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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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egyre növekszik, a gonoszság egyre 
elfogadottabb, a nőket egyre inkább 
kihasználják, a szerepek pedig egyre 
jobban eltorzulnak, óvnotok kell 
magatokat, családotokat, és mindenkit, 
akivel csak kapcsolatba kerültök. Az 
erény védelmezőinek kell lennetek.

Mit jelent az erény védelmezőjé-
nek lenni? „Az erény a magas erkölcsi 
normákra alapozott gondolatok és 
viselkedés mintája. Magában foglalja 
az erkölcsösséget és a tisztaságot.” 3 És 
mi is egy védelmező? Egy védelmező 
olyasvalaki, aki oltalmaz, megvéd, párt-
fogol.4 Így az erény védelmezőiként 
védeni, oltalmazni fogjátok az erköl-
csi tisztaságot, mivel a halandó élet 
létrehozásához adott hatalom szent és 
felmagasztalt erő, melyet egészen a há-
zasságkötésetekig védelmeznetek kell. 
Az erény követelmény ahhoz, hogy 
a Szentlélek társaságát és útmutatását 
élvezhessük. Ahhoz, hogy sikeresen 
végighaladhassatok a világon, ahol 
éltek, szükségetek lesz erre az irá-
nyításra. Az erkölcsösség annak is 
követelménye, hogy beléphessetek a 
templomba. Továbbá azért is szük-
ség van rá, hogy érdemesek legyünk 
a megállni a Szabadító jelenlétében. 
Most készültök fel erre az időszakra. A 
személyes fejlődési program, valamint 
a Fiatalság erősségéért füzetben lévő 
normák igen fontosak. Az ezekben a 
füzetekben található alapelvek szerinti 
élet megerősít és segít nektek ab-
ban, hogy felkészültebbek legyetek a 

királyságra.5
Tavaly nyáron egy csoport fiatal nő 

a utahi Alpine-ból elhatározta, hogy 
felkészültebbé válik a királyságra. 
A templomra való összpontosításuk 
kifejezéseként elszánták magukat, hogy 
az egyik pionírhoz, John Roe Moyle-
hoz hasonlóan, elgyalogolnak a Utah-i 
Draper templomtól 35 kilométerre lévő 
Salt Lake templomig. Moyle testvér kő-
faragó volt, akit Brigham Young próféta 
hívott el, hogy a Salt Lake templomon 
dolgozzon. Minden héten 35 kilométert 
gyalogolt az otthonától a templomig. 
Egyik feladata az volt, hogy a „Szentség 
az Úrnak” feliratot belevésse a Salt Lake 
templom keleti homlokzatába. Nem 
volt könnyű feladat, és sok akadályt 
kellett legyőznie. Munka közben 
egyszer az egyik tehene megrúgta a 
lábát. Mivel nem gyógyult a sérülése, 
amputálni kellett a lábát. Ez azonban 
nem vetett gátat a próféta és a templo-
mon végzett munka iránti elkötelezett-
ségének. Faragott magának egy falábat, 
majd jó néhány hét után újra megtette 
a templomhoz vezető 35 kilométeres 
utat, hogy elvégezhesse a munkát, 
melyre elkötelezte magát. 6

A Cedar Hills 6. Egyházközségének 
fiatal női egy olyan ősért gyalogolták 
le ugyanezt a távot, aki arra inspirálta 
őket, hogy mindig legyenek érdeme-
sek a templomba való belépésre. A 
heti közös tevékenységeken edzettek, 
séta közben pedig megosztották egy-
mással a templomról tanultakat és az 

azzal kapcsolatos érzéseiket.
A templomhoz való sétájukat korán 

reggel egy imával kezdték. Amikor 
elindultak, lenyűgözött a magabiz-
tosságuk. Jól felkészültek, és ezzel 
ők is tisztában voltak. Tekintetüket a 
célra szegezték. Minden egyes általuk 
megtett lépés benneteket is jelképezett, 
akik most arra készültök, hogy be-
lépjetek a templomba. A ti személyes 
edzésetek is a napi személyes imáitok-
kal, a napi Mormon könyve olvasásá-
val és a Személyes fejlődés programon 
való munkálkodásotokkal kezdődött.

Miközben e fiatal nők folytatták 
gyaloglásukat, útközben találkoztak za-
varó tényezőkkel, ők azonban a célra 
összpontosítottak. Néhányan már érez-
ték, hogy kezd felhólyagosodni a tal-
puk, másoknak pedig a térde remegett, 
ennek ellenére folytatták útjukat. Ti is 
mindannyian számos elterelő tényező-
vel, fájdalommal és akadállyal néztek 
szembe a templomhoz vezető úton, ti 
azonban eltökéltek vagytok, és tovább 
haladtok. A fiatal nők által megtett utat 
vezetőik jelölték ki számukra, akik 
már gyalog és autóval is végighaladtak 
azon, hogy meghatározzák gyaloglá-
suk legegyenesebb és legbiztonságo-
sabb módját. A ti útvonalatok is ki van 
jelölve, és biztosak lehettek abban, 
hogy a Szabadító nemcsak végigment 
azon, hanem az út minden egyes lépé-
sét újra meg is fogja tenni veletek.

A templomhoz vezető úton apák, 
anyák, családtagok és papsági vezetők 
védelmezték őket. Feladatuk annak 
biztosítása volt, hogy mindenki bizton-
ságban és veszélyektől óvva érkezzen 
meg. Meggyőződtek arról, hogy mind-
egyik fiatal nő elég folyadékot iszik, 
és elegendő táplálékot vesz magához 
az erőnlét fenntartásához. Papsági 
vezetőik az út mentén segélyállomá-
sokat alakítottak ki, ahol a lányok 
megpihenhettek és vizet ihattak. Fiatal 
nők, az édesapáitok, édesanyáitok, 
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püspökeitek, és még oly sok más 
ember lesz védelmezőtök, miközben 
a templom felé vezető úton haladtok. 
Figyelmeztetnek majd a veszélyekre, 
irányítják utatokat, ha pedig megsé-
rülnétek vagy letérnétek az útról, ott 
lesznek, hogy segítsenek.

Lenyűgözött, amikor a gyaloglásuk 
utolsó kilométerein fivéreik, más fiatal 
férfiak, és barátaik ott eljöttek, hogy 
támogassák ezeket az elkötelezett 
fiatal nőket, és szurkoljanak nekik. 
Egy férfitestvér felkapta az egyik lányt, 
akinek már hólyagok voltak a talpán, 
és a hátán cipelve tette meg vele a 
templomhoz vezető út végét. Ami-
kor ezek a kiváló fiatal nők elérték 
céljukat, könnyes arccal érintették meg 
szent falát, majd csendben elkötelez-
ték magukat, hogy mindig érdemesek 
lesznek belépni oda.

A templomhoz gyaloglás az életünk 
hasonlata is lehet. Szülők és papsági 
vezetők őrködtek az út mellett. Támo-
gatást és segítséget nyújtottak. A fiatal 
nők vigyáztak egymásra, és biztatták 
egymást. A fiatal férfiak csodálták a 
fiatal nők erejét, elkötelezettségét és 

állóképességét. A férfitestvérek hátu-
kon vitték a megsérült nőtestvéreiket. 
A családok együtt örültek lányaikkal 
a gyaloglásuk végén, és biztonságban 
hazavitték őket.

Ahhoz, hogy a templomhoz vezető 
úton tudjatok maradni, védelmeznetek 
kell személyes erényeteket, valamint 
társaitok erényét is. Hogy miért? Mor-
mon a Mormon könyvében azt taní-
totta, hogy az erény és az erkölcsösség 
„mindennél drágább és értékesebb” 7.

Mit tehettek mindannyian, hogy az 
erény védelmezői legyetek? Minden 
azzal kezdődik, hogy hisztek abban, 
hogy képesek vagytok változtatni a 
dolgokon. Egy elhatározással kezdő-
dik. Fiatal nő koromban megtanultam, 
hogy van néhány döntés, melyet csak 
egyszer kell meghozni. Egy kis táblára 
felsoroltam azokat a dolgokat, melye-
ket mindig meg fogok tenni, és azokat 
is, melyeket soha. Ilyesmik voltak a 
listán: a bölcsesség szavának betartása; 
napi ima; tizedfizetés; elkötelezettség, 
hogy egy vasárnapot sem hagyok ki. E 
döntéseket csak egyszer hoztam meg, 
a döntés pillanatában pedig pontosan 
tudtam, hogy mit kell tennem, mivel 
azt már előzőleg eldöntöttem. Amikor 
a középiskolai barátaim azt mondták, 
hogy „egy ital nem fog megártani”, én 
csak nevettem és azt mondtam, hogy 
„én már tizenkét éves koromban eldön-
töttem, hogy nem teszek ilyet”. A korán 
meghozott döntések segíteni fognak 

nektek abban, hogy az erény védelme-
zői legyetek. Remélem, mindannyian 
megírjátok a listátokat azokról a dol-
gokról, melyeket mindig meg fogtok 
tenni, és azokról is, amelyeket soha. 
Azután pedig éljetek a listátok szerint!

Az erény védelmezőjének lenni 
azt is jelenti, hogy mindig visszafo-
gottak lesztek az öltözködésetekben, 
beszédetekben, cselekedeteitekben, 
valamint a közösségi oldalak hasz-
nálata során. Az erény védelmezőjé-
nek lenni azt jelenti, hogy soha nem 
küldtök olyan szöveges- vagy képüze-
netet fiatal férfiaknak, melyek hatá-
sára elveszíthetik a Lelket, a papsági 
hatalmukat vagy erényüket. Azt jeleni, 
hogy tisztában vagytok az erkölcsös-
ség fontosságával, mivel megértettétek 
azt is, hogy a testetek templom, és 
hogy a gyermeknemzés szent erőivel 
nem szabad házasság előtt visszaélni. 
Tisztában vagytok azzal, hogy olyan 
szent erő birtokában vagytok, mely 
azon szent kötelességgel jár együtt, 
hogy más lelkeket hozzatok a földre, 
hogy azok testet kaphassanak, mely-
ben örökkévaló lelkük lakozhat. Ez 
az erő egy másik megszentelt lélekre 
is hatással van. Olyasvalami őrzői 
vagytok, ami még a drágaköveknél is 
becsesebb 8. Legyetek hithűek! Legye-
tek engedelmesek! Már most készülje-
tek fel, hogy érdemessé váljatok az Úr 
szent templomaiban rátok váró összes 
áldás befogadására.
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A ma itt lévő édesanyáknak annyit 
mondanék, hogy a lányaitok számára 
ti vagytok a visszafogottság és az 
erény legfontosabb példái. Köszönjük 
ezt nektek! Soha ne habozzatok meg-
tanítani nekik, hogy ők Isten nemes 
leányai, értékük pedig nem a testi 
megjelenésüktől függ. Látniuk kell 
hitetek kifogástalan és következetes 
megnyilvánulását a saját hozzáálláso-
tok és megjelenésetek által.9 Ti is az 
erény védelmezői vagytok.

A héten újra felmásztam az Ensign- 
-csúcsra. Kora reggel volt, és amikor 
arról a dombról letekintettem az Úr 
házának hegyére – azaz a Salt Lake 
templomra –, minden újra kristálytisz-
tává vált számomra. A pionírok min-
denüket odaadták, hogy eljöhessenek 
a hegyek tetejére, hogy ti és én is ré-
szesülhessünk a templom áldásaiban, 
és családokként örökre egymáshoz 
pecsételhessenek bennünket. Negyven 
évnyi áldozat, fájdalmas munka és gya-
loglás Alpine-ból a templomhoz. Hogy 
miért? Azért, mert hozzátok hasonlóan 
ők is hittek. Hittek egy prófétában. 
Hitték, hogy ő látta és beszélt Istennel 
és az Ő Szeretett Fiával. Hittek a Szaba-
dítóban. Hittek a Mormon könyvében. 
Ezért mondhatták azt, hogy „mindent 
hiszünk, mindent remélünk, sok min-
dent elviseltünk már, és reméljük, hogy 
mindent el tudunk majd viselni” 10. Sok 
mindenben kitartottak, és erre mi is 
képesek vagyunk. A tizenharmadik 
hittételben lévő dolgokról hisszük, 
hogy azok valóban képessé tesznek 
arra, hogy érdemesek legyünk belépni 
a templomba, és hogy egy nap majd 
Mennyei Atyánk jelenlétében állhas-
sunk megpróbálva, tisztán és egymás-
hoz pecsételve. Ehhez szükséges, hogy 
felkészüljetek a királyságra, és hogy 
most készüljetek fel arra és nyerjetek 
magabiztosságot, hogy képesek vagy-
tok nehéz dolgok megtételére is.

Fiatal nők, egy nagyszerű 

munkában vesztek részt. Nem vagytok 
egyedül. Erőt fogtok kapni, miközben 
védelmezitek erényeteket és tiszta-
ságotokat. Miközben megtartjátok a 
megkötött szövetségeiteket, a Szentlé-
lek vezérelni és védelmezni fog ben-
neteket. Angyalok mennyei serege fog 
körülvenni benneteket. Thomas S.  
Monson elnök arra emlékeztetett 
bennünket, hogy „nem kell egye-
dül megfutnunk az élet e nagyszerű 
versenyét: jogosultak vagyunk az Úr 
segítségére” 11. Készüljetek fel arra a 
napra, amikor érdemesen és felkészül-
ten jöttök el az Úr templomába, hogy 
szent szövetségeket kössetek. Az erény 
védelmezőiként, az Ő szent házában a 
Szabadítót akarjátok majd keresni.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
Isten él, az Ő Szeretett Fia, Megvál-
tónk, Jézus Krisztus él, és hogy az Ő 

végtelen engesztelésének megváltó és 
feljogosító hatalma által mindannyian 
irányítást és védelmet élvezhettek a 
templomhoz és az Ő jelenlétükhöz 
visszavezető ösvényeteken. Imádko-
zom azért, hogy mindnyájan mege-
rősödjetek arra a munkára, amely a 
legjobb elérendő célotok lesz. Éljetek 
annak a csodálatos napnak, melyről a 
Jelenések könyve is ír, amikor „fe-
hérben fog[tok]… járni; mert méltók 
[vagytok] arra” 12. Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd Tan és a szövetségek 25:12.
 2. Lásd Tan és a szövetségek 25:13.
 3. Fiatal nők személyes fejlődése (füzet,  

2009), 70.
 4. Lásd thefreedictionary.com/guardian.
 5. “More Holiness Give Me,” Hymns, no. 131.
 6. Lásd Dieter F. Uchtdorf: Oda emeljétek, 

ahol álltok! Liahóna, 2008. nov. 55.
 7. Moróni 9:9.
 8. Lásd Példabeszédek 3:15.
 9. Lásd M. Russell Ballard: Anyák és leányok. 

Liahóna, 2010. máj. 18–21.
 10. Hittételek 1:13.
 11. Thomas S. Monson: Nagy elvárások. (EOSZ 

esti beszélgetés fiatal felnőtteknek, 2009. 
jan. 11.), http:// lds .org/ library/ display/ 
0,4945,538-1-4773-1,00 .html.

 12. Jelenések 3:4.

Brazília, São Paulo


