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Írta: Mary N. Cook
első tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében

kihívás, így elgondolkodtam, hogyan 
megőrizni boldog és kedves lelküle-
tét. Amikor bizonyságában azt hal-
lottam, hogy „Jézus Krisztust teszem 
életem középpontjává”, megtaláltam 
a választ.

„Hiszünk abban, hogy tisztességes-
nek, igaznak, erkölcsösnek, jóakara-
túnak, erényesnek kell lennünk, és 
minden emberrel jót kell cseleked-
nünk.” A tizenharmadik hittételben 
található krisztusi tulajdonságok e 
csodálatos listája fog felkészíteni ben-
nünket a templom áldásaira és az örök 
életre.

Szeretnék ezek közül most a jóaka-
rat szóra összpontosítani. A jóakarat 
vagy jóindulat egy igen kedves szó, 
melyet nem hallunk túl gyakran. Egy 
latin szóból ered, melynek jelentése 
„jót kívánni valakinek” 2. Jó akaratúnak 
lenni annyit tesz, hogy kedvesek, jóin-
dulatúak és jószívűek vagyunk. Sokan 
tanultatok már a jóakaratúságról az 
Elemiben, amikor a következő éneket 
tanultátok:

Néhány hete fontos leckét ta-
nultam meg egy Babérkoszorú 
osztályba járó lány vasárnapi 

beszédéből az egyházközségemben. 
Megérintett, milyen magabiztosan 
tanított és tett bizonyságot Jézus 
Krisztusról. Beszédét a következő 
kijelentéssel zárta: „Amikor Jézus 
Krisztust teszem életem középpont-
jává, jobban mennek a napjaim, 
kedvesebb vagyok a szeretteimhez és 
öröm tölt el.”

Az elmúlt hónapok során távolról 
már megfigyeltem ezt a fiatal nőt. 
Mindenkit csillogó szemmel és derűs 
mosollyal üdvözöl. Láttam, ahogy 
más fiatalok sikereinek örvend. 
Két Udvarhölgy korú lány nemrég 
elmondta nekem, hogy ez a fiatal nő 
úgy döntött, hogy a mozijegyét nem 
fogja felhasználni, amikor megtudta, 
a film nem jelent majd „erényes és 
szeretetre méltó” 1 élményt. Ez a lány 
szeretettel teljes, kedves és engedel-
mes. Otthon csak egy szülő neveli, 
életében pedig már volt jó néhány 

„Ne feledd, a 
kedvesség veled 
kezdődik!”
Látni fogjátok azt, hogy a jóakarat örömöt és egységet  
hoz otthonotokba, osztályotokba, egyházközségetekbe  
és iskolátokba.

te ültetted el a magot, és valóban 
jobbá tetted az életem. Most örökké-
való családom van. Gyermekeim az 
evangélium teljességének ismeretében 
fognak felnőni. Ez a legnagyszerűbb 
áldás, melyet bármelyikünk valaha 
is kaphat. Te segítettél ezt az életem 
részévé tennem.

Amikor felvettem Kristivel a kap-
csolatot, ezt írta nekem: „Időnként 
úgy vélem, hogy amikor halljuk a 
tizenharmadik hittételben felsorolt 
tulajdonságokat, azok teljesen erőt 
vesznek rajtunk. Tudom azonban 
azt is, hogy amikor e normák sze-
rint élünk, és igyekszünk Krisztus 
példáját követni, képesek vagyunk 
változást előidézni. […] Úgy érzem 
magam, mint az Alma 26:3-ban Am-
mon, amikor azt mondja: »És ezzel az 
áldással halmozott el minket, hogy 
eszközökké lettünk Isten kezében e 
jelentős munka elvégzésére.«”

Imádkozom azért, hogy mind-
annyian ne csak kijelentsétek, hogy 
hisztek abban, hogy „tisztességesnek 
és igaznak” kell lennetek, hanem el 
is kötelezzétek magatokat amellett, 
hogy minden egyes nap ezen ígéret 
szerint éltek. Imádkozom azért, hogy 
miközben ezt teszitek, Mennyei 
Atyánk ereje, szeretete és áldásai 
tartsanak meg benneteket, amint el-
végzitek mindazt, amiért mindannyi-
unkat ideküldtek. Mindezeket pedig 
Jézus Krisztus nevében mondom, 
ámen. ◼
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Legyünk kedvesek mindenkihez,
Szebb lesz majd a világ,
Ezért ne feledd, légy mindig kedves –
Boldog leszel, meglásd.” 3

Szabadítónk is arra tanított ben-
nünket, hogy jóakaratúak legyünk, 
és Ő maga is ilyen életet élt. Jézus 
mindenkit szeretett és szolgált. Ha 
életünk középpontjává Jézus Krisztust 
tesszük, az segíteni fog a jóakaratúság 
tulajdonságának elsajátításában. Ha 
ugyanilyen krisztusi tulajdonságokra 
szeretnénk szert tenni, tanulnunk kell 
a Szabadítóról, és az Ő nyomdokaiban 
kell járnunk 4.

Az irgalmas szamaritánus történeté-
ből azt tanultuk, hogy mindenkit sze-
retnünk kell. Ez a történet Lukács, 10. 
fejezetében azzal kezdődik, hogy egy 
törvénytudó megkérdezi a Szabadí-
tótól: „Mit cselekedjem, hogy az örök 
életet vehessem?”

A válasz így hangzott: „Szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes szívedből és 
teljes lelkedből és minden erődből és 
teljes elmédből; és a te felebarátodat, 
mint magadat.”

A törvénytudó ezután ezt kér-
dezte: „De ki az én felebarátom?” Ez 

egy nagyon érdekes kérdés volt egy 
törvénytudótól, mivel a zsidók északi 
szomszédjai a szamaritánusok vol-
tak, akiket olyannyira nem szerettek, 
hogy amikor Jeruzsálemből Galileába 
utaztak, inkább a Jordán völgye felé 
vezető hosszabb úton mentek, nehogy 
Szamárián keresztül kelljen haladniuk.

Jézus a törvénytudó kérdésére az 
irgalmas szamaritánus példázatával 
válaszolt. A példázat így szólt:

„Egy ember megy vala alá Jeru-
zsálemből Jerikóba, és rablók kezébe 
esék, a kik azt kifosztván és megse-
besítvén, elmenének, és ott hagyák 
félholtan. […]

Egy samaritánus pedig az úton 
menvén, odaért, a hol az vala: és mi-
kor azt látta, könyörületességre indula.

És hozzájárulván, bekötözé annak 
sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és 
azt felhelyezvén az ő tulajdon bar-
mára, vivé a vendégfogadó házhoz, és 
gondját viselé néki.

Másnap pedig elmenőben két 
pénzt kivévén, adá a gazdának, és 
monda néki: Viselj gondot reá, és 
valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor 
visszatérek, megadom néked.” 5

A zsidó pappal és a lévitával 

ellentétben, akik elhaladtak a sérült 
férfi mellett, aki egy volt közülük, a 
szamaritánus a különbségeik ellenére 
is kedves volt. A jóakarat krisztusi 
tulajdonságát szemléltette. Jézus e tör-
ténet által megtanított bennünket arra, 
hogy mindenki a felebarátunk.

Egy püspökségi tanácsos nemrégi-
ben megosztotta egy élményét, mely 
megtanít arra, hogy milyen fontos 
minden egyes felebarátunk. Amikor 
szétnézett a gyülekezeten, észrevett 
egy kisgyermeket, akinél egy doboz-
ban mindenféle színű zsírkréta volt. 
Gyülekezete tagjaira tekintve eszébe 
jutott, hogy akárcsak a zsírkrétáknál 
az ott lévő összes emberben is sok a 
hasonlóság, mégis mindegyik egyedi.

Ezt mondta: „Az egyházközségbe 
és a világba mindegyikük a saját 
árnyalatát hozta. […] Mindannyiuknak 
megvolt a maga erőssége és gyenge-
sége, személyes vágya és álma. Együtt 
azonban a lelki egység színes palettá-
jává olvadtak össze. […]

Az egységesség lelki tulajdonság. 
A béke és céltudatosság olyan édes 
érzése ez, mely egy családhoz való 
tartozás érzéséből fakad. Azt jelenti, 
hogy másoknak legalább annyira kí-
vánjuk a legjobbat, mint magunknak. 
[…] Azt jelenti, hogy tudjuk, senki sem 
fog bántani bennünket. [Azt jelenti, 
hogy soha nem leszünk egyedül].” 6

Ezt az egységet a jóakarat, a sze-
mélyes jócselekedetek által építjük, és 
ez által osztjuk meg másokkal egyedi 
árnyalatainkat.

Éreztétek már magányosnak ma-
gatokat? Észreveszitek azokat, akik 
magányosak, és egy fekete-fehér 
világban élnek? Fiatal nők, figyelte-
lek benneteket, amint mások életébe 
mosolyotokkal, kedves szavaitokkal és 
bátorításotokkal, saját egyedi színetek-
kel mások életét színesítettétek.

Thomas S. Monson elnök megta-
nította nekünk, miként viselkedjünk 
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korosztályunkkal és mindenki mással, 
akikkel találkozunk, amikor az egy-
házban lévő fiatal nőknek ezt mondta: 
„Drága fiatal nőtestvéreim, kérlek 
benneteket, legyen meg a bátorsá-
gotok ahhoz, hogy ne ítélkezzetek 
és ne kritizáljatok, és legyen meg a 
bátorságotok odafigyelni arra is, hogy 
senki ne legyen kirekesztve, hanem 
mindenki azt érezhesse, hogy szeretik 
és megbecsülik.” 7

Követhetjük az irgalmas szamari-
tánus példáját, és képesek vagyunk 
megváltoztatni a világot azáltal, ha 
csak egyvalaki is jóindulatot gyako-
rol.8 Arra kérlek benneteket, hogy a 
következő héten legalább egy sza-
maritánusi cselekedetet hajtsatok 
végre. Lehet, hogy ehhez a szokásos 
barátaitokon túlra kell tekintenetek, 
és le kell győznötök félénkségeteket. 
Bátran kiválaszthattok valakit, aki nem 
túl jól bánik veletek, hogy szolgálja-
tok neki. Megígérem nektek, hogy 
ha a könnyen megtehető dolgokon 
túlra nyújtózkodtok, olyan jó érzések 
fognak eltölteni benneteket, hogy 
a kedvesség mindennapi életetek 
részévé kezd majd válni. Látni fogjátok 
azt, hogy a jóakarat örömöt és egysé-
get hoz otthonotokba, osztályotokba, 
egyházközségetekbe és iskolátokba. 
„Ne feledjétek, a kedvesség veletek 
kezdődik!”

A Szabadító nemcsak szeretett, ha-
nem szolgált is mindenkit. Terjesszétek 

ki jóságotokat mindenki felé. Ked-
ves szolgálatotok nagyszerű áldást 
hozhat fiatalnak és idősnek egyaránt. 
Monson elnöknek egészen fiatal férfi 
kora óta különös gondja volt az idős 
emberekre. Tisztában van egy rövid 
látogatás, egy szívélyes mosoly vagy 
egy öreg és ráncos kéz szorításának 
értékével. A jószívűség ilyen egyszerű 
megnyilvánulásai színt visznek egy 
olyan életbe, mely néha csak hosszú, 
magányos és szürke napokból áll. 
Arra kérlek mindannyiótokat, hogy 
törődjetek nagyszüleitekkel és az idős 
emberekkel. Holnap nézzetek szét 
az egyházban, és keressetek vala-
kit, akinek egy kis új színt vihettek 
az életébe. Igazán nem nagy dolog: 
üdvözöljétek név szerint, röviden be-
szélgessetek el vele, legyetek készek 
segíteni neki. Kinyithatjátok neki az 
ajtót, vagy felkínálhatjátok segítségete-
ket az otthona vagy kertje gondozásá-
ban. Ami számotokra fiatalon egyszerű 
feladatnak tűnik, egy idősebb ember-
nek nagyon nehéz is lehet. „Ne feled-
jétek, a kedvesség velünk kezdődik!”

Jóakaratúnak lenni néha a saját 
családunkban a legnehezebb. Az erős 
családok megteremtéséhez erőfeszí-
tésre van szükség. „Legyetek vidámak, 
segítőkészek, és legyetek tekintettel 
másokra! Sok családi probléma azért 
alakul ki, mert a családtagok önző mó-
don vagy barátságtalanul beszélnek 
és cselekszenek. Törődjetek a többi 

családtag szükségleteivel! Próbáljatok 
béketeremtők lenni, nem pedig kö-
tekedők, civakodók és veszekedők!” 9 
„Ne feledjétek, a kedvesség veletek 
kezdődik!”

Jézus szerette a gyermekeket, 
karjába vette és megáldotta őket.10 
A Szabadítóhoz hasonlóan a ti is 
megáldhattok minden gyermeket a 
kedvességetek által, és nem csak a 
saját otthonotokban lévőket.

Nem tudhatjátok, hogy életetek 
és példátok milyen hatással van egy 
kisgyermekre. Nemrégiben kaptam a 
következő rövid levelet egy barátom-
tól, aki egy helyi középiskolában lévő 
napközit vezet. Az iskolába számos 
olyan fiatal férfi és fiatal nő is jár, akik 
az egyház tagjai. A következő élmé-
nyét osztotta meg velem: „Amikor a 
kisgyermekekkel a folyosókon sétálok, 
nagyon jó látni, hogy sokuk szekré-
nyének ajtajára belülről Jézus vagy va-
lamelyik templom képe van ragasztva. 
Az egyik gyerek meglátott egy Jézust 
ábrázoló képet az egyik fiatal nő nyi-
tott szekrényajtaján, majd ezt mondta 
»Nézd csak, Jézus itt van az iskolánk-
ban!« A szekrény tulajdonosa könnyes 
szemmel hajolt le a kisgyermekhez és 
megölelte őt. Megköszöntem a fiatal 
nőnek, hogy ilyen jó példát mutatott 
a körülötte lévőknek. Felemelő tudni 
azt, hogy oly sok fiatal próbál kiállni 
az igazság és igazlelkűség mellett, és 
megtenni saját részét abban, hogy a 
Lelket meghívja az életébe, még akkor 
is, ha az időnként nehéz, a körülötte 
lévő világ pedig zajos és durva. Az 
egyházban igazán csodálatos fiatalja-
ink vannak.”

Ezzel teljesen egyetértek. Fiatal 
nők, ti változtatjátok meg a világot az-
által, hogy életeteket Jézus Krisztusra 
összpontosítjátok, és azzá váltok, akivé 
Ő szeretné, hogy váljatok.11

Köszönöm nektek a jóakaratú 
cselekedeteiteket: hogy barátkoztok 
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Írta: Elaine S. Dalton
a Fiatal Nők általános elnöke

Néha előfordul, hogy szavakkal 
nem tudjuk kifejezni érzése-
inket. Imádkozom azért, hogy 

a Lélek bizonyságot tegyen a szíve-
tekben mennyei azonosságotokról, 
és örökkévaló felelősségetekről. Ti 
vagytok Izráel reménysége. Szerető 
Mennyei Atyánk kiválasztott és nemes 
leányai vagytok.

A múlt hónapban lehetőségem 
volt részt venni egy fiatal nő temp-
lomi esküvőjén, akit már születése óta 
ismerek. Ahogy ott ültem a pecsé-
telő szobában, felnéztem a templom 
fényeitől csillogó, csodálatos csillárra, 
eszembe jutott az a nap, amikor 
először tartottam őt karjaimban. Édes-
anyja egy kicsi fehér ruhába öltöztette 
őt, én pedig azt gondoltam, hogy ő a 
leggyönyörűbb kisbaba, akit valaha 
is láttam. Most, hogy fiatal nőként 
belépett az ajtón, újra fehérbe volt öl-
tözve. Sugárzott a boldogságtól. Ahogy 
megjelent a szobában, teljes szívemből 
azt kívántam, bárcsak minden fiatal nő 
láthatná maga előtt ezt a pillanatot, és 
arra törekedne, hogy a felmagasztosu-
lás áldásaira készülve, mindig érdemes 
legyen a szent templomi szövetsé-
gek és szertartások megkötésére és 
betartására.

Amikor ez a házaspár letérdelt a 
szent oltárhoz, a halandó értelmet 
felülmúló ígéretekben részesültek, 

melyek megáldják, megerősítik és 
segítik őket a halandóságban tett 
utazásuk során. Olyan pillanat volt 
ez, amikor a világ egy kis időre le-
csendesedett körülöttük, a mennyek 
pedig örvendeztek. Amikor az ifjú pár 
belenézett a szoba hatalmas tükreibe, 
a vőlegénytől megkérdezték, mit lát. 
Ezt mondta: „Mindazokat, akik előttem 
jártak.” Ezután a házaspár belenézett a 
szemközti falon lévő tükörbe is, majd 
a menyasszony könnyes szemmel azt 
mondta: „Én azokat látom, akik minket 
követnek majd.” A jövőbeli családját, 
a saját utódait látta. Tudom, hogy 
abban a pillanatban újra megértette, 
milyen fontos hinnünk abban, hogy 
erkölcsösek és erényesek legyünk. 
Nincs is csodálatosabb látvány egy 
olyan házaspárnál, akik megfelelően 
felkészülve térdelnek együtt a temp-
lom oltáránál.

A Fiatal Nőknél eltöltött éveitek 
a templomra fognak felkészíteni 
benneteket. Ott majd olyan áldásokat 
fogtok elnyerni, melyek Isten be-
cses leányaiként megilletnek titeket. 
Mennyei Atyátok szeret benneteket, és 
azt akarja, hogy boldogok legyetek. Ez 
úgy lehetséges, ha hűségesek vagytok, 
az erény ösvényein jártok 1, és ragasz-
kodtok szövetségeitekhez 2.

Fiatal nők, nektek, akik egy olyan 
világban éltek, ahol az erkölcstelenség 

Az erény védelmezői
Már most készüljetek fel, hogy érdemessé váljatok az Úr szent 
templomaiban rátok váró összes áldás befogadására.

azokkal, akik talán mások; hogy 
kedvesek vagytok kortársaitokkal, az 
idősekkel, családotokkal és a kisgyer-
mekekkel; hogy felebarátai vagytok 
azoknak, akik magányosak, kihívások-
kal vagy szívfájdalommal küzdenek. 
Jóságotok által másokat a Szabadító 
fénye felé fordítotok.12 Köszönöm, 
hogy emlékeztek arra, hogy a kedves-
ség veletek kezdődik.

Tudom, hogy Thomas S. Monson 
elnök Isten prófétája, akinek élete a jó-
akarat olyan példáját mutatja nekünk, 
melyből mindannyian tanulhatunk. 
Kövessük a prófétánkat! Tanuljunk az 
ő példájából és hallgassunk a szavaira! 
Hiszek Jézus Krisztus evangéliumában, 
és tudom, hogy a papság Joseph Smith 
által vissza lett állítva a földre.

Tudom, hogy Szabadítónk él, és 
mindannyiunkat szeret. Minden em-
berért életét adta. Azért imádkozom, 
hogy Jézus Krisztust tegyük életünk 
középpontjává, és járjunk az Ő nyom-
dokain egymást szeretve és szol-
gálva.13 Tudom, hogy ez által jobbá 
tehetjük a világot, mivel „hiszünk 
abban, hogy… jóakaratúnak… kell 
lennünk” 14.  Erről teszem bizonyságo-
mat, Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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