok; jöve-
vény voltam, és befogadtatok engem;

Mezítelen voltam, és megruházta-
tok; beteg voltam, és meglátogattatok; 
fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Akkor felelnek majd néki az igazak, 
mondván: Uram, mikor láttuk, hogy 
éheztél, és tápláltunk volna? vagy 
szomjúhoztál, és innod adtunk volna?

És mikor láttuk, hogy jövevény vol-
tál, és befogadtunk volna? vagy mezí-
telen voltál, és felruháztunk volna?

Mikor láttuk, hogy beteg vagy fo-
goly voltál, és hozzád mentünk volna?

És felelvén a király, azt mondja 
majd nékik: Bizony mondom néktek, 
a mennyiben megcselekedtétek egy-
gyel ez én legkisebb atyámfiai közül, 
én velem cselekedtétek meg.” 9

Azért imádkozom, hogy így cse-
lekedjünk, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 18:10, 15; kiemelés 

hozzáadva.
 2. Lásd Kalauz a szentírásokhoz: lélek; 

scriptures. lds. org.
 3. Linda K. Burton: Először figyelj, aztán 
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 4. Lukács 10:37.
 5. Alexander B. Morrison, “Nourish the Flock 

of Christ,” Ensign, May 1992, 13.
 6. Tan és a szövetségek 1:23.
 7. Lásd Máté 4:19.
 8. Lásd Abdiás 1:21.
 9. Máté 25:32–40.
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költöztem, hogy hódolhassak e 
szenvedélyemnek. Miután jó néhány 
hónapig ideálisnak tetsző életet 
éltem, úgy éreztem, hogy tovább kell 
lépnem. Akkor nem értettem, honnan 
jön ez az érzés, de úgy döntöttem, 
hogy követem. Néhány jó barátommal 
együtt, akik hozzám hasonlóan más 
hithez tartoztak, a utahi Provóban 
kötöttem ki.

Provóban aztán olyan emberekkel 
találkoztam, akik egészen más életet 
éltek, mint én. Vonzódtam hozzá-
juk, bár nem tudtam, miért. Először 
ellenálltam ennek az érzésnek, de 
hamarosan számomra addig teljesen 
ismeretlen békességre és vigaszra lel-
tem. Engedtem egy másik áramlatnak 
– egy olyannak, mely elhozta nekem 
a szerető Mennyei Atya, valamint Fia, 
Jézus Krisztus ismeretét.

1972-ben keresztelkedtem meg, 
a barátaimmal együtt. Az általam 
választott új áramlat, Jézus Krisztus 
evangéliuma, irányt és értelmet adott 
az életemnek. Nem volt azonban 
kihívások nélkül való. Minden új volt 
nekem. Időnként elveszettnek és 
összezavarodottnak éreztem magam. 
A barátaim és a családom is tettek fel 
kérdéseket, és volt, amit vitattak.

Választanom kellett. Voltak kétsé-
get és bizonytalanságot eredményező 
kérdéseik. Fontos döntésről volt szó. 
Hová fordulhatnék válaszokért? Sokan 
akartak meggyőzni életmódom helyte-
lenségéről – ezek a „szakítóáramlások” 
elhatározták, hogy elvonnak attól a 
békés áramlattól, mely a boldogság 
csodálatos forrásává vált. Nagyon ko-
rán megtanultam azt a tantételt, hogy 
„minden dologban ellentétnek kell 
lennie”, és hogy milyen fontos ma-
gamtól cselekedni, és nem mondani le 
más javára az önrendelkezésemről.3

Feltettem magamnak a kérdést: 
„Vajon miért fordítanék hátat annak, 
ami ily nagyszerű vigaszt hozott?” 

Oliver Cowderyt erre emlékeztette az 
Úr: „Nem szóltam-e békét elmédhez 
a dolgot illetően?” 4 Én is hasonlót 
tapasztaltam. Ezért még nagyobb 
elkötelezettséggel fordultam szerető 
Mennyei Atyámhoz, a szentírásokhoz 
és megbízható barátaimhoz.

Még így is volt sok olyan kérdés, 
amit nem tudtam megválaszolni. 
Hogyan kezeljem az általuk keltett 
bizonytalanságot? Úgy döntöttem, 
nem engedem, hogy romba döntsék 
az életembe érkezett békességet és 
boldogságot, inkább egy időre félre-
tettem őket, bízva abban, hogy az Úr 
a saját idejében minden dolgot ki fog 
nyilatkoztatni. Megnyugtatott ez a kije-
lentés, melyet Joseph prófétának tett: 
„Íme, kisgyermekek vagytok, és most 
nem tudtok minden dolgot elviselni; 
növekednetek kell kegyelemben és 
az igazság ismeretében.” 5 Úgy döntöt-
tem, nem fordítok hátat annak, amiről 
tudom, hogy igaz, és nem követek egy 
ismeretlen és kérdéses áramlatot, mely 
akár „szakítóáramlat” is lehet. N. Eldon 
Tanner szavaival élve, megtanultam, 

„mennyivel bölcsebb és jobb, ha az 
ember elfogadja az evangélium egy-
szerű igazságait…, és hit által azokat 
a dolgokat is, melyeket …nem tud 
megérteni” 6.

Ez vajon azt jelenti, hogy nincs helye 
az őszinte tudakozódásnak? Kérdezzé-
tek meg a fiútól, aki egy szent ligetben 
keresett menedéket, amikor tudni 
akarta, melyik egyházhoz csatlakozzon. 
Vegyétek kézbe a Tan és a szövetsége-
ket, és lássátok, hogy e sugalmazott fel-
jegyzés kinyilatkoztatásainak többségét 
az igazság alázatos keresése eredmé-
nyezte. Amint azt Joseph is megtapasz-
talta: „Ha pedig valakinek közületek 
nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki 
mindenkinek készségesen… adja; és 
megadatik néki.” 7 Őszinte kérdésfelte-
vések és isteni válaszok keresése által 
„sort sorra, előírást előírásra” 8 kapunk, 
midőn növekszik a tudásunk és a 
bölcsességünk.

Nem az a kérdés, hogy „van-e helye 
az őszinte tudakozódásnak?”, hanem 
az, hogy „hová fordulok, hol kere-
sem az igazságot, amikor kérdések 



106 L i a h ó n a

merülnek fel?” és „vajon elég bölcs 
leszek-e ahhoz, hogy néhány még 
meglévő kérdésem ellenére szilárdan 
kitartsak amellett, amiről tudom, hogy 
igaz?”. Bizonyságot teszek arról, hogy 
létezik isteni forrás – van Valaki, aki 
minden dolgot tud a kezdettől a végig. 
Minden dolog jelen van Őelőtte.9 A 
szentírások bizonyságot tesznek arról 
hogy Ő „nem jár görbe utakon, …és 
nem tér el attól, amit mondott” 10.

Halandó utunk során soha nem 
hihetjük azt, hogy a döntéseink csak 
ránk vannak hatással. Nemrég ellá-
togatott hozzánk egy fiatalember. Jó 
volt a lelkisége, de éreztem, hogy 
nem teljesen veszt részt az egyház 
tevékenységeiben. Elmondta, hogy 
evangélium-központú otthonban ne-
velkedett, mígnem édesapja megcsalta 
az édesanyját, ami váláshoz veze-
tett, melynek hatására mind ő, mind 
pedig a testvérei megkérdőjelezték az 
egyházat és elmaradtak. Nehéz szívvel 
beszélgettem ezzel a fiatal édesapával, 
aki apja döntései hatására most Jézus 
Krisztus evangéliumának áldásai nél-
kül nevel drága lelkeket.

Egy másik ismerősömben, aki 
valamikor az egyház hithű tagja volt, 
kérdések merültek fel egy bizonyos 
tan vonatkozásában. Nem Mennyei 
Atyánktól kért válaszokat, hanem úgy 
döntött, hogy kizárólag világi források-
hoz fordul útmutatásért. Szíve a rossz 
irányba fordult, miközben látszólag az 
emberek tiszteletére törekedett. Ke-
vélysége talán egy időre kielégíttetett, 
azonban elvágta magát a menny ha-
talmaitól.11 Nem talált rá az igazságra, 
viszont elveszítette a bizonyságát és 
sok családtagot magával vitt.

Ez a két férfi láthatatlan szakító-
áramlatok fogságába esett, és sokakat 
magukkal vittek.

Ezzel szemben ott van LaRue és 
Louise Miller, a feleségem szüleinek 
példája, akik bár kevés világi dolgot 

birtokoltak, úgy döntöttek, hogy 
megtanítják gyermekeiknek a visszaál-
lított evangélium tiszta tanát, és életük 
minden napján a szerint is élnek. Ezt 
téve az evangélium gyümölcseivel és 
az örök élet reménységével áldották 
meg utódaikat.

Olyan otthont hoztak létre, ahol 
tisztelet övezte a papságot, mely 
bővelkedett a szeretetben és az össz-
hangban, és ahol életüket az evangé-
lium tantételei irányították. Louise és 
LaRue egymás mellett állva megmutat-
ták, mit jelent Jézus Krisztusról mintá-
zott életet élni. Gyermekeik világosan 
látták, az élet mely áramlatai hoznak 
békességet és boldogságot. És ennek 
megfelelő döntéseket hoztak. Kimball 
elnök tanítása szerint: „ha létre tudunk 
hozni egy, az igazlelkű élet célja felé 
sodró erős, egyenletes áramlatot, ak-
kor az a nehézségek, csalódások [és] 
kísértések ellenszelével szemben is 
előre tud vinni minket” 12.

Számítanak a döntéseink? Hatással 
vannak ránk? Vajon rendületlenül a 
visszaállított evangélium örök áramla-
tában maradva haladunk előre?

Időről időre kísért egy kép. Mi lett 
volna, ha azon a szeptemberi napon, 
az Indiai-óceán partján pihenve azt 
mondom Nellie-nek: „Persze, menj 
csak, ússz ki a homokzátonyhoz.” 
Vagy ha ő is követte volna a példá-
mat, és nem tudott volna visszaúszni? 
Milyen lenne annak tudatában élni az 
életemet, hogy példám miatt kivitte a 
szakítóáramlat a nyílt tengerre, és soha 
nem tért vissza?

Fontos, hogy mely áramlatok 
követése mellett döntünk? Számít a 
példánk?

Mennyei Atyánk megáldott minket 
a Szentlélek rendkívüli ajándékával, 
hogy utat mutasson a döntéseink-
ben. Sugalmazást és kinyilatkoztatást 
ígért nekünk, ha érdemesek vagyunk 
ezek elnyerésére. Felhívást intézek 
hozzátok, hogy fordítsátok javatokra 
ezt az isteni ajándékot, és e kérdés 
feltevésével vizsgáljátok meg válasz-
tásaitokat: „Vajon döntéseim szilárdan 
gyökereznek Jézus Krisztus evangéli-
uma termékeny talajában?” Tegyetek 
meg minden szükséges kiigazítást, 
legyen szó kicsiről vagy nagyról, hogy 
biztosítsátok magatok és szeretteitek 
számára Mennyei Atyánk tervének 
örökkévaló áldásait.

Tanúságomat teszem, hogy Jézus 
Krisztus a Szabadítónk és a Megvál-
tónk. Bizonyságot teszek arról, hogy 
az Ővele kötött szövetségek szentek. 
Soha nem űzhetünk tréfát szent dol-
gokból.13 Maradjunk mindig hithűek, 
ezért imádkozom Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen. ◼
JEGYZETEK
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Szabadító megalapított az ősi időkben, 
Ő visszaállította a földre az utolsó 
napokban. Evangéliumának tana, 
tantételei, papsági felhatalmazása, 
szertartásai és szövetségei mind meg-
találhatók egyházában ma.

Amikor arra kérünk benneteket, 
hogy jöjjetek el velünk istentiszteletre, 
vagy tanuljatok a teljes idejű misszio-
náriusokkal, akkor nem egy terméket 
akarunk eladni. Az egyház tagjaiként 
nem kapunk díjat vagy bónuszponto-
kat valamiféle mennyei versengésben. 
Nem pusztán az egyház számszerű 
méretét igyekszünk növelni. És ami 
a legfontosabb: nem próbáljuk meg 
rátok erőltetni, hogy higgyetek abban, 
amiben mi. Megkérünk titeket, hogy 
hallgassátok meg Jézus Krisztus evan-
géliumának visszaállított igazságait, 
hogy tanulmányozhassatok, elmélked-
hessetek, imádkozhassatok, és saját 
magatok is megtudhassátok, hogy 
amit megosztunk veletek, igaz-e.

Néhányan közületek talán azt vála-
szolják erre, hogy „de én már hiszek 
Jézusban és követem a tanításait”, vagy 
„nem vagyok biztos benne, hogy Isten 
létezik”. A hozzátok intézett felhívá-
sainkkal nem lekicsinyelni kívánjuk 
már meglévő vallási hagyományaitokat 
vagy élettapasztalatotokat. Hozzátok 
magatokkal mindazt, amiről tudjátok, 
hogy igaz, jó és dicséretre méltó – és 
tegyétek próbára az üzenetünket! 
Csakúgy, ahogyan Jézus arra kérte két 
tanítványát, hogy „jőjjetek és lássátok 
meg” ( János 1:40), így hívunk benne-
teket mi is, hogy jöjjetek, és lássátok 
meg, vajon Jézus Krisztus visszaállított 
evangéliuma kitágítja és gazdagítja-e 
mindazt, amit már igaznak hisztek.

Valóban komoly felelősséget 
érzünk az iránt, hogy ezt az üzene-
tet eljuttassuk minden nemzethez, 
nemzetséghez, nyelvhez és néphez. 
Pontosan ezt tesszük a több mint 
88 000 misszionáriusból álló sereggel, 

megkeresztelvén őket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, a mit én parancsoltam nék-
tek: és ímé én ti veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig. Ámen!” 
(Máté 28:19–20)

Az utolsó napi szentek komolyan 
veszik ezt a felelősséget, hogy min-
den nemzet minden tagját tanítani 
kell az Úr Jézus Krisztusról és az Ő 
visszaállított evangéliumáról. Hisszük, 
hogy ugyanazt az egyházat, amelyet a 

David A. Bednar elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Üzenetemet kimondottan azok-
hoz intézem, akik nem tagjai 
Az Utolsó Napok Szentjeinek 

Jézus Krisztus Egyházának. Egy olyan 
alapvető kérdésről fogok szólni, amely 
talán sokatokban felmerült már: „Miért 
égnek a vágytól az utolsó napi szen-
tek, hogy elmeséljék, miben hisznek, 
és tanítsanak az egyházukról?”

Imádkozom azért, hogy az Úr Lelke 
segítsen nekem érthetően elmondani, 
nektek pedig tisztán érteni válaszomat 
e fontos kérdésre.

Isteni megbízatás
Jézus Krisztus elkötelezett tanítvá-

nyai mindig is bátor misszionáriusok 
voltak és lesznek. A misszionárius 
Krisztus követője, aki bizonyságot tesz 
arról, hogy Ő a Megváltó, és hirdeti 
evangéliuma igazságait.

Jézus Krisztus egyháza mindig is 
misszionáriusi egyház volt és lesz. A 
Szabadító egyházának tagjai felvál-
lalták azt a szent kötelességet, hogy 
segítenek eleget tenni az Úrtól az 
apostolainak adott isteni megbíza-
tásnak, amint azt az Újszövetségben 
olvashatjuk:

„Elmenvén azért, tegyetek ta-
nítványokká minden népeket, 

Jöjjetek, és  
lássátok meg!
Jézus Krisztus egyháza mindig is misszionáriusi  
egyház volt és lesz.
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akik több mint 150 független állam-
ban munkálkodnak szerte a világon. 
Ezek a figyelemre méltó férfiak és 
nők segítenek egyházunk tagjainak 
betölteni azt az Istentől kapott egyéni 
felelősséget, amely mindnyájunknak 
megadatott Jézus Krisztus örök evan-
géliumának hirdetését illetően (lásd 
T&Sz 68:1).

Több mint lelki kötelesség
Buzgóságunk eme üzenet meg-

osztásában nem csupán lelki köte-
lességtudatból fakad. Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliuma megosztá-
sának vágya inkább azt tükrözi, hogy 
milyen fontosak számunkra ezek az 
igazságok. Úgy gondolom, talán azzal 
tudom a legjobban illusztrálni, miért 
is törekszünk annyira elmagyarázni 
másoknak a hitelveinket, ha elmesélek 
egy élményt, amelyben feleségemnek 
és nekem két fiunkkal volt részünk 
évekkel ezelőtt.

Egy este Susan és én az otthonunk 
egyik ablakában állva figyeltük az ud-
varon játszó két kisfiunkat. Kalandjaik 
során a kisebbik fiú könnyű sérülést 
szerzett egy kisebb balesetben. Rögtön 
láttuk, hogy nem esett komolyabb 
baja, így úgy határoztunk, nem szala-
dunk ki segítséget nyújtani. Szerettük 
volna látni, vajon a testvéri szeretetről 

oly gyakorta szóló családi beszélge-
tések gyökeret vertek-e a szívükben. 
Ami ezután történt, egyszerre volt 
érdekes és tanulságos.

Az idősebb fivér vigasztalta és 
óvatosan besegítette öccsét a házba. 
Susannel a konyha közelébe húzód-
tunk, hogy láthassuk, mi következik, 
és készen álltunk azonnal közbeavat-
kozni, ha esetleg további sérülés vagy 
súlyosabb baleset lenne kilátásban.

A báty odavonszolt egy széket a 
mosogatóhoz. Felmászott rá, felsegí-
tette az öccsét is, megnyitotta a csapot, 
és jókora mennyiségű mosogatószert 
öntött kisöccse lehorzsolt karjára. 
Minden tőle telhetőt megtett, hogy 
gyengéden lemossa a piszkot. Öccse 
reakcióját erre az eljárásra a legjob-
ban a szentírások nyelvezete írja le: 
„és lesz okuk rá, hogy jajgassanak és 
sírjanak, és üvöltsenek és csikorgas-
sák a fogaikat” (Móziás 16:2). De még 
mennyire jajgatott az a szegény kisfiú!

A seb lemosása után karját óvato-
san szárazra törölték. Idővel a visítozás 
is abbamaradt. Az idősebb testvér 
ekkor felmászott a konyhapultra, 
kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett 
egy épp hogy megkezdett tubus 
gyógykrémet. Bár öccse horzsolásai 
nem voltak se súlyosak, se kiterjedtek, 
a báty szinte az összes krémet rákente 

a sérült karra. A visítozás nem kezdő-
dött újra, mivel a kistestvér szemmel 
láthatóan sokkal jobban élvezte a 
kenőcs nyújtotta nyugtató hatást, mint 
a mosogatószer tisztító hatását.

A nagyobbik testvér ekkor újra 
kinyitotta a szekrényt, ahol a krémet 
találta, és elővett egy bontatlan doboz 
steril kötszert. Kinyitotta a dobozt, és 
fivére egész alkarját bepólyálta – a 
csuklójától kezdve egészen a könyö-
kéig. Az ily módon kezelt vészhelyzet 
után, és miután mindent szappan-
buborék, krém és kötszer borított a 
konyhában, a két kisfiú mosolygós, 
boldog arccal leugrott a székről.

Ami ezután történt, igencsak fontos. 
A sérült testvér felszedte a maradék 
kötszert, fogta a szinte teljesen kiürült 
krémes tubust, és megint kiment. 
Megkereste a barátait, és elkezdte 
bekrémezni és bekötözni a karjukat. 
Susan és én is megdöbbentünk, ami-
kor láttuk reakciójának őszinteségét, 
lelkesedését és gyorsaságát.

Miért tette ez a kisfiú azt, amit 
tett? Figyeljétek meg, hogy azon 
nyomban ösztönösen át akarta adni 
barátainak ugyanazt, ami segített 
neki, amikor megsérült. Nem kellett 
cselekvésre ösztökélni, kérni, sürgetni 
vagy noszogatni. A megosztásra való 
vágya természetes következménye 
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volt egy igen hasznos és jó személyes 
élményének.

Mi, felnőttek is sokszor pontosan 
így teszünk, amikor gyógymódot 
találunk egy minket régóta sanyargató 
fájdalom enyhítésére, vagy tanácsot 
kapunk, amely képessé tesz arra, hogy 
bátran nézzünk szembe a kihívások-
kal és türelmesen a tanácstalanság-
gal. Egyáltalán nem szokatlan, ha az 
ember meg akarja osztani másokkal 
azt, ami sokat jelent számára vagy ami 
segített neki.

Ugyanez megfigyelhető a nagy lelki 
jelentőséggel és következményekkel 
bíró kérdésekben is. Például a Mor-
mon könyve címet viselő szentíráskö-
tet kiemel egy álmot, amelyben egy 
ősi prófétának és vezetőnek, Lehinek 
volt része. Lehi álmának középpont-
jában az élet fája áll – amely Isten 
szeretetét jelképezi, amely „minden 
dolognál kívánatosabb… és a leg-
örömtelibb a lélek számára” (1 Nefi 
11:22–23; lásd még 1 Nefi 8:12, 15).

Lehi e szavakat használta:
„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, kezdtem tehát azt 
kívánni, hogy a családom is vegyen 
belőle ” (1 Nefi 8:11–12; kiemelés 
hozzáadva).

Istennek a gyermekei iránt érzett 
szeretete legnagyszerűbb megnyilvá-
nulása az Úr Jézus Krisztus halandó 
szolgálata, engesztelő áldozata és fel-
támadása. A fa gyümölcse a Szabadító 
engesztelésének áldásait jelképezheti.

Miután Lehi vett a fa gyümölcséből 
és rendkívül nagy örömöt tapasztalt 
meg, azonnali reakciója az volt, hogy 

még inkább vágyott azt megosztani 
a családjával és szolgálni őket. Így 
Krisztushoz fordulva egyúttal má-
sok felé is fordult a szeretetével és a 
szolgálatával.

A Mormon könyve egy másik fon-
tos jelenete arról szól, hogy mi történt 
egy Énós nevű férfival, miután Isten 
meghallotta és megválaszolta buzgó 
esdeklését.

Ezt mondta:
„…lelkem éhezett; és letérdeltem 

Alkotóm előtt, és erős imával és kö-
nyörgéssel fohászkodtam hozzá a saját 
lelkemért; és egész nap fohászkodtam 
hozzá; igen, és amikor eljött az éj-
szaka, még mindig magasra emeltem a 
hangom, hogy az elérte a mennyeket.

És egy hang szólt hozzám, mond-
ván: Énós, bűneid megbocsáttattak 
neked, és áldott leszel.

És én, Énós tudtam, hogy Isten nem 
hazudhat; bűnöm tehát el lett törölve.

És ezt kérdeztem: Uram, hogyan 
történik ez?

És ő így szólt hozzám: Hited miatt 
Krisztusban, akit még soha ezelőtt 
nem hallottál, se nem láttál. …indulj 
tehát, hited éppé tett téged.

Most lőn, hogy amikor e szavakat 
hallottam, kezdtem vágyat érezni test-
véreim, a nefiták jóléte iránt; teljes lel-
kemet kiöntöttem tehát értük Istennek” 
(Énós 1:4–9; kiemelés hozzáadva).

Amikor Énós „szív[e] minden 
szándékával” (2 Nefi 31:13) Istenhez 
fordult, azzal együtt a családja, barátai 
és ismerősei jóléte feletti aggodalma is 
növekedett.

Azt a maradandó tanulságot 
vonhatjuk le e két eseményből, hogy 
milyen fontos saját életünkben megta-
pasztalni Jézus Krisztus engesztelésé-
nek áldásait, amely előfeltétele annak 
a szívből jövő és őszinte szolgálatnak, 
amely messze túlmutat a megszokás-
ból végzett szolgálaton. Akárcsak Lehi, 
Énós és a kisfiam az iménti történet-
ben, Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként mi 
is megtapasztaltuk a lelki bizonytalan-
ságot és bűnt kísérő gyötrelmet. De 
megtapasztaltuk azt a megtisztulást, 
nyugodt lelkiismeretet, lelki gyó-
gyulást, megújulást és útmutatást is, 
amely csakis a Szabadító evangéliuma 
tantételeinek megismerése és követése 
révén nyerhető el.
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Hadd fejezzem ki az egész egyház 
nevében szívből jövő köszönetemet 
azoknak a fivéreknek, akiket ezen a 
konferencián mentettük fel. Hiányozni 
fognak. Nagyon sok mindennel hozzá-
járultak az Úr munkájához, és ez még 
nemzedékeken át érződni fog.

Térjünk haza annak elhatározá-
sával a szívünkben, hogy egy kicsit 
jobb életet élünk majd, mint eddig. 
Legyünk egy kicsit kedvesebbek és 
figyelmesebbek. Nyújtsunk segítő 

Thomas S. Monson elnök

Testvéreim, két pompás napon 
át hallgathattunk sugalmazott 
üzeneteket. Szívünket megérin-

tette, hitünket pedig megerősítette a 
konferencia ülésein tapasztalt lelkiség. 
E konferencia befejeztével köszönjük 
meg Mennyei Atyánknak, hogy mily 
sok áldást ad nekünk.

Felemelt és inspirált bennünket 
az ülések alatt elhangzott csodálatos 
zene. Az imák közelebb vittek minket 
a mennyhez.

Míg újra találkozunk
Gondoljuk át mindannyian a hallott igazságokat, és ezek 
segítsenek nekünk még hősiesebb tanítványokká válni.

Jézus Krisztus engesztelése biz-
tosítja a megtisztuláshoz szükséges 
tisztító hatást, a lelki sebek begyógyí-
tásához és a bűntudat eltörléséhez 
szükséges nyugtató balzsamot, vala-
mint a védelmet, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy hithűek maradjunk 
jóban, rosszban egyaránt.

Létezik abszolút igazság
Nektek, családtagoknak és ba-

rátoknak, akik nem vagytok tagjai 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházának, megpróbáltam 
elmagyarázni annak alapvető okait, 
hogy miért vagyunk misszionáriusok.

Létezik abszolút igazság egy olyan 
világban, amely egyre inkább elveti 
és semmibe veszi az abszolútumokat. 
Egy eljövendő napon „minden térd 
meghajol…, és minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten 
dicsőségére” (Filippibeliek 2:10–11). 
Jézus a Krisztus teljes mértékben 
az Örökkévaló Atya Egyszülött Fia. 
Egyházának tagjaiként tanúságunkat 
tesszük arról, hogy Ő él, és hogy egy-
háza visszaállíttatott a maga teljességé-
ben ezekben az utolsó napokban.

Hozzátok intézett felhívásaink, 
hogy ismerjétek meg és tegyétek pró-
bára az üzenetünket, abból a pozitív 
hatásból fakadnak, amelyet Jézus 
Krisztus evangéliuma gyakorol az 
életünkben. Néha talán félszegek vagy 
kapkodók vagy akár hajthatatlanok 
vagyunk a próbálkozásainkban, de 
csupán arra vágyunk, hogy meg-
osszuk veletek azokat az igazságokat, 
amelyeket mi a legnagyobb becsben 
tartunk.

Az Úr apostolainak egyikeként és 
lelkem minden erejével tanúbizony-
ságot teszek az Ő isteni voltáról és 
valóságáról. És arra kérlek benneteket, 
hogy „jőjjetek és lássátok meg” ( János 
1:40). Jézus Krisztus szent nevében, 
ámen. ◼
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a Segítőegylet általános elnöke
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Amikor a legkisebb lányunk 
hazajött az első iskolai nap 
után, megkérdeztem tőle: „Na, 

milyen volt?”
Ő annyit mondott, hogy: „jó”.
Másnap reggel azonban, amikor fel-

keltettem, hogy készüljön az iskolába, 
összefonta a karját és nagy meggyő-
ződéssel kijelentette: „Már voltam isko-
lában!” Nyilvánvalóan nem készítettem 
fel vagy nem magyaráztam el neki, 
hogy iskolába nem csak egyszer kell 
menni, hanem heti öt napon át sok-
sok éven keresztül.

A felkészülés tantételét átgondolva 
képzeljétek el velem a következő 
jelenetet. A templom celesztiális szo-
bájában ültök, és több jegyespárt is 
láttok, akiket be- és kivezetnek, mialatt 
arra várnak, hogy házasságot kösse-
nek az időre és az örökkévalóságra. 
Egy menyasszony a kedvesével kéz a 
kézben lép be a celesztiális szobába. 
Egyszerű, de gyönyörű templomi 

ruhát visel, arcára nyugodt, békés, 
meleg mosoly ül. Hajviselete ízléses, 
de nem hivalkodó. Leül, körülnéz, 
aztán hirtelen erőt vesznek rajta az 
érzelmei. Úgy látszik, azért eredtek el 
a könnyei, mert ámulat és áhítat tölti el 
mind a hely, mind pedig a rá és élete 
szerelmére váró szent szertartás iránt. 
Viselkedése ezt sugallja: „Milyen hálás 
vagyok, hogy az Úr házában lehetek 
ma, készen arra, hogy megkezdjem 
örök utazásomat szeretett örökké-
való társammal!” Úgy tűnik, ő sokkal 
többre készült fel, mint csupán egy 
eseményre.

Drága tizenéves lányunokám 
nemrégiben egy levélkét hagyott a 
párnámon, amely részben így szólt: 
„Az egyik dolog, ami nagyon megé-
rint, amikor belépek a templomba, az 
a békés, szeretetteljes lelkiség, amely 
ott lakozik. […] Az emberek elmehet-
nek a templomba, hogy sugalmazást 
kapjanak.” 1 Igaza van. Sugalmazást 

Oly módon felkészülve, 
amilyent még sohasem 
láttak
Készüljünk fel cseppről cseppre, hogy érdemesen részesüljünk 
a szabadító szertartásokban, és teljes szívünkkel tartsuk be a 
velük járó szövetségeket.

kezet nem csupán egyháztag társaink-
nak, hanem azoknak is, akik nem a 
mi hitünket vallják. Velük érintkezve 
mutassunk irántuk tiszteletet.

Vannak, akik nap mint nap kihí-
vásokkal küszködnek. A segítő kéz 
mellett a törődésünket is ajánljuk fel 
nekik. Áldottak leszünk, midőn törő-
dünk egymással.

Ne feledkezzünk el az idősekről 
és az otthonukhoz kötöttekről. Ha 
időt szakítunk a meglátogatásukra, 
abból tudni fogják, hogy szeretjük és 
becsben tartjuk őket. Tegyünk eleget 
a „segítsd a gyengéket, emeld fel a 
lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg 
az ellankadt térdeket” 1 megbízásnak.

Legyünk tisztességes és becsüle-
tes emberek, akik mindig, minden 
körülmények között megpróbálják azt 
tenni, ami helyes. Legyünk Krisztus 
hű követői, az igazlelkűség példái, 
ragyogjon fényünk a világnak.2

Testvéreim, köszönöm nektek az 
értem mondott imáitokat! Megerő-
sítenek és felemelnek, midőn teljes 
szívvel és minden erőmmel Isten 
akaratának megtételére törekszem, 
valamint arra, hogy szolgáljam Őt és 
benneteket.

E konferenciáról távozva a menny 
áldásait kérem mindannyiótokra. Akik 
messze vagytok otthonról, térjetek 
oda vissza biztonságban és találjatok 
mindent rendben. Gondoljuk át mind-
annyian a hallott igazságokat, és ezek 
segítsenek nekünk még hősiesebb ta-
nítványokká válni annál, mint amilye-
nek e konferencia kezdetén voltunk.

Az Úr áldásait kérem rátok és mind-
annyiunkra, mígnem hat hónap múlva 
újra találkozunk, és ezt az Ő szent 
nevében, méghozzá Jézus Krisztus, 
a mi Urunk és Szabadítónk nevében 
teszem, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 81:5.
 2. Lásd Filippibeliek 2:15.
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és kinyilatkoztatást kaphatunk a 
templomban – emellett erőt is, hogy 
megbirkózzunk az élet megpróbál-
tatásaival. Mindaz, amit most tanul a 
templomról, miközben szorgalmasan 
elviszi saját családi neveit a templomi 
keresztelési és konfirmálási szertartá-
sokra, felkészíti őt további templomi 
szertartások, szövetségek és áldások 
elnyerésére mind saját magáért, mind 
pedig a fátyol túloldalán lévőkért.

Russell M. Nelson elder ezt taní-
totta: „Miközben templomok ké-
szülnek az egyháztagok számára, az 
egyháztagoknak is fel kell készülniük 
a templomra.” 2

Most, hogy ismét Moróni kapitány-
ról olvasok a Mormon könyvében, 
eszembe jut, hogy Moróni egyik legna-
gyobb sikere az volt, hogy gondosan 
felkészítette a nefitákat a félelmetes 
lámánita seregnek való ellenállásra. 
Olyan jól felkészítette a népét, hogy 
ezt olvashatjuk: „…íme, [a lámániták] 
legnagyobb csodálkozás[á]ra [a nefiták] 
fel voltak készülve ellenük, oly módon, 
amilyent… még sohasem láttak” 3.

Nagyon megragadta a figyelmemet 
ez a kifejezés: „fel voltak készülve 
ellenük, oly módon, amilyent… még 
sohasem láttak”.

Mi hogyan tudunk jobban felké-
szülni a szent templomi áldásokra? 

Az Úr ezt tanította: „Továbbá adok 
nektek egy mintát minden dologban” 4. 
Nézzünk most meg egy szentírásbeli 
mintát, amely segíteni fog jól felkészül-
nünk. Moróni felkészülése az ellenség 
ellen következetes és hithű szorgalmat 
igényelt, és ez a minta ugyanezt fogja 
megkívánni.

Úgy tűnik, soha nem unok rá arra 
a gyönyörű példázatra, amelyet a 
Szabadító mondott az öt bölcs és öt 
balga szűzről. Noha ez a példázat a 
Szabadítónk második eljövetelére való 
felkészülésről szól, vonatkoztathatjuk a 
templomi áldásokra való felkészülésre 
is, mely áldások lelki lakomát jelent-
hetnek azoknak, akik jól felkészültek.

A Máté 25-ben ezt olvashatjuk:
„Akkor hasonlatos lesz a mennyek-

nek országa ama tíz szűzhöz, a kik 
elővevén az ő lámpásaikat, kimenének 
a vőlegény elé.

Öt pedig közülök eszes vala, és öt 
bolond.

A kik [eszesek valának], lámpá-
saikkal együtt olajat vivének az ő 
edényeikben.

Késvén pedig a vőlegény, mind-
annyian elszunnyadának és aluvának.

Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő 
a vőlegény! Jőjjetek elébe!

Akkor felkelének mind azok a szű-
zek, és elkészíték az ő lámpásaikat.

A bolondok pedig mondának 
az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti 
olajotokból, mert a mi lámpásaink 
kialusznak.

Az eszesek pedig felelének, mond-
ván: Netalán nem lenne elegendő 
nékünk és néktek; menjetek inkább az 
árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.

Mikor pedig venni járnak vala, 
megérkezék a vőlegény; és a kik 
készen valának, bemenének ő vele a 
menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.

Később pedig a többi szűzek is 
megjövének, mondván: Uram! Uram! 
nyisd meg mi nékünk.

Ő pedig felelvén, monda: Bizony 
mondom néktek, nem ismerlek 
titeket.” 5

Nem hinném, hogy van bárki is, 
különösen a gyengéd szívűek, aki 
ne szomorkodna e balga fiatal nők 
miatt. Néhányan pedig így szeretnénk 
kiáltani a többinek: „Nem tudnátok 
osztozni velük, hogy mindenki boldog 
legyen?” De gondoljatok csak bele. Ezt 
a történetet a Szabadító mesélte, és Ő 
az, aki ötüket eszesnek, ötüket pedig 
bolondnak nevezte.

Amikor erre a példázatra a temp-
lomra való felkészülés mintájaként 
tekintünk, figyeljétek meg egy utolsó 
napi próféta szavait, aki azt tanította, 
hogy „a lelki felkészülés olaját nem le-
het megosztani” 6. Spencer W. Kimball 
elnök segített tisztán látni, miért nem 
oszthatta meg az öt „eszes” szűz a 
lámpásukban lévő olajat azokkal, akik 
„bolondok” voltak. Ezt mondta: „Az úr-
vacsorai gyűlésen való részvétel olajat 
csepegtet lámpásunkba az évek során, 
cseppről cseppre. A böjt, a családi 
ima, a házitanítás, a testi vágyak feletti 
uralkodás, az evangélium hirdetése, 
a szentírások tanulmányozása – az 
odaadás és az engedelmesség minden 
megnyilvánulása egy-egy cseppel nö-
veli készletünket. A kedves cselekede-
tek, a felajánlások és a tized fizetése, az 
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erkölcsös gondolatok és tettek… szin-
tén nagymértékben hozzájárulnak 
ahhoz az olajhoz, amellyel éjfélkor újra 
tölthetjük majd kiürült lámpásunkat.” 7

Látjátok hát a felkészülés mintáját 
– cseppről cseppre haladva –, amely 
segítséget nyújthat nekünk, miköz-
ben átgondoljuk, hogyan lehetnénk 
szorgalmasabbak a felkészülésünkben, 
hogy szent szertartásokban részesül-
jünk önmagunkért és másokért? Mi-
lyen további kis és egyszerű dolgokat 
tehetünk, hogy drága lelki olajcsep-
peket cseppentsünk felkészülésünk 
lámpásaiba?

Richard G. Scott eldertől azt tanul-
juk, hogy „a személyes érdemesség 
alapvető követelmény ahhoz, hogy 
élvezhessük a templomi áldásokat. […] 
[Érdemes] jellem leginkább a Mester 
tanításaira összpontosító következe-
tesen [jó választások mentén élt élet 
által] kovácsolódik.” 8 Nagyon szere-
tem azt a szót, hogy következetes. A 
következetesség azt jelenti: szilárd, 
állandó és megbízható. Milyen nagy-
szerű jellemzése ez az érdemesség 
tantételének!

A Bible Dictionary [Bibliaszótár] 
erre emlékeztet minket: „Szentség 
tekintetében csak az otthon érhet fel 
a templommal.” 9 Illik-e a mi ottho-
nunkra ez a jellemzés? Nemrégiben el-
látogatott hozzánk egy bájos fiatal nő 
az egyházközségünkből. Tudva, hogy 
fivére épp most tért vissza a missziójá-
ból, megkérdeztem tőle, milyen érzés, 
hogy újra itthon van. Azt felelte, hogy 
jó, de a testvére néha arra kéri, hogy 
kicsit halkítsa lejjebb a zenét. „Ráadá-
sul nem is rossz zene!” – tette hozzá 
a lány. Jó ötlet olykor önvizsgálatot 
tartanunk és ügyelnünk arra, hogy 
otthonunk olyan hely legyen, ahol 
készen állunk érezni a Lelket. Amikor 
felkészítjük otthonunkat, hogy olyan 
hely legyen, ahol a Lélek szívesen 
látott vendég, akkor felkészültek 

leszünk arra is, hogy jobban otthon 
érezzük magunkat az Úr házában.

Amikor felkészítjük magunkat, 
hogy érdemesen lépjünk a temp-
lomba, és hűek vagyunk a templomi 
szövetségekhez, az Úr „áldások 
sokaságával” 10 halmoz el minket. Jó 
barátom, Bonnie Oscarson nemrég 
új értelmezést adott egy szentírásnak, 
amikor ezt mondta: „Akitől sokat kö-
vetelnek, ott sokkal több is adatik.” 11 
Teljesen egyetértek vele! Mivel azért 
megyünk a templomba, hogy örök ál-
dásokat kapjunk, nem kellene megle-
petésként érnie minket, hogy az ilyen 
áldások elnyerése magasabb normákat 
követel. Nelson elder ezt tanította: „Mi-
vel a templom [az Úr] háza, a belépés 
normáit Ő állapítja meg. Az ember az 
Ő vendégeként lép be oda. Templomi 
ajánlással rendelkezni felbecsülhe-
tetlen kiváltság, és az Istennek és az 
Ő prófétáinak való engedelmesség 
kézzelfogható jele.” 12

A világklasszis sportolók és a 
doktorandusz hallgatók órákat, napo-
kat, heteket, hónapokat, sőt, éveket 
fordítanak a felkészülésre. A felkészü-
lés mindennapi cseppjei kívántatnak 
meg tőlük, hogy az élen végezze-
nek. Hasonlóképpen azoktól, akik a 
celesztiális királyságban szeretnének 
felmagasztosulást nyerni, elvárják, 
hogy az engedelmesség magasabb 
mércéje szerint éljenek, amely az en-
gedelmesség erényének napról napra 
és cseppről cseppre való gyakorlásával 
alakul ki.

Amikor következetesen és szorgal-
masan, cseppről cseppre olajat csep-
pentünk a lelki lámpásunkba, megtéve 
ezeket a kis és egyszerű dolgokat, 
akkor lámpásunk kiváló felkészültség-
gel ég majd és rendben lesz 13. Az én 
aranyos férjem, aki cövekelnökként 
szolgál, nemrégiben megjegyezte, 
hogy szinte mindig rögtön meg tudja 
állapítani, hogy valaki felkészült és 
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keresztelési szövetség egyesével kötte-
tik meg. Mindannyian fehérbe voltak 
öltözve. Készen álltak és hajlandóak 
voltak a teljes nyolcéves szívükkel 
arra, hogy megkössék első szövetsé-
güket Istennel.

Gondoljatok vissza és képzeljétek 
magatok elé a saját keresztelőtök 
napját. Akár sok, akár csupán kevés 
részletre emlékeztek, próbáljátok 
meg átérezni most annak a szövetség-
nek a jelentőségét, melyet egyénileg 

Jean A. Stevens
első tanácsos az Elemi Általános Elnökségében

Drága nőtestvéreim, nagy szeretet-
tel köszöntelek titeket! Akárhol is 
vagytok jelenleg a világon, remé-

lem, érzitek az Úr irántatok tanúsított 
személyes szeretetét, és a Lélek tanú-
ságtételét, melyet a szívetekbe ültetett 
a kórus iménti csodálatos üzenete 
által. Én is az övékhez adom a bizony-
ságomat: Tudom, hogy jó Megváltóm 
él, és hogy Ő mindannyiunkat szeret.

Ma este Isten szövetséges leányai-
ként gyűltünk össze. A korunk, a kö-
rülményeink és a személyiségünk nem 
választhat el egymástól, mert minde-
nekfelett Őhozzá tartozunk. Szövetsé-
get kötöttünk, hogy mindig emlékezni 
fogunk az Ő Fiára.

Ennek a személyes szövetségnek az 
ereje mély nyomot hagyott a szívemen 
három héttel ezelőtt, egy kereszte-
lőn. Ott ült velem szemben nyolc 
gyönyörű gyermek, akik áhítattal 
vegyes izgalommal várakoztak – végre 
elérkezett az ő különleges napjuk. Ám 
ahogy vidám arcukat néztem, nem 
csupán egy csoportnyi gyermeket lát-
tam. Úgy láttam őket, ahogy szerintem 
az Úr tenné: egyénekként. Emmát 
láttam, Sophiát, Iant, Logant, Adent, 
Williamet, Sophie-t és Micah-t. Minden 

Isten szövetséges 
leányai
Amikor Isten leányai a templomra és szent szövetségeikre 
összpontosítanak, Isten személyes és hatásos módokon képes 
számukra áldásokat küldeni.

érdemes-e a templomi belépésre, 
mert az ilyen emberek „beragyogják 
a szobát”, amikor templomi ajánlási 
interjúra jönnek.

A Kirtland templom felszentelési 
imájában Joseph Smith próféta arra 
kérte az Urat, „hogy minden ember, 
aki átlépi az Úr házának küszöbét, 
érezhesse hatalmadat, …hogy felnő-
hessenek tebenned, és befogadhassák 
a Szentlélek teljességét, …és felkészül-
hessenek minden szükséges dolog 
elnyerésére” 14.

Azért imádkozom, hogy a temp-
lomlátogatás sokkal több legyen 
számunkra egy egyszeri eseménynél. 
Készüljünk fel cseppről cseppre, 
hogy érdemesen részesüljünk a 
szabadító szertartásokban, és teljes 
szívünkkel tartsuk be a velük járó 
szövetségeket. Ha így teszünk, tu-
dom, hogy érdemesek leszünk arra, 
hogy elnyerjük a Szentlélek teljessé-
gének ígért áldásait, valamint az Úr 
hatalmát az otthonunkban és sze-
mélyes életünkben is. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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megkötöttetek. Miután a saját neve-
teken szólítottak, a víz alá merítettek 
benneteket, hogy Isten leányaiként 
bukkanjatok fel onnan: Isten szövetsé-
ges leányai egyikeként, aki készen áll 
arra, hogy Isten Fia nevén szólítsák, és 
aki ígéretet tett arra, hogy követi Őt és 
betartja a parancsolatait.

Az Istennel kötött szövetségeink 
segítenek, hogy tudjuk, kik vagyunk 
valójában. Személyes módon kötnek 
bennünket Őhozzá, ami által megé-
rezzük, milyen értékesek vagyunk a 
szemében, és hol a helyünk a király-
ságában. Oly módon ismer és szeret 
bennünket személyesen, hogy azt fel 
sem foghatjuk a maga teljességében. 
Gondoljatok csak bele: mindannyian 
ilyen helyet töltünk be a szívében. Arra 
vágyik, hogy azt az ösvényt kövessük, 
amely hazavezet bennünket Őhozzá.

A keresztelés szövetsége elenged-
hetetlen és jelentős, ugyanakkor csak 
a kezdet: az a kapu, melyen áthaladva 
rálépünk az örök élethez vezető 
ösvényre. Az előttünk álló utazásunk 
során templomi szövetségeket kell 
kötnünk, és papsági szertartások-
ban kell részesülnünk. Ahogyan arra 
David A. Bednar elder emlékeztetett: 
„Miközben a keresztelővízben állunk, 
a templomra tekintünk.” 1

Nem csupán a szövetségek megkö-
tése, hanem e szövetségek hithű meg-
tartása az, ami felkészít minket az örök 
élet elnyerésére. Ez a reményünk, a 
célunk és az örömünk.

A saját szememmel láttam, milyen 
ereje van a szövetségeknek, mikor 
igazlelkű szüleimet figyeltem, akik 
szerették az evangéliumot és aszerint 
is éltek. Kiváltságomban állt, hogy 
drága édesanyám személyében tisz-
tán láthassam Isten egy szövetséges 
leányának mindennapi döntéseit. Már 
kislányként is a választásai a prioritá-
sait tükrözték, és Jézus Krisztus igaz 
tanítványaként határozták meg őt. 
Láttam, milyen béke, erő és védelem 
származik az életében abból, hogy az 
életútja során megkötötte és betartotta 
ezeket a szent szövetségeket. Az élete 
ezen a földön a Szabadító iránti szere-
tetét tükrözte, és azon vágyát, hogy Őt 
kövesse. Oly nagyon szeretném az ő 
példáját követni!

A szüleim közös élete különös mó-
don indult. 1936-ot írtunk. Komolyan 
randevúztak és a házasságot tervez-
gették, mikor egy napon az édesapám 
levelet kapott, melyben felkérték, 
hogy szolgáljon teljes idejű missziót 
Dél-Afrikában. A levélben az állt, hogy 
amennyiben érdemes és hajlandó 

szolgálni, vegye fel a kapcsolatot a 
püspökével. Máris látjátok, hogy a 
misszióra való elhívás mennyire más-
képp történt akkoriban! Apa megmu-
tatta a levelet kedvesének, Helennek, 
és kérdés nélkül úgy döntöttek, hogy 
szolgálni fog.

Az édesapám indulása előtti két 
hétben anya mindennap a Salt Lake 
City belvárosához közeli Memory 
Grove parkban találkozott vele, és 
együtt ebédeltek. Az egyik ilyen pik-
nik során édesanyám, miután böjtölt 
és imádkozott, azt mondta drága 
Claronjének, hogy ha ő még min-
dig úgy szeretné, akkor hozzámegy, 
mielőtt apa útnak indul. Az egyház 
korai napjaiban a férfiakat néha úgy 
hívták el a misszionáriusi szolgálatra, 
hogy hátra kellett hagyniuk feleségü-
ket és a családjukat. Így történt ez az 
édesanyámmal és az édesapámmal is. 
Apa papsági vezetőinek jóváhagyásá-
val úgy döntöttek, összeházasodnak, 
mielőtt elindul a misszióba.

A Salt Lake templomban anyukám 
részesült a felruházásában, aztán 
David O. McKay elnök összeadta őket 
az időre és az egész örökkévalóságra. 
Szerény kezdet volt az övék. Nem ké-
szültek fényképek, nem volt gyönyörű 
menyasszonyi ruha, sem virágok és 
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fogadás, hogy megünnepeljék az ese-
ményt. Teljes egészében a templomra 
és a szövetségeikre összpontosítottak. 
Számukra a szövetség jelentett min-
dent. Csupán hat nappal a házasság-
kötésük és egy könnyes búcsú után 
az apukám elindult Dél-Afrikába.

Ám a házasságuk nem csupán az 
egymás iránti mély szeretetükről szólt. 
Szerették az Urat is, és arra vágytak, 
hogy szolgálják Őt. A szent templomi 
szövetségek, melyeket kötöttek, erőt és 
hatalmat nyújtottak nekik ahhoz, hogy 
kibírják a két év különlétet. Örökkévaló 
látásmódjuk volt az élet céljáról és az ál-
dásokról, melyekben azok részesülnek, 
akik hűek a szövetségeikhez. Mindezen 
áldások felülmúlták rövid időre szóló 
áldozatukat és elszakadásukat.

Noha biztosan nem volt könnyű így 
kezdeni a házaséletet, ideális módnak 
bizonyult ahhoz, hogy lefektessék 
az örökkévaló családhoz szükséges 
alapot. Miután mi, gyerekek, megszü-
lettünk, tudtuk, mi a legfontosabb a 
szüleink számára: az Úr iránti szerete-
tük, és rendíthetetlen elkötelezettségük 
az iránt, hogy betartsák a megkötött 
szövetségeiket. Bár a szüleim már 
elhunytak, az ő igazlelkű mintájuk még 
mindig megáldja a családunkat.

Életük példáját jól tükrözik Linda K. 
Burton nőtestvér szavai: „A legjobb 
módja annak, hogy megerősítsünk egy 
otthont – akár jelenlegit, akár leen-
dőt –, ha betartjuk a szövetségeket” 2.

Ám nehézségeik és megpróbál-
tatásuk időszaka még nem ért ezzel 

véget. Három évvel azután, hogy 
apa visszatért a missziójából, kitört a 
második világháború, és másokhoz 
hasonlóan őt is besorozták. További 
négy évig volt távol otthonról, amíg 
a haditengerészet csatahajóin szolgált 
a Csendes-óceánon.

A szüleimnek nagyon nehéz volt 
ismét elválni. Ám édesanyám számára 
azok a magányos, aggodalommal teli 
és bizonytalan napok egyúttal a Lélek 
sugalmazásainak ideje is volt, melyek 
örök ígéretekről, vigaszról és békéről 
szóltak a vihar közepette.

A kihívásai ellenére édesanyám 
boldogsággal, örömmel, szeretettel és 
szolgálattal teli, értékes életet élt. A 
Szabadító iránti szeretete megnyilvá-
nult élete cselekedeteiben. Bámulatra 
méltó kapcsolata volt a mennyel, vala-
mint adománya és képessége ahhoz, 
hogy mindenkit szeressen és megáld-
jon maga körül. Az Istenbe vetett hitét 
és az Ő ígéreteiben való reményét jól 
tükrözik Thomas S. Monson elnök sza-
vai a templomról, mikor azt mondta: 
„…ahhoz, hogy elnyerjük ezeket az 
áldásokat egy áldozat sem túl nagy, és 
nincs az a teher vagy küzdelem, amely 
túl nehéz lenne.” 3

Anya élete minden időszakában 
megerősítést és áldást merített az Úr 
iránti szeretetéből és a szövetségek-
ből, melyeket hithűen megkötött és 
betartott.

Nem kétséges, hogy a ti története-
tek részleteiben különbözik majd az 
övétől. De néhány alapelv az életéből 

mindannyiunkra vonatkozik. Amikor 
Isten leányai a templomra és szent 
szövetségeikre összpontosítanak, Isten 
személyes és hatásos módokon képes 
számukra áldásokat küldeni. Csakúgy, 
mint édesanyám számomra mutatott 
példája, a ti azon döntésetek, hogy 
hisztek a szövetségekben és betartjátok 
őket, a hit gazdag örökségét hagyja 
majd az utánatok jövőknek. Nos, drága 
nőtestvéreim, hogyan juthatunk hozzá 
a templomi szövetségek erejéhez és 
áldásaihoz? Mit tehetünk már most 
azért, hogy felkészüljünk azokra az 
áldásokra?

Utazásaim során megismertem 
sokféle korú és körülményű nő-
testvért, akiknek az élete választ ad 
ezekre a kérdésekre.

Maryvel nem sokkal a nyolcadik 
születésnapja után találkoztam. Mint 
sokan mások, lelkesen végzi a család-
történeti munkát, és már több mint 
1000 nevet nyújtott be a templomba. 
Mary már most felkészíti magát azokra 
az áldásokra, melyek a templomba 
való belépéséből fakadnak, amikor 
majd betölti a tizenkettőt.

Brianna 13 éves, és imád családtör-
téneti és templomi munkát végezni. 
Elfogadta Neil L. Andersen elder 
templomi kihívását.4 Több száz nevet 
készített elő a templomi munkához, 
és a családjával és barátaival együtt 
végzik el a keresztelkedéseket. Ebben 
a szent munkában Brianna szíve nem-
csak a földi atyáihoz, hanem Mennyei 
Atyjához is odafordul.

Bár Anfissa elfoglalt fiatal felnőtt, 
aki dolgozik és egyetemre jár, azért 
időt szakít minden héten arra, hogy 
elmenjen a templomba. Kinyilatkozta-
tásra törekszik, és békére talál, míg az 
Úr házában szolgál.

Kátya, egy kedves nőtestvér 
Ukrajnában, mélységesen szereti 
a templomot. Mielőtt megépült 
volna a Kijev templom, ő és mások 

Fülöp-szigetek, Las Piñas



fel kell emelnünk hangunkat az igaz 
tan hirdetésében.

A 2014. szeptemberi magazinban 
M. Russell Ballard elder ezt írja: „Na-
gyobb szükségünk van a nők jelleg-
zetes, befolyásos hangjára és hitére! 
El kell sajátítaniuk a tant, és meg kell 
érteniük, miben hiszünk, hogy bi-
zonyságukat tudják tenni az igazságról 
minden dolgot illetően.” 1

Nőtestvérek, ti erősítitek a Jézus 
Krisztusba vetett hitemet. Láttam a 
példátokat, hallottam a bizonyságoto-
kat, és éreztem a hiteteket Brazíliától 
Botswanáig! Befolyásotok köre elkísér 
titeket, bárhová menjetek is. Érzik ezt 
a körülöttetek lévők – a családotoktól 

Neill F. Marriott
második tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében

Ma este két fontos felelőssé-
günkről szeretnék beszélni: az 
első, hogy folyamatosan gya-

rapítsuk az evangéliumi világosságot 
és igazságot az életünkben, a második 
pedig, hogy osszuk meg ezt a világos-
ságot és igazságot másokkal.

Tudjátok, milyen fontosak vagytok? 
Mindannyiótok – itt és most – értékes 
és elengedhetetlen Mennyei Atyánk 
szabadítástervében. Van munkánk, 
amelyet el kell végeznünk. Ismerjük 
a visszaállított evangélium igazságát. 
Készen állunk-e megvédeni ezt az 
igazságot? E szerint az igazság szerint 
kell élnünk, és meg kell osztanunk azt. 
Szilárdan kell állnunk a hitünkben, és 

Világosságotok 
megosztása
Szilárdan kell állnunk a hitünkben, és fel kell emelnünk 
hangunkat az igaz tan hirdetésében.

a gyülekezetéből 36 órát áldoztak 
arra, hogy évente egyszer eljussanak 
busszal a németországi templomba. 
Ezek az elkötelezett szentek imád-
koztak, szentírásokat tanulmányoztak, 
himnuszokat énekeltek és az evan-
géliumról beszélgettek az út során. 
Kátya ezt mesélte nekem: „Mikor 
végre odaértünk a templomba, fel 
voltunk készülve, hogy befogadjuk, 
amit az Úr tartogatott számunkra.”

Ha szeretnénk részesülni minden 
áldásban, melyet Isten oly nagylel-
kűen felajánl, akkor a földi utunk a 
templomhoz kell hogy vezessen. A 
templomok Isten szeretetét fejezik ki. 
Ő mindannyiunkat hív, hogy jöjjünk 
és tanuljunk Róla, érezzük a szerete-
tét, és részesüljünk a papsági szertar-
tásokban, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy örökre Vele éljünk. Minden 
szövetség egyesével köttetik meg. 
Minden nagy szívbéli változás számít 
az Úrnak. És a tiétek is mindennél 
jobban számít majd, mert amikor az 
Ő szent házába megyünk, akkor meg-
adathat nekünk, hogy az Ő hatalmá-
val legyünk felfegyverezve, az Ő neve 
legyen rajtunk, dicsősége körülvegyen 
bennünket, és rá legyünk bízva az 
angyalaira.5

Szilárd bizonyságomat teszem 
nektek arról, hogy szerető Mennyei 
Atyánk él. Az Ő szeretett Fián, Jé-
zus Krisztuson keresztül a templom 
minden reménye, minden ígérete 
és minden áldása beteljesül. Azért 
imádkozom, hogy legyen hitünk bízni 
Őbenne és a szövetségeiben, Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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kezdve a mobiltelefonotokban talál-
ható neveken át a közösségi médiában 
lévő barátaitokon keresztül azokig, 
akik mellettetek ülnek ma este. Egyet-
értek Harriet Uchtdorf nőtestvérrel, aki 
ezt írta: „Lelkesen lobogó jelzőtüzek 
vagytok egy egyre sötétebb világban, 
amikor életetekkel megmutatjátok, 
hogy az evangélium örömteli üzenet.” 2

Thomas S. Monson elnök rámu-
tatott: „Ha világosságot akarsz adni 
másoknak, magadnak is világítanod 
kell.” 3 Hogyan tudjuk elérni, hogy 
az igazság eme fénye folyamato-
san ragyogjon bennünk? Néha úgy 
érzem magam, mint egy pislákoló 
villanykörte. Hogyan tudnánk jobban 
világítani?

A szentírások ezt tanítják: „Ami 
Istentől való, az világosság; és aki vi-
lágosságot fogad be, és megmarad Is-
tenben, még több világosságot kap” 4. 
Meg kell maradnunk Istenben, ahogy 
ez a szentírás is mondja. A világosság 
forrásához kell fordulnunk – Mennyei 
Atyánkhoz, Jézus Krisztushoz és a 
szentírásokhoz. Elmehetünk a temp-
lomba is, tudván, hogy a falain belül 
minden Krisztusra és az Ő nagyszerű 
engesztelő áldozatára mutat.

Gondoljatok bele, milyen hatással 
vannak a templomok a környeze-
tükre! Megszépítik a belvárosokat és 
ragyognak a magas hegytetőkön. Miért 
tesznek széppé és miért ragyognak? 
Mert – ahogy a szentírások is mondják 
– a „világosság fénylik” 5, a templo-
mokban pedig igazság és örökkévaló 
cél lakozik, ahogyan bennetek is.

1877-ben George Q. Cannon elnök 
ezt mondta: „…minden templom… 
Sátán hatalmát gyengíti a földön” 6. 
Hiszem azt, hogy bárhol is épül temp-
lom a földön, visszább szorítja a sötét-
séget. A templom célja az emberiség 
szolgálata, valamint annak biztosítása 
Mennyei Atyánk minden gyermeke 
számára, hogy képesek legyenek 

visszatérni Hozzá, hogy Vele éljenek. 
Nem hasonlít-e a mi célunk e felszen-
telt épületekhez, az Úr e házaihoz? 
Vagyis, hogy szolgáljunk másokat és 
segítsünk nekik visszaszorítani a sö-
tétséget, hogy visszatérjenek Mennyei 
Atyánk világosságához?

A szent templomi munka gyarapí-
tani fogja a Krisztusba vetett hitünket, 
és így még inkább hatással lehetünk 
mások hitére. A templom tápláló 
lelkülete révén megismerhetjük a 
Szabadító engesztelésének valóságát, 
erejét és reménységét a személyes 
életünkben.

Néhány évvel ezelőtt családunk óri-
ási kihívással nézett szembe. Elmentem 
a templomba, ahol buzgón imádkoz-
tam segítségért. Megadatott nekem az 
igazság pillanata. Világos benyomást 
kaptam gyengeségeimről, és szörnyen 
megdöbbentem. Ebben a lelkileg oly 
tanulságos pillanatban egy büszke nőt 
láttam, aki a saját feje után megy, nem 
feltétlenül az Úr útját követve, és magá-
ban a saját teljesítményeként könyvel 
el bármilyen úgynevezett sikert. Tud-
tam, hogy magamat látom. Szívemben 
így kiáltottam fel Mennyei Atyámhoz: 
„Nem akarok ez a nő lenni, de hogyan 
tudok megváltozni?”

A kinyilatkoztatás tiszta lelke 
által a templomban megtanultam, 
mennyire szükségem van egy Megvál-
tóra. Gondolatban azonnal a Szaba-
dító Jézus Krisztushoz fordultam, és 
éreztem, ahogy gyötrelmem eloszlik, 
és szívemben csodás remény ébred. 
Ő volt az egyetlen reménységem, és 

egyedül Őbelé akartam kapaszkodni. 
Világos volt számomra, hogy az 
öntelt természetes asszony „ellensége 
Istennek” 7 és mindazon embereknek, 
akik hatókörén belül állnak. Aznap a 
templomban megtanultam, hogy egye-
dül Jézus Krisztus engesztelése által 
lehetséges, hogy gőgös természetem 
megváltozzon, és képes legyek jól cse-
lekedni. Áthatóan éreztem a szeretetét, 
és tudtam, hogy a Lélek által képes 
tanítani és megváltoztatni engem, ha 
átadom Neki a szívemet, semmit sem 
tartva vissza.

Még mindig küszködök a gyenge-
ségeimmel, de bízom az engesztelés 
isteni segítségében. E tiszta tanításban 
azért lehetett részem, mert beléptem 
a szent templomba, enyhülést és 
válaszokat keresve. Terhektől sújtva 
léptem be a templomba, és azzal a 
tudattal léptem ki onnan, hogy van 
egy mindenható és szeretettel teli 
Szabadítóm. Megkönnyebbültem és 
örömmel teltem el, mert részesültem 
az Ő világosságából, és elfogadtam 
az Ő számomra alkotott tervét.

Világszerte minden templom 
egyedülálló külsővel és felépítéssel 
rendelkezik, belül azonban mind-
egyikben ugyanaz az örökkévaló 
világosság, cél és igazság lakozik. Az 
1 Korinthusbeliek 3:16-ban ezt olvas-
suk: „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten 
temploma vagytok, és az Isten Lelke 
lakozik bennetek?” Isten leányaiként 
– a templomokhoz hasonlóan – mi is 
mindannyian a világ különféle pont-
jaira helyeztettünk, és mindannyiunk-
nak megvan a maga sajátos külseje és 
felépítése. És bennünk is lakozik lelki 
világosság, mint a templomokban. Ez 
a lelki világosság a Szabadító világos-
ságának tükröződése. Vonzani fogja az 
embereket ez a ragyogás.

Megvannak a földi szerepeink: 
leányok vagyunk, anyák, vezetők, 
tanítók, testvérek, kenyérkeresők, 
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feleségek és még sok egyéb. E szere-
pek mindegyike hatással van másokra. 
Mindegyik szerep erkölcsi erővel bír, 
amikor az evangéliumi igazságokat és 
a templomi szövetségeket tükrözzük 
az életünkben.

D. Todd Christofferson elder ezt 
mondta: „Az anya mindenképp olyan 
hatást tud gyakorolni, amilyet senki 
más, semmilyen más kapcsolatban.” 8

Amikor gyermekeink még kicsik 
voltak, úgy éreztem magam, mintha 
férjemmel, Daviddel egy hajó kapitá-
nyai lennénk, 11 gyermekünket pedig 
egy kisebb hajókból álló hajórajként 
láttam, akik körülöttünk nyüzsögnek 
a kikötőben, arra készülődve, hogy 
egy nap vitorlát bontva kihajózzanak 
a világ tengerére. David és én szük-
ségesnek láttuk nap mint nap az Úr 
iránytűjére tekinteni, hogy tudjuk, mi 
a legjobb irány, amerre kis flottánkkal 
vitorlázzunk.

Napjaim tele voltak olyan feled-
hető teendőkkel, mint a mosott ruhák 
összehajtogatása, mesekönyvek olva-
sása, és egytálételek készítése vacso-
rára. Otthonunk kikötőjében olykor 
nem látjuk, hogy az egyszerű, követ-
kezetes cselekedetek révén – amilyen 
a családi ima, a szentírás-tanulmányo-
zás és a családi est – nagyszerű dolgok 
következnek be. De bizonyságomat 
teszem arról, hogy e tettek örökké-
való jelentőséggel bírnak. Hatalmas 
öröm forrása, amikor ezek a kicsiny 
csónakok – a gyermekeink – erős, 
tengerbíró hajókká cseperednek, 
eltelve az evangélium világosságával, 
készen arra, hogy „Isten szolgálatába 
lép[jenek]” 9. Hitünk és szolgálatunk 
apró cselekedetei jelentik legtöbbünk 
számára azt, ahogyan megmaradunk 
Istenben, és idővel örök világosságot 
és dicsőséget hozunk családunk, bará-
taink és ismerőseink életébe. Tényleg 
mindannyian rendelkeztek valamilyen 
hatókörrel!

Gondoljatok arra, milyen hatással 
lehet egy elemis korú kislány hite a 
családjára. Lányunk hite megáldotta 
a családunkat, amikor elvesztettük 
kisfiunkat egy vidámparkban. A család 
eszeveszetten szaladgált, hogy megta-
láljuk. Végül aztán a tízéves lányunk 
megragadta a karomat, és azt mondta: 
„Anya, nem kellene imádkoznunk?” 
Milyen igaza volt! A család összegyűlt 
a bámészkodó tömeg szeme láttára, 
és imádkoztunk, hogy megtaláljuk 
a gyermekünket. És meg is találtuk. 
Minden elemis kislánynak azt mon-
dom: „Kérlek, mindig emlékeztessétek 
a szüleiteket az imára!”

Idén nyáron kiváltságomban állt, 
hogy részt vegyek egy 900 fős Fiatal 
Nők táborban Alaszkában. Nagyon 
mély hatást tettek rám a lányok. Lelki-
leg felkészülten jöttek a táborba, úgy, 
hogy elolvasták a Mormon könyvét, és 
kívülről megtanulták Az élő Krisztus: 
Az apostolok bizonysága című doku-
mentumot. A tábor harmadik estéjén 
mind a 900 fiatal nő felállt, és közösen 

elmondta a teljes kiáltvány szövegét, 
szóról szóra.

A Lélek betöltötte a hatalmas csar-
nokot, én pedig teljes szívemből sze-
rettem volna csatlakozni hozzájuk. De 
nem fizettem meg a memorizálás árát.

Mostanra elkezdtem megtanulni Az 
élő Krisztus szövegét, ahogy ezek a 
nőtestvérek is tették, és az ő hatásuk 
miatt most sokkal teljesebben élem 
át azt az úrvacsorai szövetséget, hogy 
mindig emlékezzek a Szabadítóra, 
miközben újra és újra elismétlem az 
apostolok bizonyságát Krisztusról. Az 
úrvacsora mélyebb jelentést kapott 
számomra.

Remélem, hogy az idén átadhatom 
a Szabadítónak karácsonyi ajándék-
ként azt, hogy kívülről megtanultam 
és biztonságban a szívemben őrzöm 
Az élő Krisztust december 25-re. 
Remélem, én is jóravaló hatás lehe-
tek – ahogyan az alaszkai nőtestvérek 
voltak számomra.

Magatokra ismertek e doku-
mentum, Az élő Krisztus következő 
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egyedülálló német hölgynek, akinek a 
neve lefordítva azt jelenti: „Örökkévaló 
nőtestvér”. Ő volt az, akitől e bátor és 
csodálatos meghívás érkezett nagy-
mamám felé. Különösen hálás vagyok 
édesanyámnak, aki átvezette négy 
gyermekét a második világháború 
forgatagán. Eszembe jut a leányom, 
unokáim és mindazon hithű nők 
jövendő nemzedékei is, akik egy nap 
majd követik őket.

És természetesen örök hálát érzek 
feleségem, Harriet iránt, aki tizené-
vesen elbűvölt, anyaként viselte fiatal 
családunk legnehezebb terheit, most 
pedig feleségemként velem tart, szereti 
és dédelgeti gyermekeinket, unokáin-
kat és dédunokáinkat. Ő képviselte az 
erőt az otthonunkban a jó és a rossz 
időszakokban egyaránt. Napfényt 
áraszt minden ismerőse életébe.

Végül pedig nagyon hálás vagyok 
mindannyiótoknak, hithű nőtestvérek 
millióinak szerte a világon, akárhány 
évesek is legyetek, akik oly sokat tesz-
tek Isten királyságának felépítéséért. 
Hálás vagyok nektek azért a számtalan 
módért, ahogyan inspiráljátok, táplál-
játok és megáldjátok a körülöttetek 
élőket.

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Szeretett nőtestvéreim, kedves 
barátaim és áldott tanítványai 
Jézus Krisztusnak! Megtisztel-

tetés számomra, hogy lehetőségem 
nyílik együtt lenni veletek, amint 
megnyitjuk Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza újabb 
általános konferenciáját. Az elkövet-
kező hét folyamán az Első Elnökség 
és a Tizenkét Apostol találkozik majd 
az általános felhatalmazottakkal és az 
általános segédszervezeti vezetőkkel, 
majd pedig a következő szombaton 
és vasárnap a világméretű általános 
konferencia további üléseire is sor ke-
rül. Nagyon hálás vagyok Thomas S. 
Monson elnöknek, Isten mai prófé-
tájának azért, hogy engem kért meg, 
hogy az Első Elnökséget képvisel-
jem, amint az egyház nőtestvéreihez 
szólok.

Miközben azon gondolkodtam, 
mit mondjak, gondolataim azon nők 
felé szálltak vissza, akik az életemet 
formálták, és átsegítettek engem a ha-
landóság kihívásain. Hálát érzek nagy-
mamám iránt, aki évtizedekkel ezelőtt 
úgy döntött, hogy elviszi családját egy 
mormon úrvacsorai gyűlésre. Hálás 
vagyok Ewig nőtestvérnek, egy idős, 

Örömmel megélni az 
evangéliumot
Bízzatok Jézus Krisztus megmentő hatalmában; tartsátok be 
törvényeit és parancsolatait! Más szavakkal: örömmel éljétek 
meg az evangéliumot!

szavaiban? „Mindenkit arra kért, hogy 
kövessék példáját. Beteget gyógyítva, 
vakot látóvá téve és a holtat feltá-
masztva járta Palesztina útjait.” 10

Mi, az egyház nőtestvérei, nem 
járjuk Palesztina útjait betegeket 
gyógyítva, de imádkozhatunk az 
engesztelés gyógyító szeretetéért és 
alkalmazhatjuk azt egy gyengélkedő, 
kificamodott kapcsolat érdekében.

Noha nem fogjuk visszaadni a va-
kok látását, ahogy a Szabadító tette, de 
bizonyságot tudunk tenni a szabadítás 
tervéről a lelki vakságban szenvedők-
nek. Fel tudjuk nyitni értelmük szemét 
annak felismerésére, hogy szüksé-
ges a papság hatalma az örökkévaló 
szövetségekben.

Nem fogjuk feltámasztani a halotta-
kat, ahogy a Szabadító tette, de áldást 
hozhatunk rájuk azáltal, hogy felku-
tatjuk nevüket a templomi munkához. 
Akkor valóban kiemeljük őket lelki 
börtönükből, és felkínáljuk nekik az 
örök élethez vezető ösvényt.

Tanúságomat teszem arról, hogy van 
egy élő Szabadítónk, Jézus Krisztus, és 
hogy az Ő erejével és világosságával 
képesek leszünk visszaszorítani a világ 
sötétségét, hangot adni az általunk 
megismert igazságnak, és hatással lenni 
másokra, hogy az Úrhoz jöjjenek. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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Isten leányai
Örömmel tölt el, hogy Isten ilyen 

sok leánya körében lehetek. Amikor 
az Isten gyermeke vagyok című dalt 
énekeljük, a szavak megérintik a 
szívünket. Ha elgondolkozunk ezen 
az igazságon – hogy mennyei szülők 
gyermekei vagyunk –,1 elárasztanak 
bennünket az érzések eredetünk-
kel, célunkkal és küldetésünkkel 
kapcsolatban.

Jó emlékeznetek arra, hogy mindig 
Isten gyermekei vagytok. Ez a tudás 
átsegít benneteket az életetek leg-
nehezebb szakaszain, és figyelemre 
méltó dolgok véghezvitelére ösztönöz 
majd benneteket. Fontos azonban arra 
is emlékeznetek, hogy örökkévaló 
szülők leányának lenni nem olyan 
tulajdonság, amelyet valamivel kiérde-
meltetek, vagy valaha is elveszíthettek. 
Mindig, örökre Isten leányai maradtok. 
Mennyei Atyátoknak komoly elvárásai 
vannak veletek szemben, isteni szár-
mazásotok azonban önmagában nem 
garantálja számotokra az isteni örök-
séget is. Isten azért küldött benneteket 
ide, hogy felkészítsen a jövőre, amely 
nagyszerűbb lehet, mint amit el tudtok 
képzelni.

Isten áldásai, melyeket a hithűek-
nek ígért, dicsőségesek és sugalma-
zók. Ezek között találunk „trónokat, 
királyságokat, fejedelemségeket, és 
hatalmakat, birodalmakat, minden 
magasságot és mélységet” 2. Ahhoz, 
hogy ezekre a felfoghatatlan áldásokra 
jogot formáljunk, több kell, mint egy 
lelki születési kivonat vagy egy „Isten 
gyermeke tagsági kártya”.

De hogyan nyerhetjük el ezeket?
A Szabadító megadta a választ e 

kérdésre napjainkban:
„…ha nem maradtok meg törvé-

nyemben, nem juthattok el erre a 
dicsőségre.

Mert szoros a kapu, és keskeny az 
út, amely felmagasztosuláshoz… vezet.

Fogadjátok be tehát a 
törvényemet.” 3

Ezen ok miatt beszélünk arról, 
hogy a tanítványság ösvényén kell 
járnunk.

Ezért beszélünk az Isten parancso-
latai iránti engedelmességről.

Ezért beszélünk arról, hogy vidá-
man éljük meg az evangéliumot, teljes 
szívünkkel, erőnkkel, elménkkel és 
lelkünkkel.

Isten tud valamit, amit mi nem
Mégis néhányunk számára az Isten 

parancsolatainak való engedelmesség 
nem mindig érződik nagyon öröm-
telinek. Mondjuk ki nyíltan: lehet-
nek olyan parancsolatok, amelyek 
nehezebbnek vagy kevésbé vonzónak 
tűnnek – parancsolatok, amelyekhez 
az olyan gyermek lelkesedésével 
viszonyulunk, aki egy tál egészsé-
ges, de utált zöldség előtt ül éppen. 
Összeszorított foggal rávesszük 
magunkat az engedelmességre, hogy 
továbbléphessünk, kívánatosabb 
tevékenységek felé.

Az ehhez hasonló időszakokban 
talán felmerül bennünk a kérdés: 
„Tényleg Isten minden parancsolatá-
nak engedelmeskednem kell?”

Válaszom e kérdésre egyszerű:
Úgy vélem, Isten tud valamit, amit 

mi nem – olyan dolgokat, melyek 
meghaladják felfogóképességünket. 
Mennyei Atyánk örökkévaló lény, 
akinek a tapasztalata, bölcsessége és 
intelligenciája végtelenül nagyobb a 
miénknél.4 Sőt, ezenfelül még örökké 
szerető, könyörületes, és egyetlen 

áldott cél vezérli: hogy létrehozza hal-
hatatlanságunkat és örök életünket.5

Más szavakkal fogalmazva: nem-
csak tudja, hogy mi a legjobb nektek, 
hanem minden vágya, hogy azt vá-
lasszátok, ami a legjobb számotokra.

Ha ezt a szívetek mélyén valóban 
elhiszitek – vagyis ha igazán hiszi-
tek, hogy Mennyei Atyánk nagyszerű 
küldetése az, hogy felmagasztalja és 
megdicsőítse gyermekeit, és hogy Ő 
tudja a legjobban, hogyan lehet ezt 
véghezvinni –, akkor nem logikus-e, 
hogy be kell fogadnunk és követnünk 
kell a parancsolatait, még azokat is, 
amelyek nehéznek tűnnek? Nem 
kellene-e megbecsülnünk a világító-
tornyokat, amelyeket Isten azért adott 
nekünk, hogy átvezessenek bennün-
ket a halandóság sötétségén és meg-
próbáltatásain? Ezek jelzik a mennyei 
otthonunkba visszavezető utat. Azzal, 
hogy Mennyei Atyánk ösvényét vá-
lasztjátok, isteni alapot fektettek le az 
Isten leányaiként megvalósuló egyéni 
fejlődésetekhez, amely alap megáld 
majd benneteket egész életeteken át.

Meglátásom szerint a kihívás egy 
része az, hogy úgy képzeljük, Isten 
minden áldása a mennyben, egy óriási 
felhőben elzárva található, és Ő nem 
hagyja, hogy ezekhez hozzáférjünk, 
csak ha megfelelünk valamiféle általa 
felállított szigorú, atyáskodó követel-
ményrendszernek. A parancsolatok 
azonban egyáltalán nem ilyenek. A 
valóság az, hogy Mennyei Atyánk 
folyamatosan áldásokat áraszt ránk. 
Éppen a mi félelmeink, kétségeink és 
bűneink azok, amelyek esernyőként 
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megakadályozzák, hogy ezen áldások 
eljussanak hozzánk.

Parancsolatai szeretetteljes utasí-
tások és isteni segítség számunkra 
ahhoz, hogy összezárjuk az ernyőt, és 
élvezzük a mennyei áldások záporát.

El kell fogadnunk, hogy Isten 
parancsolatai nem csupán jó ötletek 
hosszú listáját jelentik. Nem „életvi-
teli tanácsok” egy internetes blogról, 
vagy motivációs idézetek a Pinterest-
ről. Isteni tanácsok ezek, amelyek 
örök igazságokon alapulnak, és azért 
adattak, hogy elhozzák a „békességet 
ebben a világban és örök életet az 
eljövendő világban” 6.

Választhatunk tehát. Egyrészről ott 
van a világ véleménye, annak folyton 
változó elméleteivel és megkérdőjelez-
hető indítékaival. Másrészről pedig ott 
van Isten szava az Ő gyermekeihez – 
az Ő örök bölcsessége, biztos ígéretei 
és szerető utasításai, hogy visszatér-
hessünk az Ő színe elé dicsőségben, 
szeretetben és magasztosan.

A döntés a tiétek!
A tengerek, a homok és a végtelen 

csillagok Teremtője éppen most is 
kinyújtja felétek kezét. A boldogság, 
a béke és az örök élet nagy receptjét 
kínálja.

Ahhoz, hogy jogot formáljatok 
e dicsőséges áldásokra, meg kell 
alázkodnotok, hitet kell gyakorolno-
tok, magatokra kell vennetek Krisztus 
nevét, és Őt kell kutatnotok szavakban 
és tettekben is, valamint eltökélten 
kell „Isten tanújaként állni mindig és 
mindenben, és minden helyen” 7.

Az engedelmesség miértje
Amint megértitek Isten és paran-

csolatai valódi természetét, egyúttal 
jobban megértitek majd saját ma-
gatokat, valamint létezésetek isteni 
célját is. Ezzel együtt pedig megvál-
tozik a motivációtok a parancsola-
tok követésére, így szívetek vágya 

lesz, hogy örömmel éljétek meg az 
evangéliumot.

Azok például, akik úgy tekinte-
nek az egyházi gyűlések látogatására 
mint személyes lehetőségre, hogy 
gyarapítsák Isten iránti szeretetüket, 
békét találjanak, felemeljenek máso-
kat, keressék a Lelket, és megújítsák 
azon elkötelezettségüket, hogy Jézus 
Krisztust követik, sokkal gazdagabb 
tapasztalatokra tehetnek szert, mint 
azok, akik egyszerűen csak letöltik 
az idejüket a padokban. Nőtestvérek, 
nagyon fontos, hogy jelen legyünk 
a vasárnapi gyűléseken, egészen 
bizonyos vagyok azonban afelől, hogy 
Mennyei Atyánkat sokkal jobban ér-
dekli a hitünk és a bűnbánatunk, mint 
a jelenléti számaink.

Itt egy másik példa:
Egy egyedülálló anya, akinek két 

kisgyermeke van, a közelmúltban bá-
rányhimlős lett. Persze nem kellett sok 
idő, hogy a gyermekei is megbeteged-
jenek. A feladat, hogy saját magáról 
és a két kicsiről is gondoskodjon, már 
önmagában is majdnem meghaladta 
a fiatal édesanya képességeit. En-
nek eredményeként pedig az amúgy 
makulátlan otthon hamar rendetlen 
és koszos lett. A mosatlan edények 
halmokban álltak a mosogatóban, 
a szennyes pedig mindenütt másutt 
halmozódott hegyekbe.

Miközben síró gyermekeivel küsz-
ködött – és maga is csak sírni szeretett 
volna –, kopogtak az ajtón. A látoga-
tótanítói voltak. Látták a fiatal anya 
gyötrelmét. Látták a házát, a konyháját. 
Hallották a síró gyermekeket.

Nos, ha ezeket a nőtestvéreket csu-
pán a kijelölt havi látogatás teljesítése 
érdekelte volna, akkor talán átadtak 
volna az anyukának egy tál sütit, 
megemlítették volna, hogy hiányolták 
a Segítőegyletből a múlt vasárnap, és 
annyival búcsúztak volna, hogy „szólj, 
ha bármiben segíthetünk”. Aztán 

vidáman továbbálltak volna, hálás 
szívvel, hogy ebben a hónapban is 
100%-osak voltak.

Szerencsére ezek a nőtestvérek 
Krisztus igazi tanítványai voltak. 
Észlelték nőtestvérük szükségét, és 
munkába állították számos tehetségü-
ket és tapasztalatukat. Rendbe szedték 
a káoszt, fényt és tisztaságot varázsol-
tak az otthonba, és felhívták az egyik 
barátjukat, hogy hozzon némi enni-
valót, amire nagy szükség volt már. 
Amikor végre befejezték a munkát és 
elköszöntek, könnyek között hagyták 
az anyát – a hála és a szeretet könnyei 
között.

Attól a pillanattól fogva a fiatal 
anya véleménye a látogatótanításról 
gyökeresen megváltozott. „Már tudom 
– mondta –, hogy nem csak egy pipa 
vagyok valakinek a teendői között.”

Igen, a látogatótanítóknak becsület-
tel meg kell tenni havi látogatásaikat, 
mégpedig úgy, hogy nem mulasztják 
el a legfontosabb miértet e parancso-
lat mögött: hogy szeressék Istent és a 
felebarátaikat.

Amikor Isten parancsolataira és a 
saját részünkre az Ő királyságának 
építésében úgy tekintünk, mint egy 
kipipálandó tételre a teendőink listá-
ján, akkor elmulasztjuk a tanítványság 
lényegét. Elszalasztjuk a növekedést, 
amely abból származik, hogy örömmel 
élünk Mennyei Atyánk parancsolatai 
szerint.

A tanítványság ösvényének köve-
tése nem kell, hogy keserű élmény 
legyen. Ez „édes, felülmúlva mindazt, 
ami édes” 8. Nem egy ránk nehezedő 
teher. A tanítványság felemeli lelkün-
ket és megvidámítja szívünket. Hittel, 
reménnyel és jószívűséggel inspirál 
bennünket. Világossággal tölti meg 
lelkünket a sötét időszakokban, és 
derűvel a bánat idején.

Isteni hatalmat és tartós örömöt 
nyújt nekünk.
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Örömmel megélni az evangéliumot
Kedves nőtestvéreim az evangé-

liumban, legyetek akár 8, akár 108 
évesek, remélem, egy dolgot igazán 
megértetek és tudtok:

Szeretnek benneteket.
Becsesek vagytok mennyei 

szüleiteknek.
A világosság és az élet végtelen 

és örök Teremtője ismer benneteket! 
Gondja van rátok.

Igen, Isten szeret benneteket ebben 
a pillanatban is és mindig.

Nem vár a szeretetével, amíg le-
győzitek a gyengeségeiteket és a rossz 
szokásaitokat. Ma is szeret bennete-
ket úgy, hogy teljesen tudatában van 
küzdelmeiteknek. Tudja, hogy szívből 
jövő és reménnyel teli imában fordul-
tok Őhozzá. Tud azokról az alkalmak-
ról, amikor ragaszkodtatok az egyre 
halványuló fényhez és hittetek – még 
a növekvő sötétség ellenére is. Ismeri 
szenvedéseiteket. Ismeri a bánatot, 
melyet akkor éreztetek, amikor kevés-
nek bizonyultatok vagy elbuktatok. 
Ő ilyenkor is szeret benneteket.

Isten ismeri a sikereiteket is; 
még ha ezek aprónak is tűnnek 
számotokra, Ő elismeri és értékeli 

mindegyiket. Szeret benneteket, mert 
mások felé fordultok. Szeret bennete-
ket, mert kezet nyújtotok és segítetek 
másoknak nehéz terheik hordozá-
sában – még akkor is, amikor a saját 
terheitekkel is küszködnötök kell.

Mindent tud rólatok. Tisztán lát 
benneteket – olyannak ismer titeket, 
amilyenek valójában vagytok. És sze-
ret benneteket – most és mindig!

Szerintetek számít Mennyei Atyánk-
nak, hogy a sminketek, a ruhátok, 
a hajatok és a körmötök tökéle-
tes-e? Szerintetek attól teszi függővé, 
mennyire vagytok értékesek számára, 
hogy hány követőtök van az Instagra-
mon vagy a Pinteresten? Úgy vélitek, 
azt várja el tőletek, hogy azon aggód-
jatok vagy amiatt legyetek lehangoltak, 
mert valaki törölt benneteket a barátai 
vagy a követendő személyek közül a 
Facebookon vagy a Twitteren? Szerin-
tetek külső megjelenésetek, a ruhamé-
retetek vagy a népszerűségetek bír-e 
akár a legcsekélyebb befolyással is 
arra, hogy mennyire vagytok értéke-
sek az Ő számára, aki a világegyete-
met teremtette?

Nem csupán azért szeret bennete-
ket, amik ebben a pillanatban vagytok, 

hanem azért is, amilyen dicsőséges és 
fényes személlyé válhattok és szeret-
nétek válni.

Jobban szeretné, ha beteljesítené-
tek a rendeltetéseteket – vagyis, hogy 
tisztességgel visszatérjetek mennyei 
otthonotokba –, mint azt valaha is el 
tudnátok képzelni.

Tanúsítom, hogy ezt úgy érhetitek 
el, ha az önző vágyakat és érdemtelen 
törekvéseket az áldozat és a szolgá-
lat oltárára helyezitek. Nőtestvérek, 
bízzatok Jézus Krisztus megmentő 
hatalmában; tartsátok be törvényeit és 
parancsolatait! Más szavakkal – öröm-
mel éljétek meg az evangéliumot!

Azért imádkozom, hogy az életetek 
során megújult formában és megnöve-
kedett mértékben tapasztaljátok meg 
Isten gyönyörű szeretetét; hogy hitet, 
eltökéltséget és elkötelezettséget talál-
jatok arra, hogy megismerjétek Isten 
parancsolatait, kincsként megőrizzétek 
azokat a szívetekben, és örömmel 
éljétek meg az evangéliumot.

Megígérem, hogy amikor így tesz-
tek, ráleltek a legjobb énetekre – a va-
lódi énetekre. Rájöttök majd, hogy mit 
jelent valójában az örökkévaló Isten, 
minden igazlelkűség Ura leányának 
lenni. Erről teszem tanúságomat, és 
áldásomat adom rátok az Úr apostola-
ként, Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Isten nemcsak a mi Uralkodónk és 

Teremtőnk, hanem egyben Mennyei 
Atyánk is. Minden férfi és nő Isten szó 
szerinti fia és leánya. Joseph F. Smith elnök 
azt tanította, hogy „az ember, lélekként, 
mennyei szülőktől fogantatott és született, 
és az Atya örökkévaló házaiban nevelkedett 
és vált éretté, még azelőtt, hogy világi 
[fizikai] testben eljött volna a földre” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. 
Smith [1998]. 334.).

 2. Tan és a szövetségek 132:19.
 3. Tan és a szövetségek 132:21–22, 24.
 4. Lásd Ésaiás 55:9.
 5. Lásd Mózes 1:39.
 6. Tan és a szövetségek 59:23.
 7. Móziás 18:9.
 8. Alma 32:42.Brazília, Sobral
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Konferenciai történetek tárgymutatója
Ez a lista az általános konferencián elhangzott történeteket sorolja fel, melyeket felhasználhatsz a személyes tanulmányozásodhoz, valamint a családi estekhez és más tanításokhoz.  
A számok a beszédek első oldalára utalnak.
BESZÉLŐ TÖRTÉNET
Neil L. Andersen Neil L. Andersen megerősíti egy visszatért misszionárius bizonyságát Joseph Smithről 28
M. Russell Ballard Egy folyami túravezető – miközben egy gyors sodrású szakaszon készülnek átutazni – figyelmezteti az utasokat, hogy „maradjanak a csónakban” 89
David A. Bednar Miután David A. Bednar elder fia apró sérülését ellátják, ő is hasonló kezelésben részesíti a barátait 107
Linda K. Burton Egy teljes idejű misszionárius nemesebb lélekkel végzi el a misszióját, miután szívét, lelkét, elméjét és erejét az Úrnak szentelte 111
Tad R. Callister Ben Carson édesanyja teljes fordulatot hoz fia életébe 32 

Egy libanoni lány az anyjától tanulja az evangéliumot 32 
Tad R. Callistert a szülei tanítják az evangéliumra 32

Craig C. Christensen Több diakónus elmondja, miért becsüli nagyra Monson elnököt 50 
Craig C. Christensen elder bizonyságot szerez a Mormon könyve tanulmányozásával 50

D. Todd Christofferson V. Henrik király azt mondja alattvalóinak, hogy mindenki a saját lelkének ura 16 
Egy férfi nem hajlandó gondoskodni önmagáról, és beleegyezik, hogy kivigyék a temetőbe, és otthagyják 16

Quentin L. Cook Lucy, a Peanuts című rajzfilmből, kifogásokat talál arra, hogy miért ejti el a labdát 46 
Egy fiatalember olyan döntéseket hoz, melyek nem állnak összhangban azon céljaival, hogy missziót szolgáljon és templomban házasodjon 46 
Egy egyetemi edzővel való beszélgetés megerősíti Quentin L. Cook azon döntését, hogy kövesse apja tanácsát 46

Dean M. Davies Az egyház és tagjai a Fülöp- szigeteken más egyháztagokat és nem egyháztagokat mentenek egy pusztító tájfun után 53
Cheryl A. Esplin Egy Fiatal Nők vezető az úrvacsora képessé tévő hatalmáról tanul 12 

Egy 96 éves férfi azért jár el istentiszteletre, hogy vehessen az úrvacsorából 12
Henry B. Eyring Egy új megtért segít az ifjú Henry B. Eyringnak és testvérének felkészülni a papsági szolgálatra 59 

Henry B. Eyring édesapja és a püspöke azzal mutatják ki, hogy bíznak benne, hogy a segítségét kérik 59 
Egy tapasztaltabb házitanítótárs megmutatja, hogy bízik Henry B. Eyring fiában 59
Henry B. Eyring édesanyja imádkozik, hogy fia meghallja Isten szavát abban, amit ő tanácsol neki 70 
Az egyesült államokbeli Idaho egyházi vezetői kinyilatkoztatást kapnak arra, hogy segítsenek egy árvíz áldozatain 70 
Egy nő, akinek a férjére ráruházták a pecsételő hatalmat, kinyilatkoztatás által tudja, hogy a férjét Isten hívta el 70

Eduardo Gavarret Eduardo Gavarret teljes idejű misszionáriusként tanul egy leckét arról, hogy fontos a Szabadító hangját követni 37 
Egy 14 éves uruguayi lány szülei és testvérei követik az ő példáját, és csatlakoznak az egyházhoz 37 
Eduardo Gavarret szülei fogadják a misszionáriusokat és befogadják az üzenetüket is 37

Carlos A. Godoy Hogy elnyerje a pátriárkai áldásában megígért áldásokat, Carlos A. Godoy, felesége támogatásával, továbbtanul 96
Robert D. Hales Az ifjú Robert D. Hales bizonyságot szerez, miközben a szüleitől, tanítóitól, a szentírásokból és a Szentlélektől tanul az istenségről 80
Jeffrey R. Holland Thomas S. Monson papucsban tér vissza Németországból, miután elajándékozza a cipőjét, valamint a váltás öltönyét és ingeit 40
Larry S. Kacher Larry S. Kachert és feleségét magával ragadja egy szakítóáramlás, de isteni közbeavatkozással sikerül kijutniuk a partra 104 

Két férfi olyan döntéseket hoz, melyekkel eltávolítják saját családjukat az egyháztól 104 
Larry S. Kacher feleségének szülei megáldják utódaikat azáltal, hogy az evangélium szerint élnek és tanítják azt a gyermekeiknek 104

Jörg Klebingat Jörg Klebingat azt tanácsolja egy nővérnek az Ukrajnai Kijev Misszióban, hogy ne engedje, hogy a gyengeségei megbénítsák őt 34
Neill F. Marriott Neill F. Marriott úgy hagyja el a templomot, hogy tudja, bízhat a Szabadítóban 117 

Neill F. Marriott lánya imádkozásra buzdítja a családját, hogy megtalálják a család eltűnt kisfiát 117 
Alaszkában kilencszáz fiatal nő mondja el kívülről Az élő Krisztus című kiáltványt 117

Hugo E. Martinez Monson elnök szolgál egy édesapát, akinek a lánya beteg 102 
A fivérek vízzel látják el a Marinez családot egy hurrikánt követően 102

Thomas S. Monson Egy torpedó beletalál a Bismarck csatahajó kormányművébe, amitől azt nem lehet a kijelölt irányba kormányozni 67
Kanadai egyháztagok gyakran látogatnak el egy német bevándorló házaspár otthonába, hogy részesüljenek az ottani békés lelkületben 86
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„Két pompás napon át hallgathat-
tunk sugalmazott üzeneteket” 
– mondta Thomas S. Monson 

elnök a 184. félévi általános konferen-
cia zárásaként 2014. október 5- én, 
vasárnap.

Az üzenetek között szó volt arról, 
hogy olyan bizonyságot fejlesszünk 
ki, amely segít bármilyen helyzetben 
kitartanunk; kövessük a Szabadító 
ösvényét és váljunk odaadó tanít-
ványokká; kövessük és támogassuk 
a prófétákat; használjuk bölcsen az 
önrendelkezésünket; valamint tegyük 
az otthonunkat a szeretet, a biztonság, 
a példamutatás és az evangéliumi 
tanulás helyévé.

Szombati nyitóbeszédében  
Monson elnök megjegyezte, hogy az 
egyház továbbra is növekszik. „Most 
már 15 milliónál is többen erősítjük 
az egyházat, és a számunk egyre nő 
– mondta Monson elnök. – A misszio-
náriusi munka töretlenül halad előre. 
Több mint 88 000 misszionáriusunk 
szolgál, világszerte megosztva az evan-
gélium üzenetét.”

A szombat délutáni ülésen felmen-
tették, illetve nyugalmazott státuszra 

emelték Carlos H. Amado és William R.  
Walker eldereket a Hetvenek Első 
Kvórumából. Arayik V. Minasyan és 
Gvido Senkans eldereket felmentették 
a területi hetvenesi szolgálatukból.

Az általános konferenciák törté-
netében most először a nem angol 
anyanyelvű beszélők a saját anyanyel-
vükön mondhatták el a beszédüket. 
Chi Hong (Sam) Wong elder kantoni 
nyelven, Eduardo Gavarret és Hugo E. 
Martinez elderek spanyolul, Carlos A. 
Godoy elder pedig portugálul adta át 
az üzenetét.

A utahi Salt Lake Cityben talál-
ható 21 000 férőhelyes konferencia 
központ, valamint a Templom tér 
csordulásig telt látogatókkal minde-
gyik konferenciai ülés alatt, melyet 
több mint 90 nyelvre fordítottak le és 
több mint 170 országba és területre 
közvetítettek. Ezenfelül a történéseket 
televízión, rádión, műholdadáson és 
az interneten, többek között mobilesz-
közökön is figyelemmel kísérhette a 
közönség. Ezen a konferencián volt az 
általános konferencia rádiósugárzásá-
nak 90., illetve televíziós közvetítésé-
nek a 65. évfordulója. ◼

„Két pompás napon át hallgathattunk 
sugalmazott üzeneteket”

A Z  E G Y H Á Z  H Í R E I

Thomas S. Monson elnök az általános konferencia vasárnap délutáni  
ülésén beszél

Emberek milliói számára 
vált elérhetővé az a Joseph 
Smithről szóló film, melyet 

az egyház készített a próféta 
tiszteletére. A Joseph Smith:  
A visszaállítás prófétája című 
produkció, amely a Próféta 
életét és örökségét jeleníti meg, 
most már ingyenesen megte-
kinthető a Hulu online filmnéző 
oldalon.

Ez az első olyan egyházi film, 
amely elérhető olyan exkluzív, 
főbb elosztócsatornán, mint 
a Hulu, ahol mintegy 4 millió 
előfizető tud videofilmeket 
nézni Roku, Apple TV, Xbox, 
PlayStation, illetve okostelefo-
nok és tabletek segítségével, 
melyek az internethez csatla-
koztathatók. Azzal, hogy a film 
elérhető a Hulun, nemcsak az 
egyháztagok számára válik hoz-
záférhetőbbé, hanem lehetősé-
get is biztosít arra, hogy még 
több nem egyháztag láthassa 
és tudhasson meg többet az 
egyházról.

Ha az egyháztagok megné-
zik a filmet, megjegyzéseket 
hagynak, illetve osztályozzák 
azt, növelik annak esélyét, hogy 
mások is rátaláljanak. ◼

Joseph Smithről 
szóló film most 
már a Hulu 
oldalon is
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„[A]mikor az összes korábban már 
bejelentett templom felépül és fel-
szentelésre kerül, akkor 170 működő 
templom lesz szerte a világon – 
mondta Thomas S. Monson elnök a 
2014. októberi általános konferencián. 
– Mivel jelenleg minden erőnkkel arra 
összpontosítunk, hogy a korábban 
bejelentett templomokat befejezzük, 
most nem jelentünk be új templomot. 
Ám a jövőben, ha úgy ítéljük meg, 
hogy erre szükség van, és találunk 
megfelelő ingatlant hozzá, további 
templomok bejelentésére kerül  
majd sor.”

Azzal, hogy 2014 szeptemberében 
Monson elnök újraszentelte a Utahi 
Ogden templomot, 143- ra nőtt az 
egyház működő templomainak száma 
a világon.

2014. májusában Dieter F. Uchtdorf  
elnök, az Első Elnökség második 
tanácsosa, felszentelte a Floridai Fort 
Lauderdale templomot. Az Arizonai 

A FORRÁSOK MÁSOK  
SZOLGÁLATÁHOZ HONLAP 
MÁR ELÉRHETŐ A TANÁCSOK 
SZÁMÁRA

A cöveki és egyházközségi  
tanácstagok számára már 

elérhető az új egyházi honlap: 
Források mások szolgálatához, a 
ministering. lds. org oldalon, mely-
nek tartalmával segítséget nyújt-
hatnak azoknak az egyéneknek és 
családoknak, akik fizikai vagy lelki 
szükségletekkel küzdenek, bele-
értve a nehéz és kényes ügyeket 
is. A honlapra azok léphetnek be 
az UNSZ- fiókjukkal, akik jelenlegi 
elhívásuk szerint tagjai a cöveki 
vagy egyházközségi tanácsnak.

E forrásanyagokat, melyek 
korábban csak a püspökök és a 
cövekelnökök számára voltak el-
érhetők, frissítették és bővítették, 
különös figyelmet fordítva arra, 
hogy miként nyújtsanak segítsé-
get azoknak, akik bántalmazás 
áldozatai lettek, függőséggel 
küzdenek, egyedülálló várandós 
szülők, pornográfiát használ-
nak, azonos nemhez vonzódnak, 
illetve anyagi vagy munkavállalási 
gondokkal küzdenek.

A püspök irányítása alatt 
használhatják az egyházköz-
ségi tanácsok a Források mások 
szolgálatához anyagait, együtt 
tanácskozva az egyházközségen 
belüli egyének és családok  
megsegítéséről. ◼

A templomok építése tovább 
folytatódik

A Utahi Ogden templomot 2014. 
szeptember 21- én szentelték fel újra

Tanítások napjainkra

2014 novemberétől 2015 
márciusáig a melkisédeki 

papság és a Segítőegylet negyedik va-
sárnapi leckéire a 2014. félévi októberi 
általános konferenciai beszédekből 
kell felkészülni. 2015. áprilisban sza-
badon választható, hogy a 2014. októ-
beri vagy a 2015. áprilisi beszédekből 
készülnek fel ezekre a leckékre. A 
cövek-  és a kerületi elnökök választják 

ki, mely beszédek kerüljenek felhasz-
nálásra a területükön, illetve ezzel a 
feladattal megbízhatják a püspököket 
és a gyülekezeti elnököket is.

A negyedik vasárnapra eső tanítá-
son résztvevőket arra biztatjuk,  
hogy előre tanulmányozzák a kivá-
lasztott beszédeket. A konferenciai 
beszédek számos nyelven elérhetők 
a conference. lds. org honlapon. ◼

Phoenix templom felszentelésére 
2014. november 16- án kerül majd sor, 
és legalább öt további templomot 
szentelnek fel vagy szentelnek újra 
2015- ben. ◼
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A z Első Elnökség és az 
Egyházi Oktatási Testület be-
jelentette, hogy 2015 január-

jától az alábbi változtatásokat hajtják 
végre a fiatal felnőtteknek szóló 
áhítatok gyakoriságát, helyszínét és 
közzétételét illetően:

A program neve: Világméretű 
áhítat fiatal felnőtteknek: Egy est  
(a beszélő neve)- val/vel.

Gyakorisága: Évente három-
szor: január második vasárnapján, 
május első vasárnapján, valamint 
szeptember második vasárnapján.

Hallgatósága: Minden fiatal fel-
nőtt, házas és egyedülálló egyaránt, 
illetve a gimnáziumok és középisko-
lák végzős tanulói is részt vehetnek 
a közvetítésen.

Helyszínei: A januári áhítatok  
a provói Brigham Young Egyete-
men, illetve a BYU idahói vagy 
hawaii kampuszán lesznek meg-
tartva. A májusi áhítatok a Salt 
Lake Cityben lévő Konferencia- 
központban vagy az egyház 
központjának más helyszínein ke-
rülnek megrendezésre. A szeptem-
beri áhítatokat pedig az Egyesült 

Államok különböző pontjain fogják 
megtartani.

Közzététele: A beszédek szöve-
ges, hang-  és videoanyaga az áhíta-
tokat követően már pár napon  
belül elérhetőek lesznek angolul az  
LDS. org oldalon, valamint az Evan-
géliumi könyvtár alkalmazáson belül 
az új Fiatal felnőttek gyűjtemény-
ben. Más nyelveken később lesznek 
hozzáférhetőek. A beszédek össze-
foglalói megjelennek majd a Liahóna 
folyóiratban, továbbá idézetek, 
mémek és videobejátszások lesznek 
közzétéve élőben, valamint az áhí-
tatot követően az egyház közösségi 
média csatornáin, többek között a 
beszélő saját közösségi oldalain.

A beszélőket továbbra is az Első 
Elnökség választja ki az egyház álta-
lános felhatalmazottjai és általános 
tisztségviselői közül.

A változtatásokat a 2014. novem-
ber 2- i EOSZ áhítaton jelentették 
be a fiatal felnőtteknek, a papsági 
vezetőket pedig a 2014. augusztus 
28- i Elsőelnökségi levélben értesítet-
ték, amely a 2015. évi műsorszórás 
adásrendjét is tartalmazta. ◼

Fiatal felnőttek hallgatják egy áhítat beszélőjét a Brigham Young  
Egyetem Marriott központjában, a Utah állambeli Provóban,  
az Egyesült Államokban

Januártól változások lesznek a  
fiatal felnőtteknek szóló áhítatok  
megrendezésében
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SEGÍTSÉG AZOKNAK, AKIK 
SZERETTÜK FÜGGŐSÉGE  
MIATT KÜSZKÖDNEK

Azok a házastársak és csa-
ládok, akik egy szerettük 

függősége miatt küszködnek, új, 
online elérhető forráshoz fordul-
hatnak segítségért, reményért és 
gyógyulásért.

A Házastárs-  és családtámo-
gatási kalauz, amely az  
AddictionRecovery. lds. org honla-
pon található, azt a célt szolgálja, 
hogy segítsen a házastársaknak 
és a családtagoknak lábra állni 
azon nehézségekből, melyeket 
házastársuk függőség okozta 
viselkedése, többek között kábí-
tószer, alkohol, pornográfia vagy 
más káros szerek használata vagy 
káros tevékenységek gyakorlata 
miatt szenvednek el. A honlap 
jelenleg csak angolul érhető el, 
de hamarosan hozzáférhető 
lesz francia, japán, kínai, koreai, 
német, olasz, orosz, portugál és 
spanyol nyelven is.

A kalauz 12 szakaszra van 
osztva, melyek a gyógyulásra,  
a reményre és arra összpontosí-
tanak, hogy miként lelhetnek  
az érintettek erőre Jézus Krisztus 
által.

Számos gyakorlati tanács is 
található az oldalon, például: 
hogyan állítsunk fel korlátokat 
és szabályokat, hogyan beszél-
jünk a függőségről és a felé-
pülésről egy szerettünkkel, és 
hogyan reagáljunk helyénvalóan 
a visszaesésre.

A kalauzt bizalmas házastárs-  
és családtámogatási csoport-
foglalkozásokon is használják, 
melyeket az UNSZ Családsegítő 
Szolgáltatások tart. Személyes 
tanulmányozás céljából, valamint 
az egyházi vezetők által is hasz-
nálható interjúk és tanácsadások 
alkalmával. ◼
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A visszaállítás korai napjaitól 
kezdve Az Utolsó Napok  
Szentjeinek Jézus Krisztus  

Egyháza azon elhatározásáról ismert, 
hogy kinyújtsa kezét a szenvedők  
felé és felemelje őket.

Az elmúlt években az egyház tagjai 
és mások bőkezű felajánlásokkal 
támogatták az egyház Emberbaráti 
Szolgáltatások programjait, hogy 
megáldják az emberek életét szerte a 
világon. 2013- ban az UNSZ emberba-
ráti programok több mint 10,5 millió 
embernek nyújtottak segítséget 130 
országban.

Ezen erőfeszítések közé tartozott a 
kényelmi és létszükségleti cikkek, va-
lamint tiszta víz biztosítása; szülésznők 
és orvosok képzése, hogy újszülöttek 
ezreinek életét tudják megmenteni; 
illetve kerekes székek adományozása. 
Emellett az egyház szemészeti ellátást 
és képzést is nyújt, oltásokat biztosít, 
és segít a közösségeknek tápanyagban 
gazdag élelmiszerek termesztésében.

Menekülteknek nyújtott segítség
Az egyház folyamatos és jelentős 

erőfeszítéseket tesz a menekültek, 
valamint a konfliktusok és élelem-
hiány sújtotta területeken szenve-
dők megsegítésére. Közelmúltbeli 
segítségnyújtások:

• Az egyház több ezer sátort és alap-
vető élelmiszerekből összeállított 
csomagokat adományozott csalá-
doknak a Csád Köztársaságban, 
továbbá kézzel pumpálható kuta-
kat, latrinákat és zuhanyépületeket 
állított fel a menekülttáborokban 
Burkina Fasóban.

• Jordániában, Szíriában, Libanon-
ban, Irakban és a kurd területeken 
az UNSZ Jótékonysági Szervezet 
élelmiszercsomagokat, takarókat, 

Az UNSZ 
Jótékonysági 
Szervezet 
segítséget nyújt

orvosi műszereket, higiéniai csoma-
gokat, ágyneműket és téli ruhákat 
osztott szét. Irakban és a kurd terü-
leteken kerekes székeket és egyéb 
mozgást segítő eszközöket adtak 
át a konfliktusok során megsérült 
embereknek.

• Gázában az egyház gyógyszereket, 
orvosi műszereket és tejport ado-
mányozott a központi kórháznak.

• Izraelben ultrahangkészüléket 
kapott az egyik egészségügyi 
intézmény.

• Ukrajnában és Oroszországban 
az egyház az Egyesült Nemzetek 
Fejlesztési Programjával társulva 
élelmiszert, ágyneműt, ruházatot és 
személyes higiéniai cikkeket osztott 
szét 30 000 ember között, akik a 
polgári zavargások miatt kénysze-
rültek elhagyni az otthonukat.

Az UNSZ Jótékonysági Szervezet to-
vábbra is politikailag semleges marad, 
és minden népnek segítséget nyújt, 
vallástól függetlenül.

Segítségnyújtási erőfeszítések
Az egyház természeti katasztrófák 

esetén is mozgásba lendül.

• Sierra Leonéban és Libériában az 
egyház 1600 helyi önkéntessel nyúj-
tott képzést az Ebola elkerüléséhez, 
illetve élelmiszert és alapvető higié-
niai és egészségügyi felszereléseket 
osztottak szét.

• A heves monszun okozta áradások 
miatt Pakisztánban és Indiában 
élelmiszert, higiéniai csomagokat és 
egészségügyi ellátmányokat adtak át.

• Tongán egy ciklon emberek százai-
nak otthonát döntötte romba, töb-
bek között 116 egyháztag családét 
is. Az egyháztagok segíteni fognak 
az otthonok újjáépítésében. Először  
képzésben részesülnek, hogy 
miként építsenek maguknak saját 
menedéket, majd megkérik őket, 
hogy segítsenek legalább négy má-
sik embernek felépíteni az övéiket. 
Az egyház a növények újratermesz-
tésében is segít, képzést nyújtva az 
otthoni kertészkedésben.

• Mexikóban, miután egy hurrikán 
otthonok ezreit rongálta meg vagy 

pusztította el, a helyi egyházi ve-
zetők élelmiszert és vizet osztottak 
szét a károsult egyháztagok között, 
majd az egyház a helyi kormánnyal 
együttműködve élelmiszercsomago-
kat biztosított a többi károsultnak is.

Amit te tehetsz
Az Emberbaráti Segély Alapba 

benyújtott adományok segítenek az 
egyháznak azonnal reagálni a krízis-
helyzetekre. Ezenfelül az egyháztagok, 
bárhol is éljenek, krisztusi szeretetet 
mutathatnak, szolgálatot végezhetnek 
és tiszteletet alakíthatnak ki minden 
ember iránt. Amikor törődéssel for-
dulunk a saját közösségünkön belüli 
menekültek és bevándorlók, vagy az 
egyéni katasztrófákkal küzdők felé, és 
baráti kezet, érdeklődést, szerető kör-
nyezetet biztosítunk számukra, az olyan 
krisztusi tett, amely sohasem hiábavaló.

Az emberbaráti segítségnyújtá-
son keresztül az egyház Thomas S. 
Monson elnök tanácsát kívánja a 
gyakorlatba ültetni, miszerint „mege-
rősíthetjük egymást; képesek vagyunk 
arra, hogy észrevegyük az észrevétle-
nül maradót! Amikor vannak szeme-
ink, melyek látnak, füleink, melyek 
hallanak, és szívünk, mely tud és érez, 
kinyújthatjuk a kezünket és megment-
hetjük azokat, akikért felelősek va-
gyunk!” (A szolgálatra szólító elhívás. 
Liahóna, 2001. jan. 58.). ◼

A Jordániai Ammán Kerület elnöke és 
a lánya menekültekkel találkozik
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Szent ima. Készítette: Linda Curley Christensen

Joseph Smith próféta a következőket írta arról az élményéről, melyet 14 évesen a szent ligetben élt át:

„[F]élrevonultam az erdőbe… [e]gy csodálatos, tiszta nap reggelén…, ezernyolcszázhúsz koratavaszán.  

…minden aggodalmam közepette addig még soha nem próbáltam hangosan imádkozni.

…amikor körbenéztem magam körül, és magamat egyedül találtam, letérdeltem, és elkezdtem Isten  

előtt feltárni szívem vágyait” ( Joseph Smith története 1:14–15).
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„Krisztus azt ígérte nekünk, hogy megosztja velünk azt  
az örök életet, melynek elnyeréséért meghalt, ha szavait 

megismerve, tanításait követve és az Ő útját járva igyekszünk 
Őt tenni életünk középpontjába – mondta Thomas S. Monson 
elnök az egyház 184. féléves általános konferenciáján. – Nincs 
magasztosabb cél annál, amikor úgy döntünk, hogy elfogadjuk 
a Tőle jövő fegyelmezést, az Ő tanítványaivá válunk, és egész 
életünkben az Ő munkáját végezzük. Semmi más, semmilyen 

más döntésünk nem képes kihozni belőlünk azt, amit Ő.”
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