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Ahogy a folyamatos visszaállítás egyre csak halad 
előre, világszerte terjedőben van az evangélium. Az 
egyházi afrikai növekedésének egyik példája Kenya.

A területi iroda megkezdi teljes 
körű működését Nairobiban, 
18 közép- afrikai ország 100 000 
egyháztagjának szolgálatában.

2020

Megszervezik a Nairobi Cöveket.2001

Különleges böjt révén pénzt 
gyűjtenek 15 aszálysújtotta falu 
megsegítésére.

1988

Az első helyi megtértek csatlakoz-
nak az egyházhoz.

1979

a családtörténeti 
központok 

száma

a gyülekezetek száma

az egyháztagok 
száma

a missziók száma

a cövekek száma
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A világosság 200 éve
Egy 200 évvel ezelőtti gyönyörű, tiszta nap reggelén egy ifjú sétált be egy liget fái közé, hogy bocsá-

natot nyerjen és arról imádkozzon, melyik egyházhoz csatlakozzon. Egy csodálatos látomásból 
megtudta, hogy egyikhez sem szabad csatlakoznia. Ezzel vette kezdetét Jézus Krisztus evangéliumá-
nak visszaállítása, amely napjainkban is folyamatban van.

Ebben a lapszámban a világosság 200 évét ünnepeljük:
•  Russell M. Nelson elnök arról tanít, hogyan készíthet fel bennünket és másokat Izráel egybe-

gyűjtése a fátyol mindkét oldalán az Úr második eljövetelére (6. oldal).
•  Ifj. LeGrand R. Curtis elder megmutatja, mivel járultak hozzá egyes utolsó napi szentek a 

visszaállításhoz – és hogy mi magunk miként járulhatunk hozzá (18. oldal).
•  Neil L. Andersen elder megoszt a fiatalokkal öt olyan igazságot, amelyet az első látomásból 

tanulhatunk (52. oldal).
Miközben a prófétánk szavaiból és a hithű szentek történeteiből tanulunk, tegyünk szert ugyanar-

ra a tudásra, amelyre 200 évvel ezelőtt Joseph próféta is: hogy Mennyei Atya és Jézus Krisztus valósá-
gos, élő személyek, akik szeretnek bennünket. Azután pedig osszuk meg ezt a tudást a barátainkkal 
és a felebarátainkkal!

Őszinte tisztelettel:
Randy D. Funk elder a Hetvenektől
Az egyházi folyóiratok főszerkesztője

Szolgálattétel az általános 
konferencia révén

14

Mit jelent 
számomra  
a húsvét?

28

A folyamatos visszaállítás
Ifj. LeGrand R. Curtis elder

18

Az egyház jövője
Russell M. Nelson elnök

6
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5 Az általános konferencia alakulása az évek során

6	 Az	egyház	jövője
Írta: Russell M. Nelson elnök
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a Szabadító  
visszatérésére készíti fel a világot.

12 A hit képmásai
Berglind Guðnason
Amikor a depresszióval való küzdelme elviselhetetlenné vált, Berglind nyíltan 
beszélt a küszködéséről, és Mennyei Atya segített neki meggyógyulni.

14 Szolgálattételi tantételek
Szolgálattétel az általános konferencia révén
Az általános konferencia – az általános konferenciai hétvége előtt, alatt és 
után is – számos lehetőséget nyújt a szolgálatra.

18 A folyamatos visszaállítás
Írta: Ifj. LeGrand R. Curtis elder
A visszaállítás 200 évvel ezelőtt, a Szent Ligetben kezdődött, és ma is 
folytatódik.

24 Volt reményük Krisztus eljövetelében – és nekünk is lehet
Írta: Mindy Selu
Éppúgy reménységgel tekinthetünk Krisztus második eljövetele elé, ahogy  
a Mormon könyve prófétái tették.

28 Jöjj, kövess engem!: Mormon könyve
Használd ezeket a heti cikkeket arra, hogy ebben a hónapban mélyebben 
tanulmányozd a Mormon könyvét.

32 Utolsó napi szentek történetei
Egy édesapa felbecsülhetetlen ajándékot ad a lányának; egy gyászoló anya 
felidézi Isten irgalmát; egy testvér a lélek értékéről gondolkodik; egy fiú hite 
segít a családjának.

36	 Tanulságok	a	Mormon	könyvéből
Hatalmas szívbéli változás
Amikor bűnbánatot tartunk, a Szabadító engesztelése hatalmas szívbéli 
változást idézhet elő bennünk.

40 Templomi részvételünk még jobbá tétele
Írta: az Első Elnökség

Fiatal felnőtteknek
42 
A fiatal felnőttek már a kezde-
tektől fogva létfontosságú 
részei a visszaállításnak. Tudd 
meg, te hogyan 
segíthetsz!

Fiataloknak
50 
Az első látomás bizonyítja 
Isten szeretetét a gyermekei 
iránt – 
különösen 
pedig azok 
iránt, akik 
keresik Őt.

Gyermekeknek
Jóbarát 
Jézus Krisztus 
egyháza 
vissza lett 
állítva!

Borító
Fénykép:  

Stefano Cirianni

Rövid olvasmányok

Rovatok

Tartalomjegyzék

Jöjj, kövess engem! segédlet
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liahona@ChurchofJesusChrist.org címre.

Küldd be a történeteidet a  
liahona.ChurchofJesusChrist.org oldalon  
vagy a következő levelezési címre:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digitál is  Liahóna

BŐVEBBEN
Az Evangéliumi könyvtár alkalmazás, valamint a  
liahona .ChurchofJesusChrist .org oldal a követke-
zőkre kínál lehetőséget:
• Megtalálhatod a legfrissebb lapszámot.
• Megtekinthetsz nyomtatásban nem elérhető 

tartalmakat.
• Visszakereshetsz korábbi lapszámokat.
• Beküldheted a történeteidet, és írhatsz 

visszajelzést.
• Előfizethetsz magadnak vagy ajándékként.
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liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Evangéliumi  
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Örömet találni az Úr munkájának 
végzésében
A világ különböző részein élő fiatal felnőt-
tek történetei arról, hogy mivel vesznek 
részt a folyamatos visszaállításban.

Visszahúz a múltad?
Írta: Jeff Bates
Egy fiatal felnőtt elmeséli, hogyan 
segíthet nekünk továbblépni az, ha 
meghívjuk az életünkbe Jézus Krisztust.

Az egyház teljes nevének haszná-
lata furcsa volt, de megérte
Írta: Lauri Ahola
Ez a fiatal felnőtt arról ír, hogyan segí-
tett neki Nelson elnök tanácsa jobban 
megosztani az evangéliumot.
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A mostani és régebbi 
általános konferenciák 
beszédei megtalálhatóak a 
gc .ChurchofJesusChrist .org 
oldalon, illetve az Evangé-
liumi könyvtár alkalmazás 
Általános konferencia 
részében.

Hosszú ideje élő áprilisi és októberi hagyomány az immár 190. 
évébe lépő általános konferencia, azonban az évek során sor 

került néhány érdekes változtatásra:

1967
Az általános konferencia 
televíziós közvetítése 
színesben. A Tabernáku-
lum Kórus férfi tagjai vilá-
goskék felöltőt viselnek, a 
nők pedig lazacszín blúzt.

1949
A Tabernákulumban 
elhelyezett kamerák 
segítségével lezajlik a kon-
ferencia első televíziós 
közvetítése.
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1924
Először használnak mik-
rofonokat a Tabernáku-
lum szószékén. Korábban 
a beszélők saját hangere-
jén múlott, hogy hallják- e 
őket.

1962
Először tolmácsolják 
a beszédeket más 
nyelvekre – németre, 
hollandra és spanyolra 
– a Tabernákulumban. 
Napjainkban a beszédek 
már több mint 90 nyelvre 
kerülnek lefordításra.

1977
A korábban három 
napból és hat általános 
ülésből álló konferencia 
kétnapossá válik, öt álta-
lános üléssel. 

2000
Salt Lake Cityben meg-
tartják az első általános 
konferenciát az új, 21 000 
fő befogadására alkalmas 
Konferencia- központban.

1830
Két hónappal az egyház 
megszervezését követően 
Joseph Smith elnököl az 
első általános konferenci-
án a New York- i Fayette- 
ben. Körülbelül 30 
egyháztag, valamint több 
más résztvevő van jelen.

1850
A Deseret News közzéteszi 
az első teljes konferen-
ciai beszámolót, annak 
köszönhetően, hogy egy 
ifjú riporter, George D. 
Watt képes volt gyor-
sírással lejegyzetelni a 
beszédeket.

1867
Az általános konferencia 
a megszokott három nap 
helyett négy napig tart, 
mert az egybegyűltek 
megszavazzák, hogy 
maradjanak még egy 
napot.

ÁLTALÁNOS KONFERENCIÁK AZ  ÉVEK SORÁN
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Az Utolsó 
Napok 
Szentjeinek 
Jézus Krisztus 
Egyháza arra 
a napra készíti 
fel a világot, 
amikor „teljes 
lészen a 
föld az Úr 
ismeretével” 
(Ésaiás 11:9).
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Ti is és én is részt vehetünk Jézus Krisztus evangéliumának folya-
matos visszaállításában, ami csodálatos! Nem ember alkotta! Az 
Úrtól jön, aki azt mondta: „annak idejében meg fogom gyorsítani 
a munkámat” (Tan és szövetségek 88:73). Ezt a munkát egy 200 

évvel ezelőtt tett isteni bejelentés táplálja. Csupán hét szóból állt: „Ez az én 
Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” (lásd Joseph Smith története 1:17).

Ez a Mindenható Istentől elhangzó bejelentés hozta a fiatal Joseph Smitht 
az Úr Jézus Krisztushoz. Ez a hét szó indította el az Ő evangéliumának 
visszaállítását. Miért? Azért, mert a mi élő Istenünk egy szerető Isten! Azt 
akarja, hogy a gyermekei elnyerjék a halhatatlanságot és az örök életet! A 
nagyszerű utolsó napi munka, melynek részesei vagyunk, a tervezett időben 
indult el, hogy megáldjon egy várakozó és zokogó világot.

Nem tudok visszafogottan beszélni a visszaállításról. Ez a történelmi 
tény egyszerűen lenyűgöző! Elképesztő! Lélegzetelállító! Milyen bámu-
latos, hogy mennyei hírnökök jöttek el azért, hogy felhatalmazást és erőt 
adjanak ehhez a munkához!

Napjainkban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
felgyorsult iramban halad előre. Az egyháznak példátlan és páratlan jövője 
lesz. „[Sz]em nem látott, fül nem hallott [olyan dolgokat], a miket Isten 
készített az őt szeretőknek” (1 Korinthusbeliek 2:9; lásd még Tan és szövet-
ségek 76:10).

Emlékezzetek rá, hogy Krisztus szolgálattétele a jövőben válik teljessé! 
Az Ő második eljövetelére vonatkozó jövendöléseknek még be kell telje-
sedniük. Mi még csak úton vagyunk ezen utolsó adományozási korszak 

Írta: Russell M. 
Nelson elnök
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Az egyház jövője   

FELKÉSZÍTENI A VILÁGOT A  
SZABADÍTÓ MÁSODIK ELJÖVETELÉRE
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csúcspontja felé, amikor a Szabadító második 
eljövetele majd valósággá válik.

Izráel	egybegyűjtése	a	fátyol	mindkét	
oldalán

E második eljövetel szükségszerű előhangja 
a szétszóratott Izráel régóta várt egybegyűjtése 
(lásd 1 Nefi 15:18; lásd még a Mormon könyve 
címoldala). Az egybegyűjtés tana Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
egyik fontos tanítása. Az Úr kijelentette: „…adok 
nektek egy jelet, hogy… hosszú szétszórtságából 
népemet összegyűjtöm, Ó Izráel háza, és ismét 
megalapítom közöttük Sionomat” (3 Nefi 21:1).

Mi nem csupán tanítjuk ezt a tant, hanem 
részt is veszünk benne. Ezt úgy tesszük meg, 
hogy a fátyol mindkét oldalán segítünk egybe-
gyűjteni az Úr választottjait. A föld és annak 
lakói eltervezett sorsa részeként az elhunyt roko-
nainknak megváltásban kell részesülniük (lásd 
Tan és szövetségek 128:15). Hála az égnek az arra 
szólító felhívás, hogy jöjjünk Krisztushoz (lásd 

Jákób 1:7; Moróni 10:32; Tan és szövetségek 
20:59) kiterjeszthető azokra is, akik az evangéli-
um ismerete nélkül haltak meg (lásd Tan és szö-
vetségek 137:6–8). Azonban a felkészülésüknek 
része kell hogy legyen mások földi erőfeszítése 
is. Leszármazási táblázatokat gyűjtünk, családi 
csoportíveket készítünk, és helyettesekként temp-
lomi munkát végzünk, hogy egybegyűjtsük az 
egyéneket az Úrhoz és a saját családjukba is (lásd 
1 Korinthusbeliek 15:29; 1 Péter 4:6).

A családokat az egész örökkévalóságra egy-
máshoz kell pecsételni (lásd Tan és szövetségek 
2:2–3; 49:17; 138:48; Joseph Smith története 
1:39). Összekötő kapcsot kell kovácsolni az 
atyák és a gyermekek között. A mi időnkben, 
amely minden adományozási korszak teljes, 
maradéktalan és tökéletes egyesülése, össze kell 
kötni egymással a kulcsokat és hatalmakat (lásd 
Tan és szövetségek 128:18). E szentséges célból 
hálózzák be most szent templomok a földet. 
Újból kihangsúlyozom: lehet, hogy ezeknek a 
templomoknak az építése nem változtatja meg 

Emlékezzetek rá, 
hogy Krisztus 
szolgálattétele 
a jövőben válik 
teljessé!
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az életeteket, de a templomban végzett szolgála-
totok biztosan meg fogja.

Közeleg az idő, amikor azok, akik nem 
engedelmeskednek az Úrnak, különválasztat-
nak azoktól, akik igen (lásd Tan és szövetségek 
86:1–7). Az a legmegbízhatóbb biztosításunk, 
ha továbbra is érdemesek maradunk arra, hogy 
bebocsáttassunk az Ő házába. A legnagyobb 
ajándék, melyet az Úrnak adhattok, az, ha nem 
engeditek, hogy a világ beszennyezzen benne-
teket, és így érdemesek maradtok arra, hogy 
elmenjetek az Ő szent házába. Az Ő ajándéka az 
lesz számotokra, hogy békességet és biztonságot 
találtok a tudásban, miszerint érdemesek vagy-
tok a Vele való találkozásra, bármikor jöjjön is el 
ennek az ideje.

A templomi munkán túl a Mormon könyve 
előjövetele is jel az egész világ számára arra, 
hogy az Úr megkezdte Izráel egybegyűjtését, 
valamint az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak 
fogadott szövetségei betöltését (lásd 1 Mózes 

12:2–3; 3 Nefi 21; 29). A Mormon könyve kijelenti az egybegyűjtés tanát 
(lásd például 1 Nefi 10:14). Arra indítja az embereket, hogy tanuljanak 
Jézus Krisztusról, higgyenek az Ő evangéliumában, és csatlakozzanak 
az Ő egyházához. Sőt, ha nem lenne a Mormon könyve, nem történ-
ne meg Izráel megígért 
egybegyűjtése.

A misszionáriusi munka 
szintén döntő fontosságú 
ehhez az egybegyűjtéshez. 
Az Úr szolgái mennek és 
hirdetik a visszaállítást. Az 
egyháztagjaink és misszio-
náriusaink számos ország-
ban keresték és keresik 
azokat, akik a szétszóratott 
Izráelhez tartoznak: „[kiva-
dásszák] őket… a sziklák 
hasadékaiból” ( Jeremiás 16:16), és úgy halásszák őket, mint az ősi időkben.

A misszionáriusi munka ahhoz a szövetséghez kapcsolja az embereket, 
amelyet az Úr az ősi időkben Ábrahámmal kötött:

„[Á]ldás leszel utánad következő magod számára, mert kezeikben 
minden nemzetnek elviszik ezt a [szolgálattételt] és papságot;

És megáldom őket a te neved által; mert mindazok, akik befogadják 
ezt az evangéliumot, a te nevedről neveztetnek, és a te magodhoz számlál-
tatnak, és felkelnek, és atyjukként áldanak téged” (Ábrahám 2:9–10).

A misszionáriusi munka csak a kezdete az áldásnak. Ezen áldások 
kiteljesedése – a beteljesülése – akkor jön el, amikor azok, akik beléptek 
a keresztelés vizébe, mindaddig tökéletesítik az életüket, mígnem a szent 
templomba is beléphetnek. A felruházás ottani elnyerése pecsételi az 
egyház tagjait az ábrahámi szövetséghez.

A döntés, hogy valaki Krisztushoz jöjjön, nem a fizikai hollététől 
függ, hanem az egyéni elkötelezettségétől. Az egyház minden tagja, 
bárhol tartózkodjon is, hozzáfér az evangélium tanához, szertartásai-
hoz, papsági kulcsaihoz és áldásaihoz. Az embereket anélkül lehet elve-
zetni az Úr ismeretéhez (lásd 3 Nefi 20:13), hogy el kellene hagyniuk a 
szülőföldjüket.

Való igaz, hogy az egyház korai időszakában a megtérés gyakran 
kivándorlást is jelentett. Ma azonban az egybegyűjtés az egyes orszá-
gokon belül zajlik. Az Úr elrendelte Sion megalapítását (lásd Tan és 
szövetségek 6:6; 11:6) mindazokban a birodalmakban, ahol születést és 
állampolgárságot adott a szentjeinek. A brazíliai szentek gyülekezőhe-
lye Brazíliában van; a nigériai szentek gyülekezőhelye Nigériában van; 

A legnagyobb ajándék, melyet az 
Úrnak adhattok, az, ha nem enge-
ditek, hogy a világ beszennyezzen 
benneteket, és így érdemesek 
maradtok arra, hogy elmenjetek 
az Ő szent házába.
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a koreai szentek gyülekezőhelye Koreában 
van. Siont a tiszta szívűek jelentik (lásd Tan és 
szövetségek 97:21). Ott van mindenütt, ahol 
igazlelkű szentek vannak.

A lelki biztonság mindig azon múlik, 
hogy hogyan él valaki, nem azon, hogy hol él. 
Megígérem, hogy ha minden tőlünk telhetőt 
megteszünk azért, hogy hitet gyakoroljunk 
Jézus Krisztusban, és bűnbánat által szert 
tegyünk az Ő engesztelésének hatalmára, akkor 
rendelkezni fogunk Isten tudásával és hatalmá-
val, hogy annak segítségével elvihessük Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumának áldásait 
minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez 
és néphez, és felkészíthessük a világot az Úr 
második eljövetelére.

A második eljövetel
Az Úr arra a vidékre fog visszatérni, melyet 

az ottani, halandóságbeli küldetése során 
megszentelt. Diadalmasan ismét el fog jönni 
Jeruzsálembe. A minden pórusából előszivár-
gó vérét jelképező vörös királyi palástban fog 

visszatérni a szent városba (lásd Tan és szövetsé-
gek 133:46–48). Ott is és máshol is „megjelenik 
az Úr dicsősége”, és „minden test együtt lát[ ja 
azt]” (Ésaiás 40:5; lásd még Tan és szövetségek 
101:23). „[H]ívják nevét: csodálatosnak, taná-
csosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, 
békesség fejedelmének” (Ésaiás 9:6).

A világ két fővárosából fog kormányozni: az 
egyik a régi Jeruzsálemben lesz (lásd Zakariás 
14), míg a másik az Új Jeruzsálemben, amely „az 
amerikai földrészen fog felépülni” (Hittételek 
1:10). E központokból fogja irányítani egyháza 
és királysága ügyeit. Fel fog még épülni egy 
újabb templom Jeruzsálemben. E templomból 
fog Ő az uraknak Uraként uralkodni örökké. A 
templom alól víz fakad majd. A Holt- tenger vize 
meggyógyul. (Lásd Ezékiel 47:1–8.)

Azon a napon új neveken nevezik majd Őt, és 
különleges szentek fogják körülvenni. Úgy fog-
ják ismerni, hogy „uraknak Ura és királyoknak 
Királya; és az ő vele való hivatalosok és válasz-
tottak és [az itteni, halandóságbeli megbízatá-
sukhoz] hívek is” ( Jelenések 17:14). Ő pedig 

Megígérem nektek, 
hogy Jézus Krisztust 
követve tartós 
békességre és valós 
örömre leltek.
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akkor „örökkön örökké uralkodik” ( Jelenések 
11:15).

A föld visszatér paradicsomi állapotába és 
megújul. Új menny és új föld lesz (lásd Jelenések 
21:1; Ether 13:9; Tan és szövetségek 29:23–24).

Az a mi megbízásunk – a mi kiváltságunk! –, 
hogy segítsünk felkészíteni a világot erre a napra.

Hittel	nézz	szembe	a	jövővel!
Mindeközben, itt és most nyugtalan időket 

élünk. Földrengések és szökőárak hoznak pusz-
tulást, kormányok omlanak össze, súlyosak a 
gazdasági feszültségek, a család támadás alatt áll 
és emelkedik a válások száma. Nagy okunk van 
az aggodalomra. Mégsem kell hagynunk, hogy a 
félelmeink kiszorítsák a hitünket. Hitünk mege-
rősítésével legyőzhetjük ezeket a félelmeket.

Miért van szükségünk ilyen rendíthetetlen hit-
re? Mert nehéz napok állnak előttünk. A jövőben 
ritkán lesz egyszerű vagy népszerű hithű utolsó 
napi szentnek lenni. Mindegyikünk próbára lesz 
téve. Pál apostol figyelmeztetett, hogy akik az 
utolsó napokban szorgalmasan követik az Urat, 
„üldöztetni fognak” (2 Timótheus 3:12). Ez az 
üldöztetés vagy csendes gyengeségbe taszít ben-
neteket, vagy arra késztet, hogy még példásab-
ban és bátrabban éljétek mindennapi életeteket.

Hitetek fejlődésének részét képezi az, hogy 
miként kezelitek az élet próbatételeit. Erőt ad, ha 
emlékeztek rá, hogy isteni természettel rendel-
keztek, mely egy végtelenül értékes örökség. Az 
Úr emlékeztetett titeket, a gyermekeiteket és az 
unokáitokat, hogy törvényes örökösök vagytok; 
hogy visszatartattatok a mennyben, hogy majd 
egy meghatározott időben és helyen szülessetek 
meg, majd felnőve az Ő zászlóvivőivé és szövetsé-
ges népévé váljatok. Ha az Úr igazlelkű ösvényén 
jártok, abban az áldásban lesz részetek, hogy 
megmaradtok az Ő jóságában, valamint világos-
ságul és szabadítókként szolgáltok majd népe 
számára (lásd Tan és szövetségek 86:8–11).

Tegyetek meg mindent a Jézus Krisztusba vetett hitetek megerősítésé-
ért azáltal, hogy jobban megértitek az Ő visszaállított egyházában taní-
tott tant, és eltántoríthatatlanul keresitek az igazságot. A tiszta tanhoz 
horgonyozva hittel és makacs kitartással léphettek majd előre, és boldo-
gan megtehettek minden tőletek telhető dolgot, hogy beteljesítsétek az 
Úr céljait.

Lesznek olyan napjaitok, amikor elcsüggedtek. Imádkozzatok hát 
erőért, hogy ne adjátok fel! Sajnos lesznek olyanok, akiket barátaitoknak 
véltek, de elárulnak benneteket. És olyan is lesz, ami egyszerűen nem 
tűnik majd igazságosnak.

Megígérem viszont nektek, hogy Jézus Krisztust követve tartós békes-
ségre és valós örömre leltek. Szövetségeiteket egyre pontosabban betart-
va, Istennek ma a földön lévő egyházát és királyságát védelmezve, az Úr 
erővel és bölcsességgel fog megáldani benneteket, hogy véghezvigyétek 
azt, amit kizárólag Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
tagjai vihetnek véghez.

Az Istenbe vetett egyéni 
hit, az Úr Jézus Krisztusba 
vetett hit, valamint az Ő 
egyházába vetett hit épí-
tőinek kell lennünk. Csa-
ládokat kell építenünk, és 
egymáshoz kell pecsételtet-
nünk a szent templomok-
ban. Istennek a földön lévő 
egyházát és királyságát kell 
építenünk (lásd Máté 6:33). 
Fel kell készülnünk a saját 
isteni rendeltetésünkre: a 
dicsőségre, a halhatatlan-
ságra és az örök életekre 
(lásd Rómabeliek 2:7; Tan 
és szövetségek 75:5).

Alázatosan teszek bizonyságot nektek, hogy – amint azt Joseph Smith 
próféta kijelentette – Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma „bátran, neme-
sen és függetlenül fog előrehaladni; míg minden földrészt át nem jár, minden 
égövet meg nem látogat, minden országban végig nem söpör, és minden fül-
ben el nem hangzik; míg Isten céljai meg nem valósulnak, és a nagy Jehova 
azt nem mondja: a munka elvégeztetett” (History of the Church, 4:540).

A mindenható Isten munkájában veszünk részt. Azért imádkozom, 
hogy az Ő áldásai legyenek mindannyiótokkal és mindegyikőtökkel. ◼
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Erőt ad, ha emlékeztek rá, hogy 
isteni természettel rendelkeztek, 
mely egy végtelenül értékes 
örökség.
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Berglind Guðnason
Izland, Árnessýsla

Berglind (balra) és a nővére, Elín (jobbra). 
Amikor Berglindnek olyan mély depressziója 
volt, amilyet azelőtt még soha nem tapasztalt, 
úgy érezte, hogy nem képes folytatni. Azáltal, 
hogy nyíltan kezdett beszélni a küszködéséről 
a családtag jainak és a barátainak, lelki és 
érzelmi gyógyulásra lelt a Mennyei Atya által 
biztosított eszközök révén.
MINDY SELU, FÉNYKÉPÉSZ

A  H I T  K É P M Á S A I

Rengeteget segített már az is, hogy elbeszél-
gettem a családtagjaimmal és a barátaimmal 
a depressziómról, és további segítséget is 
eredményezett. Nem akartam gyógyszert 
szedni vagy kezelésre járni. Mindig azt mon-
dogattam magamnak, hogy ott van nekem 
Isten. Csakhogy Isten számos további eszközt 
biztosít – többek között gyógyszereket és 
kezelést is –, amelyeket a lelki dolgok mellett 
bevethetünk.

Amikor a depresszióm legrosszabb 
részét éltem meg, az emberek azt mondo-
gatták: „Jobbra fordul majd.” Annyit hallgat-
tam, hogy nagyon meguntam, de bármilyen 
furának hangzik is – igaz.

Sosem gondoltam volna, hogy annyi-
ra boldog leszek, mint amennyire most 
vagyok. Még mindig vannak napok, amikor 
küszködöm, de a Mennyei Atyától kapott 
eszközök segítségével meg tudom oldani. 
Manapság, ha azt érzem, hogy depresszió-
ba kezdek süllyedni, elmondom magamnak, 
hogy vannak, akik szeretnek, akikkel beszél-
gethetek, és hogy a dolgok jobbra fognak 
fordulni.

TUDJ MEG TÖBBET!
Ismerd meg részletesebben 
Berglind hitbéli utazását, 
többek között további 
fényképeken keresztül, ennek 
a cikknek az Evangéliumi 
könyvtárban vagy online, a 
ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 42013 oldalon olvasható 
változatában.
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M issziós felkészítő órák tanítóiként Susie és Tom Mullen rendszeresen azt a 
kihívást intézik az osztályuk tagjaihoz, hogy hívjanak el valakit megnézni az 
általános konferenciát.

„A misszionáriusi munka elválaszthatatlan része, hogy felkérünk valakit valaminek a 
megtételére, és ez a szolgálattételre is érvényes – mondja Susie. – A tanulóink rendsze-
resen beszámolnak arról, hogy az egész milyen jól alakult számukra és a meghívottak 
számára is.”

Íme néhány módszer a tanulóik beszámolóiból mások megszólítására:

•  „Egy olyan barátunknak szoktunk szolgálattételt nyújtani, aki bizonyos gon-
dokkal küzd. Megkértük, hogy hallgassa az általános konferenciát válaszokért. 
Amikor a konferencia után meglátogattuk, elmondta, hogy nagyon sok hasznos 
ötletet hallott.”

•  „Általános konferenciai bulit rendeztünk, és mindenki hozott finomságokat a 
közösbe. Annyira jól éreztük magunkat, hogy úgy döntöttünk, legközelebb is 
megismételjük.”

•  „Meghívtam magamhoz egy barátomat, hogy együtt nézzük az általános kon-
ferenciát. Tervezgetés közben úgy döntöttünk, elautózunk a gyülekezeti házba, 
hátha ott is meg tudjuk nézni. Ott néztük meg, és ez volt a legjobb élmény!”

Ahogy arra Mullenék és a tanítványaik is rájöttek, sokféleképpen lehet szolgálattételt 
nyújtani az általános konferencia révén. Csodás alkalmat teremt a felemelő idézetek, 
a családi hagyományok, a jelentőségteljes beszélgetések, valamint az Úr szolgái általi 
tanítások megosztására!

Szolgálattételi tantételek

A maga felemelő idézeteivel, családi hagyományaival és az Úr szolgáitól 
jövő tanításaival az általános konferencia – az általános konferenciai hét-
vége előtt, alatt és után is! – számos lehetőséget ad a szolgálattételre.

SZOLGÁLATTÉTEL AZ  
ÁLTALÁNOS KONFERENCIA 
RÉVÉN
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Szolgálattételi tantételek
SZOLGÁLATTÉTEL AZ  
ÁLTALÁNOS KONFERENCIA 
RÉVÉN
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Hívj meg másokat magadhoz!
„A Szabadító azt parancsolta a követőinek, hogy »szeressétek egymást, a 
miképen én szerettelek titeket« (János 13:34). Megnézzük tehát, hogyan 
szeretett minket. […] Ha Őt tesszük a példaképünkké, akkor igyekezzünk 
mindig mások felé fordulni, és mindenkit bevonni.” – Dallin H. Oaks 
elnök 1

Évekkel ezelőtt a csodás házitanítónk, Mike, észrevette, hogy 
a három kisgyermekemnek és nekem mindössze egy kis laptop áll 
rendelkezésünkre a konferencia megtekintéséhez. Azonnal meghí-
vott bennünket, hogy menjünk át hozzá, és nézzük együtt vele és 
a feleségével, Jackie- vel; győzködött, hogy szívesen vennék a társa-
ságot. A gyerkőcök le voltak nyűgözve, hogy igazi tévén nézhetik 
a konferenciát; jómagam nagyra értékeltem a támogatást; és mind-
annyian élveztük az együtt töltött időt.

Attól fogva a közös konferencianézés hagyománnyá vált. Még 
azután is boldogan mentünk át az általános konferencia idejére 
Mike- hoz és Jackie- hez a párnáinkkal, a jegyzetfüzeteinkkel és a 
nassolnivalónkkal, hogy saját tévénk lett. A próféták szavainak 
hallgatása közösen még különlegesebb volt. Olyanok lettünk, 
mint egy család. Mike és Jackie a legjobb barátaink közé kerültek, 
és második nagyszülei lettek a gyerekeimnek. Az általuk tanúsí-
tott szeretet és barátság hihetetlen áldást jelentett a családom 
számára. Nagyon hálás vagyok, amiért hajlandóak voltak meg-
nyitni előttünk az otthonukat és a szívüket.
Suzanne Erd, USA, Kalifornia

KIEMELT TANTÉTELEK

„Észrevette”
A Szabadító szeretetteljesen időt szakított 
arra, hogy meglássa mások szükségleteit, 
majd e szükségletek kielégítéséért cseleke-
dett (lásd Máté 9:35–36; János 6:5; 19:26–27). 
Ezt mi is meg tudjuk tenni.

„Azonnal meghívott”
Miután észrevettük azoknak a szükségleteit, 
akiknek szolgálattételt nyújtunk, a következő 
lépés a cselekvés.

„A próféták szavainak hallgatása”
Találkozzunk gyakran (lásd Moróni 6:5), hogy 
együtt tanuljunk, együtt növekedjünk, és 
azokról a lelki dolgokról beszéljünk, ame-
lyek az egész lényünk számára a legtöbbet 
jelentik.
„Hallgassuk, jöjj, a prófétát, halljuk Isten sza-
vát” 2 – ez talán az egyik legfontosabb meg-
hívás, amelyet azokhoz intézhetünk, akiknek 
szolgálattételt nyújtunk.

„Szeretet és barátság”
Ahhoz, hogy valóban segítsünk másoknak, 
és hatással legyünk rájuk, együttérzéssel 
és „színleletlen szeretettel” kell kapcsolato-
kat kialakítanunk (lásd Tan és szövetségek 
121:41).



JEGYZETEK
 1. Dallin H. Oaks, “Love and the Law” (video), mormonandgay .ChurchofJesusChrist 

.org.
 2. Hallgassuk, jöjj, a prófétát. Himnuszok, 13. sz.
 3. David A. Bednar, “Flood the Earth through Social Media,” Liahona, Aug. 2015, 50;
 4. Vö. Prédikáljátok evangéliumomat: Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz (2008). 183.
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„Az evangélium megosztása”
Szövetségi fogadalmat tettünk arra, hogy 
„Isten tanújaként áll[unk] mindig és minden-
ben, és minden helyen” (Móziás 18:9).

„Beszélgetést kialakítani”
Az általános konferenciai üzenetek képe-
sek bámulatos, lényeges és lelkileg vezérelt 
beszélgetéseket ihletni. Az ilyen beszélgeté-
sek pedig képesek megerősíteni a kapcsola-
taidat, segíthetnek növelni a bizonyságodat, 
és örömet hozhatnak neked! (lásd Tan és 
szövetségek 50:22).

„Kérdéseket alkalmazva”
„A jó kérdések segítenek neked megérteni 
mások érdeklődését, aggályait vagy kérdése-
it. Jobbá tehetik a tanításodat, meghívhatják 
a Lelket, és segíthetnek az embereknek 
tanulni.” 4

Oszd meg a neten!
„A közösségi média csatornái olyan, az egész világra kiterjedő eszközök, 
amelyek személyes, pozitív hatást gyakorolhatnak egyének és családok 
sokaságára. És hiszem, hogy eljött az idő, hogy Krisztus tanítványaiként 
helyénvalóan és eredményesebben használjuk ezeket a sugalmazott eszkö-
zöket arra, hogy bizonyságot tegyünk Istenről, az Örökkévaló Atyáról, az 
Ő gyermekei számára alkotott boldogságtervéről, valamint Fiáról, Jézus 
Krisztusról, aki a világ Szabadítója…” – David A. Bednar elder 3

Az internet lehetővé teszi, hogy az evangélium megosztása 
az egész világon megtörténjen. Ez annyira tetszik! Itt megosztok 
néhány általános konferenciához illeszkedő tevékenységet is, de 
leginkább arra törekszem, hogy segítsek másoknak beszélgetést 
kialakítani az általános konferenciai beszédekkel kapcsolatosan. 
Mások kérdéseit látva gyakran mi magunk is más fényben láthatunk 
dolgokat, és ez ugródeszkát jelenthet a saját nagyszerű beszélgetési 
kérdéseinkhez.

Arra jöttem rá, hogy kérdéseket alkalmazva az általános kon-
ferenciai beszédek megbeszélésére azokkal a családokkal, akiknek 
szolgálattételt nyújtunk, jobban észrevehetjük az erősségeiket és a 
szükségleteiket egyaránt. Az egyik szívesen alkalmazott kérdésem: 
„Hogy érezted, mi volt a legutóbbi általános konferenciai ülés egyik 
fő témája?”

A válaszból szinte mindig megláthatod, hogy mi zajlik éppen az 
életükben, és hogy mi az, ami fontos számukra. Ezáltal jobb szol-
gálattevő fivér vagy nővér lehet belőled, mert tisztábban láthatod 
őket. ◼
Camille Gillham, USA, Colorado
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Írta: Ifj. LeGrand R.  
Curtis elder
általános felhatal-
mazott hetvenes, 
egyházi történetíró 
és feljegyzésvezető

A folyamatos  

A visszaállítás 200 évvel ezelőtt, 
a Szent Ligetben kezdődött, 
és ma is folytatódik – ti és én 
pedig a részesei lehetünk.

V ISSZ A Á LLÍTÁS
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Csodálatos és izgalmas időszakban lehe-
tünk itt a földön. Abban az áldásban van 
részünk, hogy részt vehetünk az idők 

teljességének adományozási korszakában zajló 
nagyszerű eseményekben, amelyek előkészítik az 
Úr második eljövetelét.1 Nem puszta szemlélői 
lehetünk ezen pompás események kibontakozá-
sának, hanem részesei is lehetünk azoknak.2

Időnként úgy beszélünk az evangélium vissza-
állításáról, mintha az egész egyszerre történt volna. 
Az első látomás kétszáz évvel ezelőtt elindította 
a folyamatot, ám a visszaállítás ezzel természete-
sen nem ért véget. Az Úr munkája tovább zajlott 
Joseph Smith és a társai révén a Mormon könyve 
lefordításával, a papság visszaállításával, az egyház 
megszervezésével, misszionáriusok kiküldetésével, 
templomok építésével, a Segítőegylet megszervezé-
sével, és így tovább. A visszaállítás ezen eseményei 
1820- ban vették kezdetüket, és Joseph Smith egész 
élete során folytatódtak.

Bármily csodálatos volt is mindaz, amit Isten 
Joseph Smith által kinyilatkoztatott, a vissza-
állítás nem fejeződött be Joseph életében. Az 
őt követő próféták által kaptunk meg olyan 
dolgokat, mint a templomi munka folyamatos 
fejlődése; a további szentírások; a szentírások 
lefordítása számos nyelvre; az evangélium terjesz-
tése világszerte; a Vasárnapi Iskola, a Fiatal Nők, 
az Elemi és a papsági kvórumok megszervezése; 
valamint számos kiigazítás az egyház szervezeté-
ben és eljárásaiban.

„Egy visszaállítási folyamat tanúi vagyunk 
– mondta Russell M. Nelson elnök. – Ha úgy 
gondoljátok, hogy az egyház teljesen vissza lett 
állítva, még csak a kezdetet látjátok. Sokkal több 
jön még. […] Várjátok meg a következő évet. 
Majd pedig az utána következőt. Szedjétek a 
vitaminjaitokat, pihenjetek. Izgalmas lesz!” 3

Összhangban Nelson elnök azon kijelenté-
sével, miszerint a visszaállítás folytatódik, az ő 
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elnökké válása óta számos jelentős kiigazítást 
láttunk az egyházban. Ezek közé tartozik a pap-
sági kvórumok szerkezeti átalakítása, a házi-  és 
látogatótanítást felváltó szolgálattétel, valamint 
az evangéliumtanulmányozás otthonközpontú, 
egyház által támogatott módjának bevezetése.4 
Azóta újabb kiigazítások is történtek, és még 
fognak is.

Nyugat- afrikai példa
A visszaállítás folyamatos természetéről való 

bizonyságomra hatással volt az az öt év, amelyet 
az Afrika Nyugati Terület elnökségében szolgál-
tam. Fiatalkorom óta van bizonyságom az evan-
géliumról. Azonban Afrikában élve kapcsolatba 
kerültem néhány olyan nyugat- afrikaival, akik az 
elsők között fogadták el az evangéliumot. Láttam 
azt is, mennyire gyorsan terjed az egyház szerte 
a földrészen, ahogy egyházközségek és cövekek 
százai alakultak, templomok és gyülekezeti 

házak teltek meg csordultig hithű egyháztagok-
kal, valamint jóravaló nők és férfiak fogadták be 
teljes szívükkel a visszaállított evangéliumot. Sze-
mem láttára teljesedett be Joseph Smith jöven-
dölése arról, hogy az egyház „be fogja tölteni az 
egész világot” 5.

Egy nap két ilyen hithű egyháztag, James 
Ewudzie és Frederick Antwi volt a segítségemre 

a Ghánai Accra templomban. Évekkel 
azelőtt, hogy utolsó napi szent misszi-
onáriusok érkeztek volna Ghánába, 
James egy olyan, nagyjából ezer főből 
álló csoport tagja volt, akik az isten-
tiszteletük során a Mormon könyvét és 
egyéb egyházi anyagokat használták. 
Azért a napért imádkoztak, amikor az 
egyház eljön majd Ghánába. Csatla-
kozott más fiatalemberekhez, akik az 
országban utazgatva a mi anyagaink 
alapján tanították az evangéliumot. 

Amikor 1978- ban megérkeztek a misszionári-
usok, ő a Ghánában végzett utolsó napi szent 
keresztelők legelső napján megkeresztelkedett.

Fred még az egyháztagsága elején járt, amikor 
részt vett az egyik rokona, egy törzsfő gyász-
szertartásán. Ott tudta meg, hogy a család tervei 
szerint őt tennék meg a következő törzsfőnek. 
Tudva, hogy az efféle tisztségből adódóan az 
evangéliumi hitelveivel ellentétes dolgokat kellene 
tennie, a temetés után gyorsan elhajtott onnan, 
hátat fordítva egy olyan tisztségnek, amely tekin-
télyt és vagyont hozott volna számára.

Amint felszentelésre került az Accra templom, 
James és Fred minden héten megtették a több 
mint négyórás utat odáig, hogy templomszolgák 
lehessenek. Amikor velük együtt végeztem a 
szertartásokat, elárasztott engem az érzés, hogy 
a történelem részese vagyok. Megértve az egyház 
afrikai történetének általuk jelképezett szeletét, 
olyan érzés fogott el, mintha John Taylor vagy 

Wilford Woodruff vagy az egyház más korai tag-
jai végezték volna velem azokat a szertartásokat.

Amit Nyugat- Afrikában láttam, tapasztaltam 
és éreztem, része volt annak, amit az Úr elő-
re megmondott Énóknak: „És igazlelkűséget 
küldök le a mennyből; és igazságot küldök 
elő a földből, hogy bizonyságot tegyen az én 
Egyszülöttemről; …és igazlelkűséggel és igaz-
sággal söpröm le a földet, mint árral, hogy 
összegyűjtsem kiválasztottaimat a föld négy 
szegletéből” (Mózes 7:62).

Láttam az igazlelkűséget és az igazságot 
végigsöpörni az afrikai földrészen, ahogy a 
kiválasztottak egybegyűjtését is a világnak abból 
a szegletéből. Elmélyült a visszaállításról való 
bizonyságom, mert a szemem előtt zajlott a 
visszaállításnak ez a fontos része.

Láttam valami mást is a folyamatos visszaállí-
tással kapcsolatban: eleven hitet és lelki energiát 
az afrikai egyháztagok között. Hallottam, amikor 

Isten megadta 
nekünk azt a pompás 

lehetőséget, hogy 
létfontosságú szerepet 

játsszunk ebben a 
munkában.

Az első misszionáriusok egyike, Samuel 
Smith, átad egy Mormon könyvét

Fred Antwi, az egyház egyik úttörő  
tagja Ghánában
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David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt mondta: „Kirtland [ahol az 
utolsó napi szentek éltek az 1830- as években] 
nemcsak ott van Ohióban. Itt van Afrikában is.” 
Afrikában sokan csatlakoznak az egyházhoz 
az erőteljes, személyes lelki élményeik hatásá-
ra. Ezek az új egyháztagok lelki energiát és a 
további evangéliumi tanulás szükségletét hozzák 
magukkal. Számukra a visszaállítás személyes 
értelemben is folyamatos. Ahogy egyre többet és 
többet tanulnak az egyházról, a tekintetük előtt 
bontakoznak ki az evangélium igazságai. Ugyan-
ez igaz mindannyiunkra, amint egyre gyarapít-
juk az evangéliumi tudásunkat.

Három mód a folyamatos visszaállítás 
segítésére

Isten megadta nekünk azt a pompás lehetősé-
get, hogy létfontosságú szerepet játsszunk ebben 
a munkában. Az Úr azt mondta, hogy „a testnek 

[vagyis az egyház szervezetének] minden tagra 
szüksége van” (Tan és szövetségek 84:110). Az 
egyház minden tagjának megvan az az áldása, 
hogy részt vehet ebben a folyamatos visszaállítás-
ban. Miként tehetjük ezt meg?

A részvételünk egyik módja, hogy szent szö-
vetségeket kötünk és tartunk meg. A szertartások 
– köztük a templomi szertartások is – feleslegesek, 
hacsak az emberek nem kötik meg és azután nem 
tartják meg az e szertartásokhoz társuló szövetsé-
geket. Bonnie Parkin nővér, a Segítőegylet korábbi 
általános elnöke ezt tanította: „A szövetségkötés 
egy készséges szív kifejezése; a szövetségek meg-
tartása egy hithű szív kifejezése.” 6

A szövetségek megkötése és megtartása 
által nemcsak magunkat készítjük fel az örök 
életre, hanem azoknak is segítünk felkészülni 
és megerősödni, akiket az Úr az Ő szövetséges 
népének nevez (lásd Tan és szövetségek 42:36). 
Keresztelkedés, konfirmáció, az úrvacsora, a 

előre az egyház. Az elkötelezett tanítók az evan-
géliumot tanítják a gyermekeknek, fiataloknak és 
felnőtteknek. A szolgálattevő nővérek és fivérek 
gondját viselik az egyház egy- egy tagjának. 
Az elnökségek és püspökségek iránymutatást 
nyújtanak a cövekeknek, kerületeknek, egyház-
községeknek, gyülekezeteknek, kvórumoknak, 
szervezeteknek, osztályoknak és csoportoknak. 
Az ifjúsági vezetők gondját viselik a fiatal nők-
nek és a fiatal férfiaknak. Az írnokok és titkárok 
feljegyzik az alapvető adatokat, amely aztán fel-
jegyzésre kerül a mennyben is; egy seregnyi más 
ember is elengedhetetlen szerepet játszik abban, 
hogy felkészítse az embereket az örök életre és a 
Szabadító második eljövetelére.

A visszaállításban való részvételünk harma-
dik lehetséges módja, ha segítjük Izráel egy-
begyűjtését. Ez már a visszaállítás első napjaitól 
fogva kulcsfontosságú része a munkának. Amint 
azt Nelson elnök tanította, lehetőségünk és 

melkisédeki papság, valamint templomi szertar-
tások révén szövetséget kötünk Istennel és az Ő 
szövetséges népévé válunk.

A folyamatos visszaállításban való részvéte-
lünk második lehetséges módja a kapott elhí-
vásaink és megbízásaink teljesítése. Így halad 

Fiatalok állnak sorban, hogy belépjenek a Ghánai Accra templomba
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imádkozzunk együtt. Miután letérdeltünk, meg-
kértük őt az imára. Az ima végeztével könnyes 
szemmel felállt és azt mondta: „Rendben, meg 
fogok keresztelkedni.” Néhány perc elteltével 
ez meg is történt. A következő évben hozzá-
ment Sebastiano Carusóhoz, és négy gyerme-
ket neveltek fel, akik mindannyian szolgáltak 

kötelességünk a fátyol mindkét oldalán zajló 
egybegyűjtés támogatása. Az első olyan általános 
konferencián, amelyen már az egyház elnökeként 
vett részt, Nelson elnök tömören leszögezte: „A 
világhoz szóló üzenetünk egyszerű és őszinte: 
Isten minden gyermekét – a fátyol mindkét olda-
láról – hívjuk, hogy jöjjenek a Szabadítójukhoz, 
nyerjék el a szent templom áldásait, részesüljenek 
maradandó örömben, és váljanak érdemessé 
az örök életre.” 7

Izráel egybegyűjtése a fátyol ezen oldalán 
a misszionáriusi munkát jelenti. Mindannyi-
unknak, akik képesek vagyunk teljes idejű 
missziót szolgálni, alaposan meg kell fontol-
nunk ezt a lehetőséget. Nagy áldásnak tartom, 
hogy Olaszországban szolgálhattam missziót 
egy olyan időszakban, amikor az egyház 
még nagyon fiatal volt ott. A gyülekezete-
ink bérelt termekben jöttek össze, és abban 

reménykedtünk, hogy valamikor talán lesznek 
ott cövekek és egyházközségek is. Figyeltem, 
ahogy bátor úttörők léptek be az egyházba, és 
lefektették Izráel egybegyűjtésének alapjait azon 
a nagyszerű földön.

Az egyikük Agnese Galdiolo volt. Mindannyi-
an erőteljesen éreztük a Lelket, amikor a misszi-
onáriusi leckéket tanítottuk neki. Ám annak 
ellenére, hogy érezte ezt a Lelket, tisztában volt 
vele, hogy a családja erősen ellenezni fogja a 
keresztelkedését. Egy ponton azonban, eltelve a 
Lélekkel, beleegyezett, hogy megkeresztelkedjen. 
A keresztelője kitűzött napjának reggelén viszont 
meggondolta magát. Korábban eljött a kibérelt 
terembe, ahol sor került volna a keresztelőjére, 
és közölte velünk, hogy családi nyomás miatt 
mégsem tudja megtenni.

Beleegyezett, hogy az indulása előtt még 
beszélgessünk pár percig. Bementünk az egyik 
osztályterembe, ahol is azt javasoltuk neki, hogy 

missziót, és azóta is szolgálnak az egyházban.
Agnese és Sebastiano szintén szolgált missziót 

– Sebastiano misszióelnökként. Amikor 25 évvel 
az első misszióm után egy második missziót 
szolgáltam Olaszországban, láthattam, hogy mit 
tettek időközben Carusóék és más úttörők Isten 
királyságának ottani kiterjesztéséért. A misszi-
onáriusaimmal az egyház felépítésén munkál-
kodtunk, arról álmodozva, hogy egy nap talán 
majd templom épülhet Olaszországban. El lehet 
képzelni az afeletti örömömet, hogy most már ott 
van nekünk az Olaszországi Róma templom.

Kevés öröm hasonlítható a misszionáriusi 
örömhöz. Mily nagy áldás, hogy egy olyan 
időszakban születhettünk, amikor Izráel egy-
begyűjtését segítve örömtelien vehetünk részt a 
folyamatos visszaállításban!

Misszionáriusi örömöt természetesen nem 
csak a teljes idejű misszionáriusok éreznek. Kéz 
a kézben munkálkodva a misszionáriusokkal 

Amint azt Nelson 
elnök tanította, 
lehetőségünk és 
kötelességünk a 
fátyol mindkét 

oldalán zajló 
egybegyűjtés 
támogatása.

Agnese Galdiolo keresztelőjén

Curtis elder és nővér a Caruso család néhány 
tagja társaságában
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A fátyol túloldalán 
a templomok és 

a családtörténeti 
munka által segítünk 
egybegyűjteni Izráelt.

mindegyikünk segítheti nővéreink és fivére-
ink megtérést vagy újbóli tevékennyé válását. 
Lehetőségünk van egybegyűjteni Izráelt azáltal, 
hogy meghívunk másokat: jöjjenek és lássák 
meg, valamint befogadjuk azokat, akiket épp 
most tanítanak.

A fátyol túloldalán a templomok és a család-
történeti munka által segítünk egybegyűjteni 
Izráelt. E munka végzése már évek óta a mi szent 
felelősségünk. Joseph Smith halála előtt a szen-
tek már végeztek a halottakért való keresztelést, 
néhányan pedig részesültek a felruházásukban 
és pecsételésekben is. A Nauvoo templom befeje-
zésével az élők felruházása is lendületet vett. Az 
ősökért végzett felruházások és keresztelések a 
utah- i templomokban is elindultak.

Eliza R. Snow, aki kulcsfontosságú résztvevője 
volt ennek a visszaállítási folyamatnak, megértet-
te a visszaállítás ezen részének fontosságát. Sok 

időt töltött a Felruházási Házban, ahol a szertar-
tásokban segédkezett.8 1869- ben az egyik segí-
tőegyleti látogatásakor a következőt tanította a 
nővéreinek: „Mostanában sokat tűnődöm azon a 
nagy munkán, melyet el kell végeznünk, méghoz-
zá az élők s a holtak szabadításának segítésén. 
[A]lkalmas társai [akarunk lenni] az Isteneknek s 
a Szenteknek.” 9

Természetesen a számos új templom világ-
szerte történt és a jövőben történő építésével a 
templomi szertartások is jóval szélesebb körben 
válnak elérhetővé.

A most rendelkezésünkre álló eszközökkel a 
templomi és családtörténeti munka a folyamatos 
visszaállításban való részvételünk rendszeres 
részét alkothatja. Engem évek óta foglalkoztat a 
családtörténeti munka és foglalkozom is vele, de 
az online eszközök nagyban növelték a családi 
neveim templomba való elvitele terén elért sikere-
imet. Szentek számomra azok az emlékek, ahogy 

ott ülök az asztalnál a ghánai lakásunkban, és 
olyan európai ősök neveire találok rá, akiket 
aztán a feleségemmel elvihettünk a Ghánai Accra 
templomba. Ez az örömteli lehetőség más helyek-
re is elkísért bennünket, ahová csak küldtek.

Joseph Smith próféta által Isten elkezdte 
azt a folyamatot, hogy „véghezvigye mindazon 
dolgok visszaállítását, amelyekről minden szent 
próféta szája szólt, mióta a világ elkezdődött, 
az utolsó napokat illetően” (Tan és szövetségek 
27:6). E visszaállítás a mai napig is folytatódik, 
mert Isten „most [is] nyilatkoztat ki”, és „ezután 
is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és fontos 
dolgot Isten királyságát illetően” (Hittételek 1:9). 
Mélységesen hálás vagyok azért, hogy részt vehe-
tünk ebben a folyamatos visszaállításban. ◼

„Ha úgy gondoljátok, hogy 
az egyház teljesen vissza lett 
állítva, még csak a kezdetet 

látjátok. Sokkal több jön még.”  
– Nelson elnök

JEGYZETEK
 1. Lásd Efézusbeliek 1:10; Tan és szövetségek 27:13.
 2. Lásd Dániel 2:35–45; Tan és szövetségek 65.
 3. Russell M. Nelson, in “Latter- day Saint Prophet, Wife and 

Apostle Share Insights of Global Ministry,” Oct. 30, 2018, 
newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. Lásd Ihletett iránymutatás. Liahóna, 2019. máj. 121.
 5. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 142.
 6. Bonnie D. Parkin: Megszentelt szívvel. Liahóna, 2002. nov. 

103.
 7. Russell M. Nelson: Bátran végezzük. Liahóna, 2018. máj. 

118–119. E gondolatot visszhangozta Nelson elnök az egy 
évvel későbbi általános konferencián, amikor ezt mondta: 
„Szenteljük fel, valamint szenteljük újra életünket Isten és 
az Ő gyermekei szolgálatára – a fátyol mindkét oldalán” 
(Záróbeszéd. Liahóna, 2019. máj. 112.).

 8. A Felruházási Házat a Templom téren építették fel arra 
az időre, amíg megépült a Salt Lake templom. 1855- ben 
szentelték fel, és 1889- ig használták templomi szertartások 
helyszíneként.

 9. Eliza R. Snow, address to Lehi Ward Relief Society, Oct. 
27, 1869 [a Lehi Egyházközség előtt mondott beszéd, 1869], 
Relief Society Minute Book, 1868–79 [Segítőegyleti jegyző-
könyv, 1868–1879], Egyháztörténeti Könyvtár, 26–27.

Eliza R. Snow, a Segítőegylet 
egyik első vezetője
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Milyen szavak jutnak eszedbe, amikor a Mormon köny-
vére gondolsz?

Nefiták, lámániták és egyéb - iták?
Háború, vadon és lőn?
Bűnbánat, megváltás és igazlelkűség?
Jézus Krisztus?
Remény?
A húsvét tökéletes időszak arra, hogy ismét elgondolkod-

junk a Mormon könyve üzenetén. Méghozzá leginkább azon 
az üzeneten, miszerint Jézus a Krisztus, a mi Szabadítónk és 
Megváltónk. Neki köszönhetően végül szabadok lehetünk a 
test és a lélek fájdalmaitól. A haláltól és a bűntől. Legyőzhe-
tünk minden rosszat, amit csak hozzánk vág a világ.

Egyszerűen fogalmazva: lehet reményünk.
A remény – az igazi, Jézus Krisztusra összpontosító remény 

– ihlette az ősi prófétákat arra, hogy feljegyzéseket vezessenek 
az aranylemezeken, melyekből később a Mormon könyve lett. 
Jákób ezt mondja nekünk: „Mert azzal a szándékkal írtuk le 
ezen dolgokat, hogy tudhassák, hogy tudtunk Krisztusról, és 
sok száz évvel eljövetele előtt reméltük a dicsőségét ” ( Jákób 4:4; 
kiemelés hozzáadva).

Jákob szerette volna, ha tudjuk, hogy ő – és a többi fel-
jegyzést vezető próféta is – biztos volt Krisztus eljövetelében. 
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A Mormon könyve prófétáinak volt reménye abban, hogy Krisztus el fog jönni. A sza-
vaikat olvasva mi is pont ilyen reménységgel tekinthetünk az Ő újbóli eljövetele elé.

VOLT  

REMÉNYÜK  

Sok száz évvel a tényleges eljövetele előtt! Ezt a reményt 
pedig azoknak a prófétáknak a szavai ültették el bennük, 
akiket ők olvastak. Ahogy Jákób kifejti: „…és nemcsak mi 
reméltük az ő dicsőségét, de minden szent próféta is, aki 
előttünk volt.

Íme, ők hittek Krisztusban, és az ő nevében hódol-
tak az Atyának, és mi is az ő nevében hódolunk az 
Atyának. […]

Kutatjuk tehát a próféták írásait, és sok kinyilat-
koztatást és a prófétálás lelkét kapjuk; és mindezen 
bizonyítékokkal rendelkezvén reményt nyerünk, és rendít-
hetetlenné válik a hitünk” ( Jákób 4:4–6; lásd még 1 Nefi 
19:21; Jákób 7:11; Móziás 3:13; Hélamán 8:16).

Az a remény, amelyre a saját élményeik és a szentírá-
sokban olvasott prófétai jövendölések alapján tettek szert, 
felkészítette őket Krisztus eljövetelének napjára. Ugyan-
így buzdítanak bennünket a mai próféták arra, hogy 
készüljünk fel Krisztus újbóli eljövetelére. Ahhoz, hogy 
nekünk is meglegyen ugyanez a reményünk, „kutat[nunk 
kell] a próféták írásait, és [arra kell törekednünk, hogy] 
sok kinyilatkoztatást és a prófétálás lelkét kapjuk”. Az ő 
Jézus Krisztusról való bizonyságuk nemcsak megerősíti a 
miénket, hanem segít felkészülni az Ő eljövetelére is.

KRISZTUS ELJÖVETELÉBEN  
– ÉS NEKÜNK IS LEHET

Írta: Mindy Selu
Egyházi folyóiratok
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Lehi
„Mily nagy tehát annak fontossága, hogy ezen dolgokat tudassák a 
föld lakóival, hogy tudhassák, hogy nincs olyan test, mely Isten jelen-
létében lakhat, hacsak nem a Szent Messiás érdemei, és irgalma és 
kegyelme által, aki leteszi életét a test szerint, és a Lélek hatalma által 
újra felveszi azt, hogy véghezvigye a halottak feltámadását, lévén az 
első, aki felkel.”
2 Nefi	2:8

Nefi
„És Krisztusról beszélünk, 
Krisztusban örvendezünk, 
Krisztusról prédikálunk, Krisztusról 
prófétálunk, és próféciáink szerint 
írunk, hogy gyermekeink tudhassák, 
milyen forráshoz forduljanak bűneik 
bocsánatáért.”
2 Nefi	25:26
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A lámánita Sámuel
„Mert íme, neki biztosan meg kell 
halnia, hogy megvalósulhasson a sza-
badítás; igen, ez megköveteltetik tőle, 
és szükségessé válik, hogy meghaljon, 
hogy létrehozza a halottak feltámadá-
sát, és ezáltal az Úr színe elé lehessen 
vinni az embereket.

Igen, íme, ez a halál valósítja meg 
a feltámadást, és váltja meg az egész 
emberiséget az első haláltól – ettől a lelki 
haláltól; mert Ádám bukása által az egész 
emberiség ki lett vágva az Úr színe elől, és 
az időleges és a lelki dolgok tekintetében 
is halottnak tekinthető.

De íme, Krisztus feltámadása meg-
váltja az emberiséget, igen, méghozzá az 
egész emberiséget, és visszaviszi őket az 
Úr színe elé.”
Hélamán 14:15–17

Amulek
„[É]s az a nagy és utolsó áldozat 
az Isten Fia lesz, igen, végtelen és 
örökkévaló.

És így ő szabadítást hoz mindazoknak, 
akik hisznek az ő nevében; és az ennek 
az utolsó áldozatnak a szándéka, hogy 
irgalmas bensőt teremtsen, mely legyőzi 
az igazságosságot, és lehetővé teszi az 
emberek számára, hogy bűnbánathoz 
vezető hitük lehessen.

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; tehát csak annál lép 
érvényre a megváltás nagy és örökkévaló 
terve, akinek bűnbánathoz vezető hite 
van.”
Alma 34:14–16

Alma
„És ő megy, mindenféle fájdalmat és 
megpróbáltatást és kísértést szenved-
ve el; és ez azért lesz, hogy betelje-
sedjen az ige, mely azt mondja, hogy 
magára fogja venni népének fájdalmait 
és betegségeit.

És magára veszi a halált, hogy megold-
hassa a halál kötelékeit, amelyek népét 
lekötözik; és magára veszi a gyengesége-
iket, hogy bensője irgalommal telhessen 
meg, a test szerint, hogy a test szerint 
tudhassa, hogyan segítse meg népét a 
gyengeségeik szerint.”
Alma 7:11–12
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Mormon
„Tudjátok meg, hogy el kell jutnotok atyáitok ismere-
téhez, és meg kell bánnotok minden bűnötöket és 
gonoszságotokat, és hinnetek kell Jézus Krisztusban, 
hogy ő Isten Fia, és hogy megölték a zsidók, és ismét 
feltámadt az Atya hatalma által, mellyel győzelmet 
aratott a sír felett; és benne emésztődik fel a halál 
fullánkja is.

És ő viszi véghez a halottak feltámadását, mely által fel 
kell emeltetnie az embernek, hogy ítélőszéke elé álljon.

És ő vitte véghez a világ megváltását, mely által annak, 
aki ártatlannak találtatik előtte az ítélet napján, annak 
megadatik, hogy Isten jelenlétében lakjon az ő királyságá-
ban, hogy szüntelen dicséreteket énekeljen a fenti kóru-
sokkal az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, melyek 
egy Isten, a boldogság állapotában, melynek nincs vége.”
Mormon 7:5–7 ◼

Benjámin király
„És Jézus Krisztusnak fogják hívni, Isten Fiának, az ég és föld 
Atyjának…

És íme, eljön az övéihez, hogy a szabadulás eljöhessen az 
emberek gyermekeihez, méghozzá az ő nevébe vetett hit által… 

És harmadnapra feltámad a halálból…
Mert íme, emellett vére kiengesztel azok bűneiért, akik Ádám 

vétke miatt buktak el, akik úgy haltak meg, hogy nem ismerték 
Isten rájuk vonatkozó akaratát, vagy akik tudatlanul követtek el 
bűnt.”
Móziás 3:8–11
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Mit jelent számomra  
a húsvét?

Bűnbánat
Jézus ezt kérdezi mind-
egyikünktől: „…nem 
tértek- e most vissza 
hozzám, és bánjátok meg 
bűneiteket, és tértek meg, 
hogy meggyógyíthassalak 
benneteket?” Ezt ígéri: 
„aki jön, azt befogadom” 
(3 Nefi 9:13–14). Milyen 
érzés, amikor bűnbánatot 
tartasz?

Jöjj, kövess engem!: 
M O R M O N  K Ö N Y V E

MÁRCIUS 30. – ÁPRILIS 12.:  

Húsvét

JEGYZETEK
 1. Lásd Dieter F. Uchtdorf: Ímhol 

az ember! Liahóna, 2018. máj. 
108.

 2. Lásd Russell M. Nelson: 
Amint közösen haladunk előre. 
Liahóna, 2018. ápr. 7.

Húsvétkor ünnepeljük 
a történelem legfon-

tosabb napját 1: a Szaba-
dítónk, Jézus Krisztus 
feltámadását. Ez az ese-
mény központi szerepet 
játszik Mennyei Atya 
boldogságtervében.

A halandóság előtti élet-
ben Jézus Krisztus lett kivá-
lasztva, hogy a Szabadítónk 
legyen. Megígérte, hogy 
módot biztosít számunkra 
a bűneink bocsánatára és a 
mennyei otthonunkba való 
visszatérésre.

Azon a húsvét reggelen 
Jézus teljesítette az ígéretét. 
Legyőzte a halált. Ennek 
eredményeképpen „Ő a 
világ világossága és élete; 
igen, világosság, mely 
végtelen, melyet soha nem 
lehet elsötétíteni; igen, és 
egy olyan élet is, mely vég-
telen, hogy nem lehet többé 
halál” (Móziás 16:9).

Milyen áldásokat hoz 
számodra a feltámadás?
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Örök élet
A Szabadító engeszte-
lése lehetővé teszi az 
örök életet, vagyis a 
felmagasztosulást. Ezen 
áldás elnyeréséhez 
engedelmeskednünk 
kell a parancsolatoknak. 
Russell M. Nelson elnök 
az örök élethez vezető 
utat a szövetség ösvé-
nyének 2 nevezte. Mit 
kell tennünk, hogy ezt 
az örök élethez vezető 
ösvényt kövessük?

Feltámadás
A halál elkerülhetet-
len, de a Szabadító 
győzelme a halál felett 
biztosítja, hogy mind-
annyian feltámadjunk, 
vagyis hogy a test és a 
lélek tökéletes alakban 
újraegyesüljön (lásd 
Alma 11:43). Miként 
ad neked reményt a 
feltámadásról való 
tudásod?

Mit jelent számomra  
a húsvét?

ÜR
ES

 K
ER

TI
 S

ÍR
KA

M
RA

. K
ÉS

ZÍ
TE

TT
E:

 S
TE

VE
 H

AR
T

1- 2  
HÉT

A 
JÓ

 P
ÁS

ZT
O

R;
 G

O
LG

OT
AI

 S
ZÜ

RK
E 

NA
P;

 É
S 

M
IN

DE
N 

TÉ
RD

 M
EG

 F
O

G 
HA

JO
LN

I. 
KÉ

SZ
ÍT

ET
TE

: J
. K

IR
K 

RI
CH

AR
DS



30 L i a h ó n a

Miért kér bennünket Benjámin 
király, hogy olyanok legyünk, 

mint egy gyermek?
ÁPRILIS 13–19.:  

Móziás 1–3

Érezted- e már valaha, 
hogy ellágyulsz, ahogy 

ránézel egy gyermekre? 
A gyermekek gyakran 
szólnak szívből, és egysze-
rű szavakkal fejezik ki a 
szeretetüket és a hitüket. 
A Szabadító ezt tanította: 
„A ki azért megalázza 
magát, mint [egy] kis 
gyermek, az a nagyobb a 
mennyeknek országában” 
(Máté 18:4).

Ez lehetett az egyik ok, 
amiért Benjámin király 
arra kérte a népét, hogy 
vetkőzzék le a természetes 
embert, és váljanak olyan-
ná, mint a gyermekek 
(lásd Móziás 3:19).

Hogyan válhatunk 
olyanná, mint a gyer-
mekek? A Móziás 3:19 
segítségével írd be az üres 
helyekre azokat a szava-
kat, amelyekkel Benjámin 
király a gyermeki embert 
jellemezte.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________ BESZÉLGETÉS
Keress gyermeki tulajdonságokat 
a kedvenc Mormon könyve- beli 
hőseidben. Miként követheted a 
példájukat?

Azáltal, hogy olyanná válunk, mint egy 
kisgyermek, közelebb jöhetünk Krisz-
tushoz és megtapasztalhatjuk az abból 
fakadó örömöt, hogy az engesztelése 
által szentté válunk.
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ÁPRILIS 20–26.:  

Móziás 4–6
Mit jelent a szívünkbe  

írni Krisztus nevét?

A Mormon könyvében 
sokféle népnév sze-

repel: nefiták, lámániták 
és anti- nefi- lehiták, hogy 
csak néhányat említsünk. 
Benjámin király azonban 
arra vágyott, hogy a népét 
magasabb rendű, szentebb 
néven nevezzék, ez pedig 
Jézus Krisztus neve.

Lássuk, miként érhető 
el, hogy a Szabadító nevét 
„mindig a szív[ünk]be írva 
tarts[u]k” (Móziás 5:12):

KÖSSÜNK SZÖVETSÉGET 
KERESZTELKEDÉS ÁLTAL!

Amikor megkeresztelkedünk, szö-
vetséget kötünk Istennel, miszerint 
magunkra vesszük Krisztus nevét. 

Szerinted mit jelent ez? (Lásd 
Móziás 18:8–9.)

VEGYÜNK AZ 
ÚRVACSORÁBÓL!

Azt az utasítást kaptuk, hogy minden 
héten vegyünk arra érdemesen az 
úrvacsorából. Az úrvacsora során 

ismét elkötelezzük magunkat aziránt, 
hogy magunkra vesszük Jézus 

Krisztus nevét (lásd Moróni 4:3).

BESZÉLGETÉS
Mit teszel mindennap 
azért, hogy biztosan mindig 
megtartsd a szívedbe írva 
Krisztus nevét?

CSELEKEDJÜNK 
JÉZUS KRISZTUS 

TANÍTVÁNYAKÉNT!
A szövetségeink megkövetelik 

tőlünk a parancsolatok betartá-
sát. A cselekedeteinknek az arra 
irányuló vágyat kell tükrözniük, 

hogy Krisztust kövessük és 
hasonlóvá váljunk Őhozzá. Ha 
így teszünk, továbbra is az Ő 

nevén neveztethetünk. Így tudjuk 
megtartani Krisztus nevét a 

szívünkbe írva (lásd Móziás 5:12).
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A lányom első születésnapja táján fejeztem be a jogi egye-
temet. A feleségemmel már nagyon vártuk, hogy meg-

ünnepelhessük a diplomámat, a lányunk születésnapját, és az 
új lehetőségeket, amelyek majd várni fognak ránk – azonban 
semmi sem alakult a tervek szerint.

A lediplomázásom után nem sokkal állás nélkül talál-
tam magamat, és sehogy sem sikerült munkához jutnom. 
Hamarosan jöttek az anyagi nehézségek. Még egy egyszerű 
születésnapi ünnepséget is nehéz lett volna megtartani.

A feleségemmel folytatott hosszú beszélgetéseket követő-
en elfogadtuk a helyzetünket. Apaként nem volt könnyű 
számomra, hogy még a legegyszerűbb születésnapi 
ajándékot sem vagyok képes megvenni a lányomnak, 
és látni, hogy mennyire el van keseredve a szeretett 
feleségem.

Nem értettem, hogy mi történik. 
Imádkoztam, és arra kértem Mennyei 
Atyát, segítsen megértenem, hogy 
mit vár tőlem. Hirtelen mintha egy 
hang szólt volna az elmémhez, 
és e szavakat hallottam: „Van 
valamid, ami sokkal értéke-
sebb, mint bármiféle anyagi 
javak itt a földön. Viseled a 
papságot. Mi lehetne jobb 
ajándék a lányod számára 
egy tőled kapott papsági 
áldásnál?”

Könnyek szöktek a sze-
membe, amint arra gon-
doltam, mit jelent nekem 

a papság. Hála töltötte el a szívemet, amikor belegondoltam, 
hogy a papság az a hatalom, amely képes az örökkévalóságra 
egyesíteni a családomat.

Megosztottam ezeket az érzéseimet a feleségemmel. Elmond-
tam neki, hogy nem tudok mást adni a lányunknak, mint egy 
papsági áldást. Mindketten úgy ítéltük meg, hogy ez boldogsá-
got és békességet fog hozni számára, és ennyi elég is lesz.

A lányunk születésnapján a barátok, a rokonok és a szom-
szédok egy tortát és egyszerű díszeket hoztak. Hálásak vol-

tunk azért, hogy azokkal ünnepelhetjük meg ezt 
a különleges napot, akiket szeretünk. Aznap 

este a lányom fejére helyeztem a kezeimet, 
és áldást adtam neki. Megáldottam őt 

mindazzal, aminek az elmondására az 
Úr Lelke késztetett egem.

A pénzügyek és a munkanélküliség 
tekintetében még mindig a változá-
sok és kihívások időszakát éljük, de 
még a szomorúság és bosszankodás 
közepette is békességet és vigaszt 
kapunk a Szabadítónkon, Jézus 
Krisztuson keresztül. Nincs kétségem 
afelől, hogy áldást jelent Az Utolsó 

Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza tagjának lenni, hozzáférve 
a papsági hatalomhoz. Mindössze 
ennyit tudtam adni a lányom szü-
letésnapján, és ez több volt mint 
elegendő. ◼

Jonathan Mafra Sena de Santana, 
Brazília, Santa Catarina
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Csak egy áldást tudtam adni

U T O L S Ó  N A P I  S Z E N T E K  T Ö R T É N E T E I

Mintha egy hang szólt volna az 
elmémhez, és ezt hallottam: „Van 
valamid, ami sokkal értékesebb, 
mint bármiféle anyagi javak itt  
a földön.”
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26 éves voltam, amikor a férjem-
mel elveszítettük az első gyer-

mekünket. Kennedynél agydaganatot 
állapítottak meg, amikor mindössze 
13 hónapos volt. Három műtétet, öt 
kemoterápiás ciklust, valamint számos 
gyógyszert és kezelést követően 20 
hónaposan hunyt el a karjaink közt.

Porig sújtott a gyönyörű, kíváncsi, 
örökmozgó kicsi lányom elvesztése. 
Hogy történhetett ez? Hogyan is lép-
hetnék tovább? Oly sok kérdésem volt, 
válaszom pedig egy sem. A búcsúztatás 
után néhány nappal a férjemmel kint 
voltunk a sírnál, amelyet a temetés 
óta még mindig gyönyörű rózsaszínű 
virágok és szalagok borítottak.

Ahogy a lányomra gondoltam, egy 
apró, a repüléshez túl fiatal madárfió-
kára lettem figyelmes, amint a füvön 
ugrándozik. A madárról Kennedy 
jutott eszembe, aki nagyon szerette az 
állatokat. A madárka odaugrándozott a 
sírhoz, ahol eljátszadozott a szalagok-
kal és a virágokkal. Elmosolyodtam, 
mert tudtam, hogy Kennedy is ponto-
san ezt szerette volna. Aztán a madár 
felém ugrált. Moccanni sem mertem. 
A madárka szorosan mellém ugrált, a 
lábamnak támaszkodott, lehunyta a 
szemét és álomba merült.

Alig tudom szavakba önteni, hogy 
mit éreztem abban a pillanatban. 
Olyan volt, mintha Kennedy megölelt 
volna. Bár a lányomat nem tarthattam 
a karomban, ez a madárka – Mennyei 
Atyánk egyik teremtménye – oda 

A kismadár eszembe juttatta…
tudott jönni, hogy a kis fejét rajtam 
pihentesse, eszembe juttatva azt, hogy 
Mennyei Atya megérti a fájdalmamat, 
és mindig ott lesz, hogy vigasztaljon és 
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átsegítsen engem ezen a próbatételen.
David A. Bednar elder a Tizenkét 

Apostol Kvórumából ezt mondta: 
„Amikor a szavak nem nyújtanak kellő 
vigaszt…, amikor a logika és az ész nem 
adhat kielégítő választ az élet igazságta-
lanságaira és méltánytalanságaira…, és 
amikor talán úgy tűnik, hogy oly teljes-
séggel egyedül vagyunk, akkor valóban 

megáldanak bennünket az Úr gyengéd 
irgalmasságai” (vö. Az Úr gondoskodó 
kegyelme. Liahóna, 2005. máj. 100.).

Továbbra sincs válaszom minden 

kérdésemre, de ez a gyengéd irgal-
masság biztosított engem arról, hogy 
Mennyei Atyánk szereti Kennedyt és 
engem is szeret, és hogy az Ő Fia, Jézus 
Krisztus engesztelő áldozata révén 
rendelkezhetek azzal a reménnyel, hogy 
egy nap Kennedy, a férjem és én ismét 
együtt leszünk, egy családként. ◼
Laura Linton, USA, Utah

Ahogy a lányomra 
gondoltam, egy 
apró, a repüléshez 
túl fiatal madárfióka 
ugrándozott felém a 
füvön.
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Amikor megkértek, hogy vezessek le 
egy beszélgetést a Segítőegyletben 

a Szabadítónak a juhai táplálására irá-
nyuló kéréséről, úgy döntöttem, hogy 
akkor tudom ösztönözni a nővéreket, 
ha magam is teszek valamit az Ő juhai-
nak egyikéért.

Összeszedtem a bátorságomat, 
és meghívtam egy kevésbé tevékeny 
nővért, hogy jöjjön el velem egy segí-
tőegyleti tevékenységre. Ő elfogadta a 
meghívásomat, és jól éreztük magunkat. 
Úgy éreztem, hogy ez egy jó példa, és 
már alig vártam, hogy megosszam az 
élményemet. Csakhogy az Úr még mást 
is akart tanítani nekem.

Az egyik reggel öltözködés közben 
észrevettem, hogy hiányzik az ezüst 
karkötőm. A karkötőt születésnapi 
ajándékként kaptam egy franciaorszá-
gi utazás során, úgyhogy különleges 

Értékesebb egy ezüst karkötőnél

nővéreidért is az egyházban? Ők is 
annyira értékesek számodra, mint a 
karkötőd? Mi a helyzet a nővéreiddel az 
egyházon kívül? Értük is imádkozol?”

Amikor a Segítőegyletben elmesél-
tem az eltűnt karkötővel kapcsolatos 
élményemet, nagyon szép beszélgetés 
kerekedett belőle. Elmondtam a nővé-
reknek, miszerint megtanultam, hogy 
amikor a Szabadító azt kéri tőlünk, 
hogy tápláljuk a juhait, akkor emlé-
keznünk kell rá, hogy „a lelkek értéke 
nagy Isten szemében” (Tan és szövetsé-
gek 18:10). Ő azt szeretné, hogy figyel-
jünk a körülöttünk lévőkre, valamint 
teljes erőbedobással szeressük őket, 
törődjünk velük és imádkozzunk értük. 
Amikor így teszünk, rá fogunk jönni, 
hogy mindenki értékesebb egy ezüst 
karkötőnél. ◼
Sylvie Houmeau, Kanada, Quebec IL
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fontossággal bírt számomra. Elkezdtem 
keresni a szokásos helyeken, de nem 
találtam. Aztán azt mondtam magam-
nak, hogy ha imádkozom, akkor gyor-
san meg fogom találni.

Miután imádkoztam, mindenütt 
kerestem. Két napig erősen imádkoztam 
és szorgosan keresgéltem. Fohászkod-
tam Mennyei Atyához, hogy segítsen 
megtalálni – mégsem találtam. Nehéz 
volt a szívem, mert ez a karkötő nagyon 
értékes volt számomra.

Az egyik este a fiam velem imádko-
zott az ágyam mellett. Az imánk után 
felemelt valamit a földről és odaadta. 
A karkötőm volt az! Megtalálta az ágy 
alatt. Én nyilván valahogy elsiklottam 
fölötte a keresésem során. Sírtam örö-
mömben, hogy visszakaptam.

Hirtelen ez a benyomásom támadt: 
„Ugyanilyen buzgón imádkozol a 

Az egyik reggel észrevettem, hogy hiányzik 
az ezüst karkötőm. Nehéz volt a szívem, 
mert ez a karkötő nagyon értékes volt 
számomra.
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Egyszer a feleségemmel elvittük a két 
legfiatalabb fiunkat Franciaországba, 

hogy bejárjuk azokat a helyeket, ahol 
annak idején teljes idejű misszioná-
riusként szolgáltam. Felkerestük az 
egyház azon gyülekezeteit, amelyekben 
akkor szolgáltam, és együtt örültünk az 
általam egykor tanított egyháztagokkal. 
Ellátogattunk történelmi helyszínekre is.

Az egyik ilyen hely a Château de 
Châlucet romja volt. Ezt a hatalmas 
középkori várkastélyt évszázadok-
kal ezelőtt lerohanták és nagyrészt 
lerombolták.  A romokat mindenhol 
körbefonta a növényzet, az odavezető 
gyalogút pedig keskeny és meredek 
volt. Nehéz volt felmásznunk, de meg-
érte azért, ami ott várt ránk.

A fiúknak nagyon tetszett, hogy 
lemászhattak az egykori kazamatákba, 
majd pedig felmászhattak a magasba 
a várfal maradványaira. A várkastély 
éppúgy megmozgatta a képzeletüket, 
ahogy 24 évvel korábban az enyémet is.

Miközben ott időztünk, nyári vihar 
tűnt fel a távoli égbolton. Gyorsan 
közeledett. Az eget elborították a sötét 
felhők, valamint a villámok, melye-
ket mennydörgések hatalmas robaja 
követett.

Törtettünk lefelé az ösvényen, és a 
rohamosan közeledő vihar elől a kocsi 
felé iramodtunk. Hamarosan már a lez-
úduló égszakadás áztatott bennünket, 
és sárrá változtatta a poros gyalogutat. 

Aggódtunk, hogy elcsúszunk és leguru-
lunk a meredek, sziklás ösvényen.

Ekkor észrevettünk az út szélén, a 
fák között, valamiféle beállót. Össze-
bújtunk az építmény fedezékében, és 
azon tanakodtunk, mennyit kell majd 
várnunk, hogy lejussunk.

„Mondjunk egy imát” – mondta a 
legkisebb fiunk.

Felajánlotta, hogy ő fogja mondani 
az imát; azért imádkozott, hogy elálljon 
az eső, mi pedig biztonságban lejut-
hassunk a hegyről. Ránk nézett és ezt 
mondta: „Most már csak elég hitre van 
szükségünk.”

Elmagyaráztam neki, hogy az ima 
nem mindig így működik.

„Dehogynem! 10 percen belül el fog 
állni” – állította ő.

Úgy 10 perccel később az eső elállt.
„Rendben, menjünk!” – mondta.
„Ha most elindulunk, megint esni 

fog, és akkor csapádba kerülünk” – 
mondta a bátyja.

„Nem fog esni – felelte. – Menjünk!”
Végigküzdöttük magunkat az ösvény 

szárazabb részein, bokrokat és ágakat 
hajtva félre útközben. Az autóhoz 
visszaérve elmondtunk egy hálaimát. 
Hamarosan újra eleredt az eső.

„Látjátok, mire képes egy kis hit?” – 
kérdezte a fiunk alázattal.

Mindannyiunknak fontos leckét 
tanított azon a napon. ◼
Godfrey J. Ellis, USA, Washington

„Látjátok, mire képes egy kis hit?”
Lefelé botladoztunk az ösvényen a rohamosan közeledő vihar elől.  

„Mondjunk egy imát” – mondta a legkisebb fiunk.



36 L i a h ó n a

T A N U L S Á G O K 	 A 	 M O R M O N 	 K Ö N Y V É B Ő L



 2 0 2 0 .  á p r i l i s  37

Ádám bukásával betette a lábát a világra a betegség és a bűn. A maga birodal-
mában mindkettő végzetes lehet. A betegségek közt talán egyetlen sincs, amely 
áthatóbb és pusztítóbb lenne a ráknál. Vannak olyan országok, ahol a lakosság-

nak több mint a harmada betegszik meg a rák valamelyik fajtájával, és ahol ez a felelős 
a halálozások majdnem negyedéért.1 A rák gyakran egyetlen sejttel kezdődik; ez olyan 
apró, hogy csak mikroszkóppal látható, ám képes a gyors növekedésre és terjeszkedésre.

A rákbetegek kezelésen esnek át, hogy a daganat remisszióba kerüljön. A teljes 
remisszió azt jelenti, hogy a betegségnek nem maradt semmiféle kimutatható tünete. 
Azonban a szakemberek fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy ha valaki tünetmen-
tes, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is gyógyult.2 Bár a remisszió enyhülést és 
reményt nyújt, a rákbetegek a tünetmentességnél mindig is többet remélnek: a gyó-
gyulásban reménykednek. Egy forrás szerint: „Ahhoz, hogy valaki gyógyultnak legyen 
tekinthető a rákból, várni kell és meg kell nézni, hogy valaha is visszatér- e a rák, tehát 
az idő döntő fontosságú tényező. Ha a beteg néhány évig tünetmentes marad, lehetsé-
ges, hogy sikerül kigyógyítani a rákból. A rák egyes fajtái sok évnyi remisszió után is 
visszatérhetnek.” 3

Betegség	és	bűn
A rák hatalmas pusztítást visz végbe a testben, de a bűn még 

annál is nagyobb pusztítást visz végbe a lélekben. A bűn gyakran 
kicsiben – olykor észrevehetetlenül kicsiben – kezdődik, ám gyors 
növekedésre képes. Megmételyezi, aztán megnyomorítja, majd 
pedig megöli a lelket. Minden teremtményben ez a lelki halál 
legfőbb oka – sőt, ez az egyetlen oka. A bűnre a bűnbánat jelenti 
a gyógymódot. Az igaz bűnbánat 100%- os hatékonysággal okoz 
remissziót a bűnösnél, vagyis idézi elő a bűnök bocsánatát. Ez a 
remisszió enyhülést és örömet hoz a léleknek. Azonban a bűnök 
bocsánatának elnyerése, a tüneteiktől és hatásuktól való mentes-
ség nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a bűnös maradéktalanul 

Írta: Kyle S. 
McKay elder
a Hetvenektől

Hatalmas 
szívbéli változás

A bűn megmételyezi, 
megnyomorítja és megöli 

a lelket. A bűn a lelki 
halál legfőbb oka – sőt, 

ez az egyetlen oka.  

A bűnre a bűnbánat 
jelenti a gyógymódot.
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meggyógyult. Van valami a bukott halandók szívében, ami megengedi a 
bűnt vagy fogékony rá. A bűn tehát még sok évnyi remisszió után is vissza-
térhet. Tünetmentesnek maradni – más szavakkal szólva: megtartani a 
bűnök bocsánatát – döntő fontosságú a teljes gyógyuláshoz.

Megtisztítva és meggyógyítva
Ez a hasonlat segít megértenünk, hogy lelkileg nem csupán meg kell 

tisztulnunk a bűntől, hanem ki is kell gyógyulnunk a bűnösségből. Fárasz-
tó tud lenni az a háború, amely szembeállítja a jó megtételére irányuló 
akaratunkat a rossz megtételére irányuló természetünkkel. Ha hithűek 
vagyunk, nem pusztán azért leszünk győzedelmesek, mert ráerőltettük 
az akaratunkat a természetünkre, hanem mert átengedtük az akaratunkat 
Istennek, Ő pedig megváltoztatta a természetünket.

Benjámin király azt tanította: „Mert a természetes ember ellensége 
Istennek; az volt Ádám bukása óta, és az is lesz örökkön- örökké, hacsak 
nem enged a Szent Lélek hívásainak, és nem vetkőzi le a természetes 
embert… az Úr, Krisztus engesztelése által” (Móziás 3:19). Ennek és egyéb 
tanításoknak a hatására Benjámin népe imát mondott: „Ó, légy irgalom-
mal, és élj Krisztus engesztelő vérével, hogy bocsánatot nyerhessünk a 
bűneinkre, és szívünk megtisztulhasson” (Móziás 4:2; kiemelés hozzáadva). 
Miután imádkoztak, az Úr megválaszolta a két részből álló kérésüket. 
Elsőként „megszállta őket az Úr Lelke, és öröm töltötte el őket, és bocsána-
tot nyertek bűneikre, és béke volt a lelkiismeretükben” (Móziás 4:3).

Látva, hogy a népe „remisszióban” van, Benjámin király a teljes gyógyu-
lás felé ösztökélte őket azáltal, hogy arról tanította őket, miként tarthatják 
meg bűneik bocsánatát (lásd Móziás 4:11–30). Azt ígérte, hogy „ha ezt 
teszitek, akkor mindig örvendezni fogtok, és telve lesztek Isten szeretetével, 
és mindig megtartjátok bűneitek bocsánatát” (Móziás 4:12).

A nép hitt és elkötelezte magát Benjámin király szavai iránt, amikor 
is az Úr az imájuk második felét is – vagyis hogy szívük megtisztulhas-
son – megválaszolta. Felhangzott a nép hálás és magasztaló kiáltása: „A 
Mindenható Úr Lelke… hatalmas változást vitt véghez bennünk, vagyis a 
szívünkben, úgyhogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot 
tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk” (Móziás 5:2). Benjámin 
király elmagyarázta, miszerint ez a hatalmas változás azt jelenti, hogy ők 
immár Istentől születtek (lásd Móziás 5:7).

„…hogyan történik ez?”
Alma próféta azt tanította, hogy bűnbánatot is kell tartanunk, és újjá 

is kell születnünk – Istentől születve, szívünkben megváltozva (lásd 
Alma 5:49). Amint folyamatosan bűnbánatot tartunk, az Úr el fogja ven-
ni a bűneinket és el fogja venni azt is, ami a természetünkből fakadóan 

kelti vagy megengedi bennünk a bűnt. Mégis, 
Énós szavaival szólva, „Uram, hogyan történik 
ez?” (Énós 1:7). A válasz egyszerű, mégis mély-
reható és örök. Az Úr kijelentette azoknak, akik 
kigyógyultak bármiféle testi vagy lelki kórból: 
„[A] hited éppé tett téged” (Énós 1:8; lásd még 
Márk 5:34).

Az Alma által megtapasztalt hatalmas szív-
béli változás az ő „hite szerint” ment végbe, és a 
követőinek a szíve is akkor változott meg, amikor 
„az igaz, élő Istenbe vetették bizodalmukat” 
(Alma 5:12, 13). Benjámin király népének szíve 
„a [Szabadító] nevébe vetett hit által” (Móziás 
5:7) változott meg.

Ha efféle hitet szeretnénk, hogy teljes szívvel 
bízhassunk az Úrban, akkor meg kell tennünk 
mindazt, ami hithez vezet, majd pedig mindazt, 
amihez a hit vezet. A hithez vezető számos dolog 
közül e szívbéli változással összefüggésben az 
Úr a böjtölésre, az imádkozásra és Isten igéjére 

Ez a hatalmas változás 

bennünk megy végbe;  

nem általunk megy végbe.

helyezi a hangsúlyt. És bár a hit számos dolog-
hoz elvezet, első gyümölcse a bűnbánat.

Figyeld meg a következő két verset Héla-
mán könyvéből, amelyek ezeket a tantételeket 
emelik ki. Elsőként egy olyan népről olvasunk, 
akik „gyakran böjtöltek és imádkoztak, és… 
egyre szilárdabbakká és szilárdabbakká [vál-
tak] Krisztus hitében, mígnem… megtisztult és 
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megszentelődött a szívük, mely megszentelődés abból ered, hogy áten-
gedték a szívüket Istennek” (Hélamán 3:35). A másikból azt tudjuk meg 
Sámueltől, a lámánita prófétától, hogy a szentírások, „igen, a szent prófé-
ták próféciá[i] elvezet[nek] az Úrba vetett hithez, valamint a bűnbánathoz, 
mely hit és bűnbánat szívbéli változást eredményez” (Hélamán 15:7).

Istentől	függ
Álljunk itt meg és ismerjük fel, hogy ez a hatalmas változás, amelyről 

szó van, bennünk megy végbe; nem általunk megy végbe. Képesek vagyunk 
bűnbánatot tartani, változtatni a viselkedésünkön, a hozzáállásunkon, akár 
még a vágyainkon és a meggyőződésünkön is – ám arra már nincs sem 
hatalmunk, sem képességünk, hogy megváltoztassuk a természetünket. 
E hatalmas változásunk teljességgel a Mindenható Istentől függ. Ő az, 
aki kegyesen megtisztítja a szívünket és megváltoztatja a természetünket 
„mindaz után, amit meg tudunk tenni” (2 Nefi 25:23). Szavai kitartóan és 
biztosan szólnak azokhoz, akik „bűnbánatot tartanak, és szívük minden 
szándékával hozzám jönnek”: „én meg fogom gyógyítani őket” (3 Nefi 18:32; 
kiemelés hozzáadva).

A bűnösségből való kigyógyulás azzal a hatással jár, hogy megválto-
zunk „testi és bukott állapotu[n]kból az igazlelkűségnek egy állapotába…, 
fiaivá és leányaivá lévén; És így új teremtmények lesz[ün]k” (Móziás 27:25, 
26). Arcunkról Krisztus világossága ragyog. Mi több, a szentírásokban azt 

olvassuk, hogy ha „valaki Istentől született, 
nem vétkezik” (1 János 5:18). Ez nem azért 

van, mert képtelenek lennénk bűnt elkövetni, 
hanem mert immár a természetünk részévé 

vált, hogy ne kövessünk el bűnt. Ez valóban 
hatalmas változás.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a hatal-
mas szívbéli változás megélése egy bizonyos 
ideig tartó folyamat, nem pedig egy időpont. 
A változás rendszerint fokozatos, részleteiben 
olykor szinte észlelhetetlen, mégis valóságos, 
erőteljes és szükséges.

Ha még nem tapasztaltál meg efféle hatalmas 
változást, hadd kérdezzem meg tőled: Tartottál 
bűnbánatot, és elnyerted a bűneid bocsánatát? 
Tanulmányozod a szent írásokat? Gyakran 
böjtölsz és imádkozol, hogy egyre szilárdabbá 
és szilárdabbá válj Krisztus hitében? Elegendő 
hited van ahhoz, hogy teljes szívedből bízz az 
Úrban? Rendíthetetlenül állsz abban a hitben? 
Odafigyelsz a gondolataidra, a szavaidra és a 
tetteidre, és betartod Isten parancsolatait? Ha 
megteszed ezeket, mindig örvendezni fogsz és el 
fog tölteni Isten szeretete, és mindig meg fogod 
tartani bűneid bocsánatát. Ha pedig „tünetmen-
tes” maradsz, akkor egészségessé válsz, meggyó-
gyulsz és megváltozol !

Jézus Krisztusnak hatalmában áll megtisztí-
tani bennünket a bűneinktől, valamint kigyó-
gyítani bennünket a bűnösségünkből. Neki 
hatalmában áll megszabadítani, e célból pedig 
hatalmában áll megváltoztatni. Ha átengedjük 
Neki a szívünket, hitet gyakorolva a tőlünk 
telhető összes változás megtétele által, Ő arra 
fogja használni a hatalmát mibennünk, hogy 
véghez vigye ezt a hatalmas szívbéli változást 
(lásd Alma 5:14). ◼
JEGYZETEK

 1. Lásd Stacy Simon, “Facts & Figures 2019: US Cancer 
Death Rate Has Dropped 27% in 25 Years,” American 
Cancer Society, Jan. 8, 2019, cancer.org.

 2. Lásd például remisszió, orvosok.hu/orvosiszotar.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően nemcsak  
megtisztulhatunk a bűntől, de ki is gyógyulhatunk a bűnösségből.



40 L i a h ó n a

„A visszaállítás koronaékszere… nem más, mint a szent templom. Szent szertar-
tásai és szövetségei döntő fontosságúak egy olyan nép felkészítésében, akik 
készen állnak a Szabadító üdvözlésére az Ő második eljövetelekor.” 1

Az Első Elnökség időről időre módosításokat eszközöl a templomi szertartásokban 
és folyamatokban, hogy még jobbá tegye a templomi részvételt az egyháztagok szá-
mára, és hogy segítsen minden oda belépőnek szorosabb kapcsolatot érezni Istennel 
ezekben a szent terekben.

A templomi részvétel részeként az egyháztagok olyan – tanbéli és jelképes jelentőség-
gel egyaránt bíró – szertartásöltözetet öltenek magukra, mely az ószövetségi templomi 
hódolatig visszakövethető (lásd 3 Mózes 8 és 2 Mózes 28).

Bizonyos módosítások lépnek életbe a templomi szertartásöltözetben. Ezek a módo-
sítások nem a templomi jelképrendszer vagy tan változásait tükrözik, hanem az a céljuk, 
hogy a templomi részvételt egyszerűbbé, kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé tegyék 
azáltal, hogy az öltözetet könnyebb legyen felölteni, rendben tartani és megvásárolni. 

E módosítások részét képezi:

Írta: az Első Elnökség

Templomi  
részvételünk  
még jobbá tétele

„A szertartások és eljárások 
semmiféle módosítása sem 
változtat a [templomban] 
megkötött szövetségek szent 
mivoltán. A módosítások azt 
teszik lehetővé, hogy a szövet-
ségek elültetésre kerüljenek a 
más korban és körülmények 
közepette élő emberek szívé-
ben is.”
Russell M. Nelson elnök, általános 
konferenciai vezetőségi képzési gyű-
lés, 2019 októbere.

•  A fátyol és a palást egyszerűbb kialakítása.
•  A műanyag betét eltávolítása a süveg belsejéből, vala-

mint a zsinór eltávolítása a süvegről és a fátyolról.
•  A palást, süveg és öv azonos, egyúttal tartósabb 

anyagból fog készülni, miáltal időtállóbbak lesznek és 
könnyebb lesz gondot viselni rájuk.

Reméljük, hogy miközben a templomi hódolatot az élete-
tek rendszeres részévé teszitek, ezek a módosítások segíteni 
fognak még jobbá tenni számotokra ezt a szent élményt. ◼
JEGYZET

1. Russell M. Nelson: Záróbeszéd. Liahóna, 2019. nov. 120.
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GYAKORI KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

Használhatom továbbra is a meglévő 
szertartásöltözetemet?

Igen. A korábbi típusok mindaddig használat-
ban maradhatnak, amíg szükségessé nem válik a 
cseréjük.
Hogyan selejtezzem ki helyesen a régi 
szertartásöltözetet?

„Viseltes templomi szertartásöltözet kiselejte-
zéséhez az egyháztagok úgy semmisítsék meg az 
öltözéket, hogy azt vágják fel darabokra, hogy ne 
lehessen ráismerni az eredeti használatra”  
(2. kézikönyv: Az egyház igazgatása [2010]. 21.1.42).
Átalakíthatom a meglévő öltözetemet ezek-
nek a módosításoknak megfelelően?

Igen. Ennek részleteiről a store.ChurchofJesus 
Christ.org/ceremonialclothing oldalon lehet többet 

olvasni, amihez egyháztagsági fiókkal történő 
bejelentkezés szükséges, vagy meg lehet kérdezni 
az Elosztási Szolgáltatások egyik eladóját.
Elajándékozhatom az elavult 
szertartásöltözetet?

Amikor ez helyénvaló, oda szabad ajándé-
kozni a kevéssé használt öltözetet a felruházott 
családtagoknak vagy barátoknak. Azonban 
szertartásöltözetet – az állapotától függetlenül 
– ne adományozzunk templomnak, a Deseret 
Industriesnak vagy bármilyen ruhabörzének!
Hogyan szerezhetem be az új öltözetet?

A területeden érvényes árakért és az elér-
hetőségért látogass el a store.ChurchofJesus 
Christ.org/ceremonialclothing oldalra vagy 
keresd fel az Elosztási Szolgáltatásokat.
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Ebben a rovatban

44 Így teszik magukat hasznossá 
a fiatal felnőttek a folyamatos 
visszaállításban

Oszd meg a saját  
történetedet!
Neked is van egy lenyűgöző történeted, 
amelyet megosztanál? Vagy vannak bizonyos 
témák, amelyekről olvasni szeretnél? Ha igen, 
akkor írd meg nekünk! Cikket vagy visszajel-
zést a liahona .ChurchofJesusChrist .org 
oldalon küldhetsz be.

Itt találod meg ezeket a cikkeket,  
valamint további tartalmakat:

Fiatal felnőtteknek

Képesek vagyunk terjeszteni az 
evangélium világosságát

Nyomtatásban nem  
jelenik meg

Fiatal felnőttként céltalannak  
érzed magad? Gondold át!
Írta: Cesar Gervacio

Az egyház teljes nevének használata 
furcsa volt, de megérte
Írta: Lauri Ahola

Örömet találni az Úr munkájának 
végzésében

Új- Kaledóniában építeni a királyságot
Írta: Mindy Selu

A fiatal felnőttkor a növekedés és a lehetőségek időszaka, amikor esélyed 
nyílik elkezdeni felépíteni a saját életedet. Ez pedig egyszerre lehet 
megterhelő, izgalmas és ijesztő (mi határozottan ilyennek éreztük).

Azonban miközben nem ismerjük a választ az élet összes nyomós kérdésére, 
egy dologban teljességgel biztosak vagyunk: a	fiatal	felnőttek	mindig	is	
döntő	fontosságú	erőt	képeztek	Jézus	Krisztus	egyházának	folyamatos	
visszaállításában.

Az e havi rovat megtervezésekor sok fiatal felnőttel beszélgettünk el a 
részvételükről Izráel egybegyűjtésében, és igencsak alázattal töltött el bennünket 
a Jézus Krisztus evangéliuma iránti őszinte szeretetük és elkötelezettségük. 
A körülményeiktől függetlenül ezek az	ifjú	szentek	tisztában	vannak	az	
életbevágó szerepükkel ebben az utolsó adományozási korszakban. A 44. 
oldalon található az Így teszik magukat hasznossá a fiatal felnőttek a folyamatos 
visszaállításban című írás, amelyben arról olvashatsz, hogyan készítik fel a világot 
a Szabadító második eljövetelére indiai, magyarországi, barbadosi, ausztráliai és 
amerikai fiatal felnőttek.

A nyomtatásban meg nem jelenő cikkek sorában Cesar betekintést nyújt abba, 
hogyan találjuk	meg	a	célunkat	és	legyünk	jobb	vezetők. Lauri azokról az 
áldásokról ír, amelyeket akkor kapunk, amikor követjük a próféta tanácsát. Más 
fiatal felnőttek a templomi szolgálattal, a szolgálattétellel, a családtörténettel és 
a misszionáriusi munkával kapcsolatos élményeiket osztják meg. Megmutatjuk 
továbbá egy új- kaledóniai fiatal felnőtt példáját, hogy szemléltessük, miként végzik 
a	fiatal	egyháztagok	az	Úr	munkáját	az	egyház	kisebb	területein.

Bárhol legyél is, a körülményeidtől függetlenül képes vagy eredményesebben 
részt	venni	Izráel	egybegyűjtésében,	mint	azt	talán	gondolnád. Fiatal felnőt-
tek lévén mi vagyunk ennek az egyháznak a jövőbeli vezetői, és a mai erőfeszíté-
seink szikrája fogja holnap fellobbantani és világszerte terjeszteni az evangélium 
világosságát.

Őszinte tisztelettel:
Chakell Wardleigh és Mindy Selu
Az Egyházi folyóiratok fiatal felnőttek rovatának szerkesztői

•  A liahona .ChurchofJesusChrist .org oldalon
•  A Heti FF rovatban (az Evangéliumi könyvtár 

Fiatal felnőtteknek szóló részében)
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Így teszik magukat hasznossá 
a fiatal felnőttek a  
folyamatos 
visszaállításban

Vajon amikor elhangzik egy- egy felhívás valamelyik egyházi veze-
tőnktől, miszerint vegyünk részt a folyamatos visszaállításban vagy 
Izráel egybegyűjtésében, felmerülnek benned ilyen gondolatok? 

„Mit is tehetnék? Én csak egy vagyok a sok közül.” „Túl fiatal vagyok hoz-
zá.” „Még nem házasodtam meg.” „Nem értek hozzá eléggé. Milyen hasz-
nomat vennék?”

Időről időre mindegyikünk fejében megfordulnak ilyen gondolatok. 
Azonban a következő néhány sor olvasása során próbáld meg elfojtani 
az önbizalomhiány hangjait:

•  Joseph Smith mindössze 22 éves volt, amikor nekikezdett a 
Mormon könyve fordításának.

•  Oliver Cowdery is 22 volt, John Whitmer pedig 26 (és még mindket-
ten nőtlenek!), amikor Joseph írnokaként kezdtek dolgozni.

•  1835- ben, amikor a Tizenkét Apostol Kvóruma először elhívásra 
került, az életkoruk 23 és 35 év között volt.

•  Az egyházhoz csatlakozó és az evangéliumot terjesztő korai szentek 
közül számosan fiatal felnőttek voltak.

Összességében elmondható, hogy Jézus Krisztus evangéliuma vissza-
állításának korai napjaiban Isten fiatal felnőtteken keresztül munkálko-
dott. Olyanokon keresztül, mint te.

Gondolkozz el ezen.
Az egyház mostanra nem terjedt volna el szerte a földön, ha mindenki 

úgy gondolkozott volna, hogy amit ő tud tenni, az úgysem számít. Ráa-
dásul te – igen, te! – egy Jézus Krisztus egyházának további visszaállítá-
sára és napjainkban való vezetésére kiválasztott nemzedék tagja vagy. TÉ
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A fiatal 
felnőtteknek 
mindig is fontos 
szerepük volt 
a szabadítás 
munkájában.



 2 0 2 0 .  á p r i l i s  45

A visszaállítás korai napjaiban 
Isten fiatal felnőtteken keresztül 
munkálkodott. Olyanokon 
keresztül, mint te.

Ide lettél küldve. 
Most. Okkal.

A mi nemzedékünkről szólva Russell M. 
Nelson elnök ezt tanította: „A »tizenegyedik órá-
ban« éltek. Az Úr megmondta, hogy ez az utolsó 
alkalom, amikor munkásokat hív a szőlőskertjé-
be, hogy a föld négy szegletéből összegyűjtse a 
kiválasztottakat. (Lásd T&Sz 33:3–6.) És ti lette-
tek elküldve arra, hogy részt vegyetek ebben az 
összegyűjtésben.” 1

Gondoljatok a teljes idejű misszionáriusok 
65 000 fős seregére, akik mindennap, egész 
nap, az egész világon megosztják az evangéliu-
mot! Gondoljatok mindazokra a fiatal felnőttek-
re, akik szövetségeket kötnek a templomban, 
igénybe veszik a visszaállított papsági és temp-
lomi áldásokat, és szövetséget kötnek arra, hogy 
hithűek lesznek, hogy megerősítik a családjukat, 
és hogy felépítik Isten királyságát a földön! 
Gondoljatok azokra a fiatal felnőttekre, akik 
az egyház vezetőiként szolgálnak világszerte! 
Gondoljatok azokra, akik előretörekednek, hogy 
minden ellenük összeesküvő körülmény ellené-
re is kövessék Jézus Krisztust! A fiatal felnőttek 

JOSEPH SMITH,  
22 ÉVES
Elkezdte a Mormon 
könyve fordítását OLIVER COWDERY,  

22 ÉVES
Joseph mellett kezdett 
dolgozni írnokként JOHN WHITMER, 

26 ÉVES
Joseph mellett kezdett 
dolgozni írnokként
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már a kezdetektől fogva létfontosságú részei 
a visszaállításnak, a folyamatos visszaállítás 
pedig már számtalan fiatal felnőtt egyháztag 
életének vált létfontosságú részévé.

Mit jelent  
számunkra a 
visszaállítás?

A visszaállításban való részvétel sokunk 
számára abból fakad, amit tanultunk belőle. 
Vennela Vakapalli számára, aki egy fiatal felnőtt 
megtért az indiai Andhra Pradesh államból, „a 
visszaállítás a kinyilatkoztatásra való törekvés-
ről szól. Joseph Smith kinyilatkoztatásért ment 
az erdőbe. Tanácskozott az Úrral, várt a válasz-
ra, türelmes volt. Ezt szeretem.” Vennela el is 
magyarázza: „Mielőtt hallottam a visszaállítás-
ról, nem sokat tudtam a kinyilatkoztatásra való 
törekvésről. Számomra az egyik nagyszerű, 
lenyűgöző dolog az, hogy mennyi időt fordított 
arra, hogy kinyilatkoztatást kapjon Istentől. Ezt 
tanultam a visszaállításból.”

Egy utah- i fiatal házaspár, Emma és Jacob 
Roberts is egyetért azzal, hogy a visszaál-
lítás a folyamatos kinyilatkoztatásról szól 

önmagunk és a világ számára. Arról, „hogy 
lehet egy prófétánk, Isten egyik szószólója itt 
a földön, aki gondoskodik róla, hogy bármi-
lyen kihívást támasszon is a világ, mindig ott 
legyen nekünk valaki, aki azért munkálkodik 
és imádkozik és beszél Istennel, hogy bizto-
san készen álljunk és képesek legyünk szem-
benézni a világ változása közben felmerülő 
bármiféle kihívással.

Ez a visszaállítással járó sok tudás 
könnyebbé és kevésbé feszültté teszi az 
életemet” – mondja Jacob. Mindehhez tár-
sul a bizonyosság, „hogy van egy Isten, aki 
szeret bennünket és figyel ránk – teszi hozzá 
Emma. – Az az Ő szándéka, hogy mi boldo-
gok legyünk. Fiatal felnőttekként teljes mér-
tékben megbízhatunk Benne és követhetjük 
Őt, mert tudjuk, hogy az Ő célja a mi bol-
dogságunk. Tudjuk, hogy örökkévaló lények 
vagyunk; ez nagy reményt és hitet ad nekem, 
hogy bármit is teszek és bármilyen hibákat 
is követek el most, akkor is tarthatok bűnbá-
natot, és ez az idő arra van, hogy fejlődjek és 
tanuljak.”

Ez a fajta bizonyosság segített a barbadosi 
fiatal felnőtt Ramona Morrisnak is, amikor 
először hallott a visszaállításról. Bizonyságot 
szerzett többek között arról is, hogy „van egy 
Mennyei Atyánk, akiben bízhatunk. A vissza-
állítás egyszerűen békességet hoz azoknak, 

A visszaállítás 
a kinyilatkoz-
tatásra való 
törekvésről 
szól.

VENNELA VAKAPALLI,  
22 ÉVES, INDIA

Ez a visszaállítással járó 
sok tudás könnyebbé és 
kevésbé feszültté teszi az 
életemet.

JACOB ROBERTS,  
29 ÉVES, AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK
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akiknek kérdéseik vannak az életükkel kapcsolat-
ban és kérdéseik vannak Isten számukra alkotott 
tervéről.”

Habár a visszaállítás megértése egyértelműb-
bé tette az életét, azt is elismeri, hogy „az egyház 
központjától távol élve nehéz belefolyni az evangé-
liumba, de mivel erős bizonyságom van a visszaállí-
tott evangéliumról, tudom, hogy még ilyen távolról 
is a visszaállítás részesének érezhetem magam, és 
hogy nem vagyok egyedül”.

És valóban nincs egyedül. A fiatal felnőttek 
a templomi szolgálaton, a családtörténeten és 
a misszionáriusi munkán keresztül világszerte 
részt vesznek a visszaállításban. A személyes 
kinyilatkoztatásnak azzal a megértésével, melyre 
Joseph Smith első látomásáról és a visszaállítás-
ról tanulva teszünk szert, mindannyian tovább 
törekedhetünk megtudni Isten akaratát és azt, 
hogy mi milyen szerepet játszhatunk a folyamatos 
visszaállításban.

Fiatal	felnőttek	vezetik	
az egyházat

Még ha fiatal felnőttek vagyunk is, már most is 
lehetünk vezetők az egyházban. Bár a családjában ő 
az egyház egyetlen tagja, a győri Toronyi Jankát így is 
megerősíti a többi fiatal felnőtt részvétele a visszaállítás 
különböző területein: „Egy csomó barátom ment misszi-
óba, és nagyszerű látni a fejlődésüket; aztán hazajönnek 
és a tapasztalataik nyomán hihetetlenül felnőnek. Ez 
mindannyiunk számára nagy élmény. És mindig bámu-
latos látni a fiatal egyedülálló felnőtt barátaimat, amint 
az elhívásaikban szolgálnak, és amint időnként maguk 
is megteremtik a saját lehetőségeiket, például amikor a 
fiatalság erősségéért (FSY) konferenciák idejére önkén-
tes csoportvezetők lesznek. Úgy érzem, a visszaállítás 
nem mindig arról szól, hogy másoknak tanítjuk az evan-
géliumot, hanem arról, hogy megerősítjük a meglévő 
egyháztagjainkat.”

A magyarországi fiatal felnőttek megértik, hogy  

A visszaállítás békessé-
get hoz azoknak, akik-
nek kérdéseik vannak 
az életükkel kapcsolat-
ban és Isten számukra 
alkotott tervéről.

RAMONA MORRIS,  
28 ÉVES, BARBADOS

A visszaállítás arról szól, hogy 
megerősítjük a meglévő egyháztagjainkat.

TORONYI JANKA,  
24 ÉVES, MAGYARORSZÁG



48 L i a h ó n a

ők az egyház jövőbeli vezetői. „Szükség van 
ránk és fel kell nőnünk a feladathoz, ami 
időnként nagy teher – ismeri el Janka. – Az Úr 
meggyorsítja a munkát, mi pedig a részesei 
vagyunk ennek.  Néha arra gondolok: »Mégis 
hogyan kellene ezt megcsinálnom?« Ugyan-
akkor nagyszerű látni azt, hogy milyen nagy a 
vezetőink belénk vetett bizalma. Ösztönzően 
hat azokra, akik szeretik az egyházat és erős 
a bizonyságuk, mert tudjuk, hogy egy nap mi 
viseljük majd a felelősséget. Felelősséget kell 
vállalnunk a saját lelki fejlődésünkért.”

A nyugati- ausztráliai Sean és Stefany 
Joseph úgy vesz részt a visszaállításban, hogy 
az egyházközségük fiataljait mentorálják. 
„Számomra az a visszaállításban való rész-
vétel, hogy a jövő nemzedékeinek segítek 
megérteni, mi az evangélium, és miként segít-
het nekik és másoknak az életben” – meséli 
Stefany. „Segíthetünk abban, hogy az egy-
házunknak a későbbiekben erősebb alapjai 
alakuljanak ki a hazánkban.

Szeretnénk segíteni a fiataloknak abban, 
hogy bizonyságot szerezzenek a Mormon 

könyvéről és Joseph Smithről, és megért-
sék, hogy ők maguk is ténylegesen Isten 
gyermekei – magyarázza Sean. – Nem sze-
retnénk, ha ez csak az elemis énekek témá-
ja maradna; azt akarjuk, hogy ténylegesen 
tudják, hogy igaz.”

Ami Vennelát illeti, Indiában nem mindig 
könnyű az evangélium szerint élni, de ő tisz-
tában van vele, hogy az ottani fiatal felnőtt 
egyháztagok ereje másokat is megihlet majd, 
és segíteni fog a visszaállítás előrehaladásá-
ban. „Az itteni fiatal felnőttek mind nagyon 
hithűek. Keresik az alkalmakat a bizonyságuk 
megosztására – meséli Vennela. – Afféle pio-
nírok vagyunk Indiában. Különböző helyekről 
származunk, és néhányan még a családunktól 
is elköltöztünk. Emberpróbáló tud lenni az 
itteni élet, de mi akkor is azt választjuk, hogy 
az evangélium szerint élünk. A szentírások sok 
reményt, erőt és bátorságot adnak nekem.”

Bárhol legyünk is fiatal felnőttek, az evan-
gélium iránti elkötelezettségünk és a hitünk 
révén megőrizhetjük a folyamatos visszaállí-
tásra gyakorolt erőteljes befolyásunkat.

Számomra az a visszaállítás-
ban való részvétel, hogy a 
jövő nemzedékeinek segítek 
megérteni, miként segíthet az 
evangélium nekik és mások-
nak az életükben.

STEFANY JOSEPH,  
28 ÉVES, AUSZTRÁLIA
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Az	egyház	jövője:	 
rajtunk múlik

Mi vagyunk az egyház jövője. Ez már a végső 
küzdelem. Mennyei Atya a mi segítségünkre 
támaszkodik a munkája – az örökkévalóan sors-
döntő munkája – elvégzésében. Tudja, hogy elég 
erősek vagyunk ahhoz, hogy tovább töreked-
jünk előre és megküzdjünk mindazzal, amit az 
ellenség csak előhúzhat a kalapból. Sátán pedig 
kezd kétségbeesni. Tudja, hogy vesztes csatát 
vív, mert az Úr munkája fog győzedelmeskedni.

„Tudjuk, hogy az Úr meggyorsítja munkát, és 
azt senki nem állíthatja meg – mondja Janka. – 
Tudjuk, hogy végbe fog menni, bármi történjék 
is. De azt nekünk kell eldöntenünk, hogy része-
sei leszünk- e, és segítünk- e előremozdítani 
azt, vagy a partvonalról szemlélődünk. Megvan 
az önrendelkezésünk ahhoz, hogy a részesei 
legyünk, és megvan a bizonyságunk ahhoz, hogy 
képesek legyünk helyesen dönteni, Krisztus 
követését választani. A részeseivé kell válnunk!”

Rajtunk áll tehát, hogy megválasszuk, kinek 
az oldalán állunk.

Rajtunk áll, hogy meglegyen a bátorságunk 
kiállni azért, amiben hiszünk.

Rajtunk áll, hogy személyes kinyilatkoztatásra 

törekedjünk az életünkre vonatkozóan.
Rajtunk áll, hogy hagyjuk, hogy az általunk megélt nehéz kihívások 

erősebbé tegyék a Szabadítóba vetett hitünket.
Rajtunk áll, hogy kövessük Őt, és megtegyünk minden tőlünk telhe-

tőt azért, hogy másokat Őhozzá hozzunk.
Rajtunk áll, hogy a tőlünk telhető legjobban kitartsunk mindvégig.
Most már tényleg az utolsó napokat éljük. És az egyházat – Nelson 

elnök szavaival szólva – a „világ történelmének legjelentősebb ado-
mányozási korszakában” 2 vezetni tényleg félelmetes felelősségnek 
tűnhet. De gondolj csak bele: Mennyei Atya eléggé megbízott bennünk 
ahhoz, hogy a földre jövetelünket erre a konkrét időpontra tartogas-
sa, amikor is számtalan kísértéssel és figyelemeltereléssel, valamint 
rengeteg ellentétes véleménnyel szembesülünk.

Azzal, hogy a leginkább sarkalatos adományozási korszakban kül-
dött minket ide, Mennyei Atya nem kudarcra kárhoztatott bennünket. 
Ismeri a bennünk rejlő lehetőségeket, az erőnket, a bátorságunkat, 
legfőképpen pedig tudja, hogy igenis hasznossá tudjuk magunkat tenni 
az egyház visszaállításában, az életkorunktól és a családi állapotunktól 
függetlenül. Nem számít, milyen lehetetlen próbatételeink vannak, vagy 
mennyire lehetetlennek tűnik a vezetés és az evangélium megosztása 
szerte a földön, ha Ő a mi oldalunkon áll, akkor ki lenne képes ellenünk 
harcolni? Ő segíteni fog nekünk véghezvinni a lehetetlent. ◼
JEGYZETEK
 1. Russell M. Nelson: Álljatok igazi millenárisokként! Liahóna, 2016. okt. 48.
 2. Russell M. Nelson: Álljatok igazi millenárisokként! Liahóna, 46.

További történeteket találhatsz a visszaállításban világszerte részt vevő fiatal 
felnőttekről az Örömre lelni az Úr munkájának végzésében című, nyomtatásban  
nem meg jelenő cikkben.
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52 Erősítsd	meg	a	hitedet	az	
első	látomás	által
Írta: Neil L. Andersen elder

56 A taxi, a tanuló és az 
imára adott válasz
Írta: Sydney Chime Ihunwo

58 Az	én	lépésről	lépésre	
megszerzett hitem
Írta: Edward Dube elder

62 Kérdések és válaszok:  
Az	első	látomás	és	a	 
Mormon könyve

64 Négy	kép	húsvét	hetéről

Megtért vagyok 
az egyházban  
Az egyik első dolog, ami megfogott, az 
ifjúsági tevékenységek voltak. Még ma 
is nagyon szívesen töltöm az időmet az 
egyházban megismert barátaimmal, akik 
jóravaló, felemelő módon szórakoznak. 
Kifejezetten szeretek eljárni velük minden 
héten a Fidzsi- szigeteki Suva templomba.

A Fidzsi- szigeteken erős a többi fiatal 
részéről tapasztalható nyomás. A boltok 
nem sokszor kérnek személyit alkohol, 
dohány és hasonlók vásárlásakor. A fiatalok 
állandóan ilyesmit vesznek. Nem mindig 
könnyű helyesen dönteni.

Az egyik ok, ami miatt erős tudok 
maradni, azok a fiatalabb testvéreim. Én 
vagyok a legidősebb, úgyhogy rájuk gon-
dolok, amikor csak kísértést érzek, hogy 
valami helytelent tegyek. Nem szeretném, 
ha rossz döntéseket hoznának azért, mert 
látják, hogy én azt teszem. Mielőtt az anyu-
kám meghalt, megígértette velem, hogy 
vigyázni fogok a testvéreimre, és mindig 
támaszkodhatnak rám.

A testvéreim közül egyelőre én vagyok 
az egyetlen egyháztag. Viszont mindennap 
imádkozom értük. Megköszönöm Mennyei 
Atyának, hogy adott nekik egy újabb napot 
az életből, és azért imádkozom, hogy része-
süljenek az Ő evangéliumának ismeretében. 
Miattuk tudok erős maradni.

Mikayla J., 17 éves, Fidzsi- szigetek
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16 ÉVES KOROMBAN AZ IDAHÓI 
otthonomból elutaztam az Amerikai 
Egyesült Államok keleti partvidékére egy 
konferenciára, amelyen fiatal férfiak és 
fiatal nők vettek részt mind az 50 tagál-
lamból és mintegy 40 országból. Azelőtt 
csak ritkán kerültem olyan helyzetbe, 
hogy a hitem és a meggyőződésem miatt 
kilógtam volna a sorból.

Az egyik este egy kötetlen beszélge-
tés során szóba került Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
némelyik hitelve és gyakorlata. Tanulók 
egy nagyobb csoportja hirtelen felém 
fordult és elkezdtek kérdéseket fel-
tenni, melyek közül néhány bírálta a 
hitelveinket.

Ez váratlanul ért. Miután azonban 
pár pillanatig gondolkodtam, elkezdtem 
megosztani néhány alapvető evangéli-
umi tantételt. Elmagyaráztam, hogy van IL
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Írta:  
Neil L.	Andersen	elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

szerettek volna megtudni az egyházról. 
Amikor aznap este visszatértem a szo-
bámba, ráébredtem, hogy ki volt az, akire 
a legnagyobb hatással volt ez az élmény: 
én magam. Saját magam éreztem, mek-
kora hatalommal jár bizonyságot tenni az 
Atyaistenről, Jézus Krisztusról és az első 
látomásról.

Az esemény óta eltelt több mint 50 
évben több százszor tettem bizonysá-
got az Atyáról, a Fiúról és Joseph Smith 
prófétáról. Az ilyen alkalmakkor állan-
dóan éreztem a Szentlélek megerősítő 
tanúságát.

Szeretnék megosztani öt tantételt, 
amelyet az első látomás lelki megértése 
által tanultam. E tantételek megerősítet-
ték a hitemet Mennyei Atyánkban és az 
Ő szeretett Fiában, ahogy a követésükre 
irányuló vágyamat is. Remélem, hogy a 
tiédet is meg fogja erősíteni.

ERŐSÍTSD	MEG	A	 
HITEDET	AZ	ELSŐ	 
LÁTOMÁS ÁLTAL

egy Mennyei Atyánk, és hogy mi az Ő fiai 
és leányai vagyunk; hogy azért vagyunk 
a földön, hogy kifejlesszük a Jézus 
Krisztusba vetett hitet, valamint bizonyít-
suk, hogy a jót választjuk a gonosszal 
szemben.

E tantételek megosztása átvezetett 
Joseph Smith bizonyságához. A kér-
déseik ugyan nem irányultak Joseph 
Smithre, de egyszer csak azon kaptam 
magam, hogy a hitem okainak eredeté-
ről beszélek. Amikor arról beszéltem, 
hogyan jelent meg az Atya és a Fiú 
a Szent Ligetben, hirtelen mindenki 
elhallgatott. A szentség átható érzete 
telepedett a helyiségre, és valamiféle 
óriási lelki hatalomnak az érzete töltött 
el engem és a szavaimat.

Utána több tanuló is köszönetet 
mondott nekem az erős meggyőződé-
semért. Voltak olyanok is, akik többet 
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Azért imádkozom, hogy kövesd a 
Joseph által lefektetett mintát az 
imádkozásban, ismerd meg az 
általa megismert igazságokat, 
és erősítsd meg a hitedet a 
Mennyei Atyádban és a Fiában, 
Jézus Krisztusban.
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1. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
különböző	lények

Vallástudósok és filozófusok évszá-
zadokon át vitáztak az Atyaisten, Jézus 
Krisztus és a Szentlélek természetéről. 
Sokan abban hittek, hogy Ők egyetlen 
lény. Köszönhetően Joseph Smith 200 
évvel ezelőtti, a Szent Ligetben átélt 
élményének, ismerjük a teljes igazságot 
Isten természetéről.

Először is, Ő él! Másodszor, az Atya 
és a Fiú két különálló, dicsőséges, 
feltámadt, egymástól jellegzetesen 

annak lakóit, majd megfeledkezett róluk. 
Valójában mindegyikünk mennyei szülők 
szeretett fia vagy leánya.1

A családkiáltvány kijelenti, hogy 
„minden emberi lény – férfi és nő – Isten 
képmására teremtetett. Mindegyikük 
mennyei szülők szeretett lélekfia vagy 
lélekleánya, és mint ilyenek, isteni ter-
mészettel és rendeltetéssel rendelkez-
nek.” 2 Atyánk világosan kinyilvánította 
ezt a rendeltetést: „[E]z munkám és 
dicsőségem – hogy véghezvigyem az 
ember halhatatlanságát és örök életét” 
(Mózes 1:39).

Istennel azonosulunk, és azért 
vagyunk a földön, hogy hasonlóbbá 
váljunk Hozzá. Az első látomást eképpen 
megértve tudhattam már fiatalemberként 
is azt, hogy van egy személyes Mennyei 
Atyám, aki szeret, és aki azt szeretné, ha 
visszatérnék Őhozzá.

3. Bocsánatot nyerhetünk a 
bűneinkre

Joseph egyik mélységes aggodal-
ma arra irányult, hogy vajon nyerhet- e 
bocsánatot a bűneire. Az első látomás-
ról szóló egyik beszámolóban az Úr e 
szavakkal fordult az igazság if jú kutató-
jához: „Joseph, fiam, megbocsáttattak 
néked a te bűneid. Eredj utadra, járj az 
én rendeléseim szerint, és tartsd meg 
az én parancsolataimat. Íme, én vagyok 
a dicsőség Ura. Keresztre feszítettek a 
világért, hogy mindazoknak, akik hisznek 
a nevemben, örök életük lehessen.” 3

Joseph megtudta, hogy Jézus Krisztus 
engesztelése által bocsánatot nyerhet 
a bűneire, valamint tisztává és szeplő-
telenné válhat Isten előtt. Biztos tudást 
kapott arról, hogy Jézus Krisztus magára 
vette mindazok bűneit és terheit, akik 

megkülönböztethető lény. Joseph később 
megtudta, hogy „a Szentléleknek azon-
ban nincs húsból és csontból való teste, 
hanem ő Lélek személy. Ha ez nem így 
lenne, a Szentlélek nem lakhatna ben-
nünk” (Tan és szövetségek 130:22).

2.	Isten	fiai	és	leányai	vagyunk
Az első látomás és más események 

révén Joseph Smith próféta megtudta, 
hogy Isten nem valamiféle távoli erő, 
aki egyszer megteremtette a világot és 

AZ	ELSŐ	LÁTOMÁSBÓL	KIDERÜL	
SZÁMUNKRA, HOGY EZEK A 
CELESZTIÁLIS LÉNYEK SZEMÉLYESEN 
ISMERNEK BENNÜNKET, AHOGY 
JOSEPHET IS ISMERTÉK.
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valaha is a földön éltek vagy élni fognak.
Az első látomásból tudjuk, hogy a 

Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelmének 
köszönhetően mi is bocsánatot nyerhe-
tünk a bűneinkre, és egy nap majd tisztán 
állhatunk az Atya előtt.

4. Mennyei Atyánk hallja és 
megválaszolja az imáinkat

1820- nak azon a bizonyos napján ott a 
ligetben Joseph megtudta, hogy Mennyei 
Atya hallja az imákat és válaszol rájuk. 
Joseph később ezt mondta: „[T]eljesen 
biztos voltam egy isteni megnyilatkozás 
elnyerésében, [minthogy] korábban már 
részem volt egyben” ( Joseph Smith törté-
nete 1:29). A példája azt tanítja nekünk, 
hogy a saját válaszaink elnyeréséért 
igenis fordulhatunk imában Mennyei 
Atyánkhoz.

Joseph újra és újra megismételte ezt 
az imamintát. Bízott abban, hogy az Úr 
meg fogja hallani és meg fogja válaszolni 
az imáit. Olyan dolgokról imádkozott, 
amilyenekről valószínűleg már te is 
imádkoztál.

Imádkozott bölcsességért (lásd Joseph 
Smith története 1:12–13).

Imádkozott a keresztelkedésről (lásd 
Joseph Smith története 1:68).

Imádkozott megszabadulásért (lásd 
Tan és szövetségek 121:1–4).

Imádkozott a misszionáriusokért (lásd 
Tan és szövetségek 109:22).

Imádkozott az egyházért, annak tagjai-
ért és vezetőiért (lásd Tan és szövetségek 
109:71–76).

Valamint imádkozott a családjáért 
(lásd Tan és szövetségek 109:68–69).

Számunkra is ez a minta. Joseph 
megmutatta nekünk, hogy mindannyian 
Atyánk elé járulhatunk imában.

5. Az Atya és a Fiú személyesen 
ismernek bennünket

Az első látomásból kiderül számunkra, 
hogy ezek a celesztiális lények személye-
sen ismernek bennünket, ahogy Josephet 
is ismerték. Az Atya a nevén szólította 
Josephet, majd „a másikra mutatva” ezt 
mondta: „Ez az én Szeretett Fiam. Őt hall-
gasd! ”( Joseph Smith története 1:17).

Az Atya és a Fiú tisztában volt Joseph 
szükségleteivel, aggodalmaival és vágya-
ival – pont úgy, ahogy a miénkkel is. 
Emellett a sikereinket és a bánatainkat is 
ismerik.

Fiatalkoromban sok mindenért imád-
koztam. Így visszatekintve, néhányuk 
nem tűnik különösebben fontosnak. Ám 
akkoriban fontosak voltak nekem, és már 
egészen fiatalon megértettem, hogy van 
egy Atyám a mennyben, aki meghallgat. 
Nem mindig kaptam azonnali választ, 
de éreztem, hogy a maga idejében és a 
maga módján Ő majd eleget fog tenni 
a kérésemnek olyan módon, ahogy az 
nekem pont jó lesz.

Légy magabiztos és bízz abban, hogy 
Isten szólni fog hozzád! Higgy azokban 
az érzésekben, amelyek a szíved mélyébe 
érkeznek! Azért tanultam meg hinni az 
imában és megérteni annak hatalmát, 
mert ismertem Joseph Smith próféta 
tapasztalatait. Tudtam, hogy Isten tudja a 
nevemet, és hogy válaszolni fog – ahogy 
a te nevedet is ismeri, és ahogy neked is 
válaszolni fog.

Bizonyság
A földön eddig leélt 68 évem során 

sokszor tettem próbára az ima Joseph 
által lefektetett mintázatát. A Szabadító 
minden igaz tanítványához hasonlóan 
én is kaptam válaszokat a mennyből. 

Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Ő Isten 
Fia. Ő feltámadt és ma is él. Megvan 
a hatalma hozzá, hogy megbocsássa 
a bűneinket. A hitünk, engedelmessé-
günk és bűnbánatunk által biztonság-
ban visszavihet bennünket a mennyei 
otthonunkba.

Az Úr Jézus Krisztus apostolaként és 
az Ő elrendelt tanújaként teszek bizony-
ságot, a Szent Lélek által megerősített 
bizonyossággal és meggyőződéssel, 
hogy az Atya és a Fiú megjelent Joseph 
Smithnek a Szent Ligetben. Azért imád-
kozom, hogy kövesd a Joseph által lefek-
tetett mintát az imádkozásban, ismerd 
meg az általa megismert igazságokat, és 
erősítsd meg a hitedet a Mennyei Atyád-
ban és a Fiában, Jézus Krisztusban. ◼
JEGYZETEK
 1. Lásd például A Fiatal Nők alapeszméje.  

youngwomen .ChurchofJesusChrist .org.
 2. A család: Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 

2017. máj. 145.
 3. “Joseph Smith’s Accounts of the First Vision” 

[Joseph Smith beszámolói az első látomásról], 
josephsmithpapers .org.
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Korábban már azt éreztük, hogy  
rá fogunk találni – akkor miért  
nem akart mégsem összejönni?

A TAXI,  
a TANULÓ  

és az  
IMÁRA ADOTT 

VÁLASZ
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A z egyik nap a misszionáriustársammal kaptunk egy 
ajánlást, hogy tanítsunk egy férfit, aki a ghánai Accra 
gyönyörűséges városa mellett, egy Tema nevű faluban 

élt. A faluban a házszámok nem voltak túl pontosak, így inkább 
körülírták nekünk, hogy milyen házat kell keresnünk.

Amikor odaértünk a faluba, követtük az útmutatásokat, de 
nem sikerült rátalálnunk a férfira, mert úgy tűnt, hogy számos 
házra ráillik ugyanaz a leírás. Összezavarodtunk, ezért úgy 
döntöttünk, bekopogunk a környék házaiba; ám úgy tűnt, hogy 
senki sem ismeri azt a férfit, akit kerestünk. Késztetést éreztem, 
hogy segítséget kérjünk Mennyei Atyától.

Miután imádkoztunk, azt éreztem, hogy meg fogjuk találni a 
keresett férfit, így aztán növeltük az erőfeszítéseinket. Ám így 
sem találtuk. Elfáradtunk és úgy döntöttünk, hogy visszatérünk 
a térítési területünkre, mert további megbeszélt időpontjaink 
voltak. Amikor odaértünk a drosztra, a taxis – aki korábban 
elvitt minket a faluba, most pedig látta a csalódott arckifeje-
zésünket – megkérdezte, hogy megtaláltuk- e, akit kerestünk. 
Természetesen csak azt tudtuk mondani, hogy nem.

Azt javasolta, hogy menjünk be a sarkon álló iskolába, és 
kérdezzük meg ott. Mondtuk neki, hogy arra nem illik a kapott 
leírás, de ő ragaszkodott hozzá. Kiszálltunk a taxiból és az iskola 
felé vettük az irányt – nem mintha arra számítottunk volna, hogy 
találunk bárkit is, inkább az aggódó barátunk kedvében akar-
tunk járni.

Ahogy elindultunk az iskola irodaépülete felé, egy kisfiú futott 
felénk. Ránk mosolygott és közölte velünk, hogy a környéken 
csak ő és a fivére Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza tagjai, és hogy ő segíthet nekünk.

A társammal hitetlenkedve néztünk egymásra. Ez egy cso-
da volt. A fiú segített nekünk rábukkanni a keresett férfira, aki 
később elfogadta az evangéliumot, majd megkeresztelkedett.

Ez az élmény megtanított arra, hogy Mennyei Atya az Ő saját 
idejében és a saját módján válaszolja meg az imákat. Amikor 
nem kapunk azonnali válaszokat az imáinkra, akkor hitet gyako-
rolhatunk Őbenne, és megtanulhatunk türelmesnek lenni. ◼
A szerző Nigériában, Rivers államban él.

Írta: Sydney Chime Ihunwo
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Írta: Edward Dube elder
a Hetvenektől

Az én  
lépésről lépésre  
megszerzett  
hitem
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Életem egyik meghatározó pillanata 
tízéves koromban volt, amikor két 
héten át katolikus tant tanultam a 

Loreto római katolikus misszióban, amely 
nagyjából 30 km- re feküdt a zimbabwei 
Silobelában lévő vidéki otthonunktól. E 
korai leckéken és benyomásokon keresz-
tül ismertem és szerettem meg a Sza-
badító Jézus Krisztust, és tanultam meg 
feltekinteni az Úrra.

Amíg a katolikus kápolnában voltam, a 
Szabadító életének jeleneteit ábrázoló fest-
ményeket láttam a falakon: Jézus Krisztus 
megszületik, tanít a templomban, imádko-
zik a Gecsemáné kertjében, viszi a keresztet 
a Kálváriára, keresztre feszítik a Golgotán, 
majd pedig feltámad. Nagyon elszomorított 
azoknak a szögeknek és töviseknek a lát-
ványa. Mire eljutottam a keresztre feszítést 
ábrázoló festményig, mindig könnybe lábadt 
a szemem.  Minden alkalommal sírtam és 
ezt mondtam: „Jaj, olyan sok mindenen 
ment keresztül, csakis értem!”

A bérmálás szertartása során az egyik 
pap a szemembe nézett és ezt mondta: 
„A világ világossága vagy” (lásd Máté 
5:14). Majd egy égő gyertyára mutatva a 
Szabadító szavait idézte: „Úgy fényljék a ti 

világosságtok az emberek előtt, hogy lás-
sák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5:16).

Ahogy egyre többet tanultam Jézusról, 
elkezdtem arra vágyni, hogy másokat 
szolgálhassak. Például a víz a falunktól 
8 km- re volt, onnan kellett hoznunk. 
Gyakran a falunkbéli nők – köztük az 
édesanyám is – voltak azok, akik 20 literes 
tartállyal a fejükön megtették ezt az utat. A 
katolikus szemináriumi élményeim hatá-
sára gyakran én toltam egy vízzel teli 200 
literes tartályt, hogy ezzel segítsek édesa-
nyámnak, és a szomszédunkban lakó két 
özvegyasszonynak is segítettem. Emlék-
szem, mennyire jó érzésem volt minden 
alkalommal, amikor másoknak segítettem.

Ezek az élmények segítettek kifejlesz-
teni a hitemet Mennyei Atyában és Jézus 
Krisztusban, és közvetve felkészítettek 
arra, hogy 22 éves koromban elfogadjam 
Jézus Krisztus evangéliumát.

MEGKAPOM A MORMON KÖNYVÉT
Fiatalkoromban a hazámban nagy 

változások zajlottak. 1965- ben az Ian 
Smith vezette fehér kisebbség kikiáltotta 
országa függetlenségét Nagy- Britanniától. 

Bizonyságot szerezni időbe 
telik. Gyakran apró élmények 
kellenek hozzá, amelyek 
összeadódnak.

Ennek hatására az ENSZ büntetőintéz-
kedéseket léptetett életbe, ami évekig 
tartó polgárháborút robbantott ki. Ennek 
1980- ban lett vége, ekkor lett Zimbabwe 
független. A tanulmányaim befejeztével 
az egyik városba költöztem dolgozni, és 
évekig egyáltalán nem jártam sehova 
templomba.

Az egyik nap a főnököm kilenc- és 
hétéves fiaival játszottam. Azt mond-
ták: „Tudod, az apukánk gyülekezeti 
elnök az egyházunkban.” Elmagyaráz-
ták, hogy mi az a gyülekezeti elnök, én 
pedig gondolkodás nélkül rávágtam: „Az 
apukátok nem fog a mennybe jutni.” 
Rádöbbentem, hogy óriásit hibáztam, és 
kétségbeesetten gondolkodtam, mit is 
mondhatnék, amivel elfeledtethetném 
velük a megjegyzésemet. A nap végén, 
amint megjött az apjuk, azonnal oda-
szaladtak hozzá és elismételték, amit 
mondtam. Biztos voltam benne, hogy 
elveszítem az állásomat.

A főnököm korábban megmutatta a 
zubbonyát, melyet annakelőtte a sereg-
ben viselt, s amelynek okán előjött az, 
hogy már ölt embert. Ezért mondtam azt, 
amit. Ő nagyon higgadtan megkérdezte, 
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A hazám is túl volt már 15 évnyi 
saját háborúskodáson. Voltak olyanok 
a falumban, akikkel együtt gyerekes-
kedtem, aztán elmentek a háborúba, és 
nem tértek vissza. Mások egész életükre 
megnyomorodtak.

Így aztán a nefitákról olvasva úgy érez-
tem, mintha a Szabadító Jézus Krisztus 
felém fordulna, amikor ezt mondja: „Kelje-
tek fel és jöjjetek hozzám, hogy… érezhes-
sétek a szögek nyomait a kezeimben és a 
lábfejeimben, hogy tudhassátok, hogy én 
vagyok Izráel Istene, és az egész föld Istene, 
és megöltek a világ bűneiért” (3 Nefi 11:14).

Úgy éreztem, mintha személyesen 
felém fordulna azt kérve tőlem, hogy 
jöjjek Őhozzá. Hirtelen ráébredtem, 
hogy ezt meg tudom tenni. Ez mindent 
megváltoztatott.

MEGSZERZEM A BIZONYSÁGOMAT
Hónapokig tartott, amíg összeszed-

tem a bátorságot ahhoz, hogy elmenjek 
istentiszteletre. Tudtam, hogy hol találom 
az aprócska gyülekezeti házat, de ott nem 

szolgáltak misszionáriusok. 1984 feb-
ruárjában besétáltam a kwekwei kápol-
nába. Azonnal ki is akartam sétálni. Nem 
voltam biztos benne, hogy ott a helyem, 
és menekülésre készen húztam meg 
magam hátul. A gyűlés megnyitása után a 
gyülekezeti elnök, Mike Allen tett bizony-
ságot a Szabadító Jézus Krisztusról és a 
Mormon könyvéről. Megtaláltam a közös 
pontot! A következő ember is bizonyságát 
tette a Szabadítóról és a Mormon köny-
véről, ahogy a harmadik is. Mámorító 
érzés volt. Nem volt annyi bátorságom, 
hogy kimenjek a szószékhez, így aztán 
felálltam a helyemen, és azt mondtam: 
„Szeretem Jézust. Most olvasom a Mor-
mon könyvét.” Aztán visszaültem. Ezzel 
kezdődött a bizonyságom.

Azok a bizonyságok jelentették az Úr 
módját, ahogy felkarolt engem, mert ez 
segített azt éreznem, hogy ott a helyem. Azt 
éreztem, hogy ezek az emberek a fivéreim 
és a nővéreim. A következő napokban 
értük és a befogadásomért imádkoz-
tam. Találkoztam ott nagyon kedves 

hogy miért mondtam ilyet. Azt válaszol-
tam: „Főnök! Emlékszik, azt mondta, hogy 
már ölt a háborúban. A Biblia azt mondja, 
hogy »Ne ölj«.”

Megkérdezte, hogy melyik egyházhoz 
tartozom. Elmondtam, hogy a katolikus 
egyházba jártam, de már hét éve nem 
voltam. Erre mesélt nekem ószövetségi 
történeteket háborúkról és viszályokról, 
majd adott egy példányt a Mormon köny-
véből. Nagyon örültem, hogy mégsem 
veszítettem el az állásomat.

1981- ben kaptam tőle a Mormon 
könyvét, de két évig nem olvastam bele, 
még csak ki sem nyitottam. Egy vasárnap 
a barátaim éppen nem voltak a városban, 
így aztán unalmamban fogtam a könyvet, 
kimentem egy közeli vasútállomásra és 
olvastam. Ahogy aznap olvastam, érez-
tem a jó cselekedetekre való ösztönzést; 
de ami később igazán megfogott az olvas-
mányaimban, az a 3 Nefi 11 volt. Olvas-
tam a túlélő nefitákról, akik már túl voltak 
háborún és zűrzavaron, amikor megje-
lent nekik a Szabadító Jézus Krisztus.
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Megtanultam, hogy 
a tanítványság egy 
folyamat, és halad-
nunk kell előre.

egyháztagok-
kal, akik a segít-

ségemre voltak.
Sok minden 

történt aznap, amikor 
besétáltam a kápolná-

ba. Eltűnődtem, vajon mi 
történhetett volna, ha azok 

az egyháztagok éppen nem 
tesznek bizonyságot. Soha nem 

tudhatod, hogy nincs- e ott valaki, 
aki éppen küszködik. Amikor felállsz 

és elmondod, amit érzel, akkor valaki-
nek talán pont azt kell hallania.

Gyakran tedd a bizonyságodat! Ami-
kor megteszed, megerősíted magadat 
és a körülötted lévőket. Állj ki azért, amit 
tudsz! Amikor a Mormon könyvében lévő 
tanácsokat követed, közelebb fogsz kerül-
ni a Szabadítóhoz.

KÖZELEBB KERÜLTEM A 
SZABADÍTÓHOZ

A Loreto római katolikus misszióban 
töltött időm indított el azon az úton, 

hogy a Szabadító, Jézus Krisztus tanítvá-
nyává váljak. Azóta már megtanultam, 
hogy a tanítványság egy folyamat, és a 
gyengeségeink és korlátaink ellenére is 
haladnunk kell előre. Amikor befogadjuk 
a felszólítást, miszerint „legyetek azért ti 
tökéletesek, miként a ti mennyei Atyá-
tok tökéletes” (Máté 5:48), akkor sorról 
sorra, előírásról előírásra (lásd Tan és 
szövetségek 98:12) fogunk haladni az 
örök élet felé.

Tudjuk, hogy az út nem lesz mindig 
könnyű, továbbá meg fogunk ennek 
során tapasztalni bizonyos nehézségeket 
és szívfájdalmat, ám az egyetlen módja 
annak, hogy békességre leljünk az éle-
tünkben, ha feltekintünk az Úrra.

A Szabadító Jézus Krisztus engeszte-
lése jelent számomra mindent. Tudom, 
hogy a Szabadító kinyújtja felénk a  
karját. Felfelé kell tekintenünk, követ-
nünk kell Őt, és mások felé kell fordul-
nunk, hogy ugyanúgy felemeljük őket, 
ahogy Ő fordul felénk és emel fel  
bennünket. ◼
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Fejleszd ki a hitedet!
A lelki kérdéseknél nem 
csak logika kell: hitünknek 
is kell lennie ahhoz, hogy 
tudjuk, az első látomás 
valóban megtörtént. Úgy 

fejleszthetjük ki az ilyen hitet, ha meg-
kérdezzük Mennyei Atyát, és hallgatunk 
a Lélekre.
Julia B., 17 éves, USA, Kalifornia

Tanulmányozd a Bibliát!
Kérd meg a barátaidat, hogy tanulmá-
nyozzák a Bibliát.  Ha hisznek abban, 
hogy a Biblia Isten szava, akkor nincs 
miért azt hinniük, hogy Isten ma már 
nem szól hozzánk látomásokon – például 
az első látomáson – keresztül, ahogy azt 
Ádámmal, Mózessel, Ésaiással és más 
prófétákkal is sokféleképpen megtette.
Muanda elder, 22 éves, Kenya Nairobi Misszió

K É R D É S E K  É S  V Á L A S Z O K

Kérdezd meg Istent!
Abból a tényből, hogy a 
hitehagyás évszázado-
kon át tartott, még nem 
következik, hogy Isten 
végleg beszüntette volna a 

látomásokat. Alázatos szívvel kell rendel-
keznünk, és Joseph Smithhez hasonlóan 
Istent kell megkérdeznünk igaz szándék-
kal és őszinte szívvel.
Jeremi E., 19 éves, Kongói Demokratikus  
Köztársaság, Kinshasa

Mit mondasz, 
amikor a barátaid 
nem hiszik, hogy 
megtörténhetett 
az első látomás?

„Személyes 
kinyilatkoztatás 
által saját 
tanúbizonyságot 
kaphattok arról, 
hogy a Mormon 
könyve Isten szava, 
hogy Joseph Smith 
próféta, és hogy 
ez az Úr egyháza. 
Függetlenül attól, 
hogy mások mit 
mondanak vagy 
tesznek, soha senki 
nem veheti el a 
szíveteknek és az 
elméteknek tett 
tanúbizonyságot 
arról, hogy mi igaz.”
Russell M. Nelson elnök: Az egyház-
ra vonatkozó kinyilatkoztatás, az 
életünkre vonatkozó kinyilatkozta-
tás. Liahóna, 2018. máj. 95.
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Higgy Istenben!
Én csak annyit kérdez-
nék az ilyen barátaimtól: 
„Hiszel Istenben? Hiszed, 
hogy ő teremtett mindent? 
Hiszed, hogy megjelent a 

régi idők prófétáinak? És ha igen, akkor 
miért nem hiszel abban, hogy ez most is 
lehetséges? Pedig az.”
Sarah M., 16 éves, USA, Utah

Oszd meg a bizonyságodat!
„Én meg szoktam osztani a bizonyságo-
mat a barátaimmal, miszerint Mennyei 
Atyánk kinyilatkoztat dolgokat a gyerme-
keinek, amikor őszinte szívvel kérik Tőle, 
hogy megtudhassák az igazságot. Joseph 
Smith vágyott az igazság megismerésé-
re, és a hitével összhangban cselekedett. 
Neked is csodálatos élményben lehet 
részed, ha imában, teljes szívedből kéred 
Mennyei Atyát.”
Mara C., 20 éves, Peru, Lima

Hogyan fordította le Joseph Smith 
a Mormon könyvét?
Mielőtt Moróni, a Mormon könyve utolsó prófétája elrejtette volna az 
aranylemezeket, még hozzáírta azt, ami ma a könyv címoldalán szerepel, 
miszerint a feljegyzés „Isten ajándéka és hatalma által” lesz lefordítva. 
Továbbra is ez a legszabatosabb leírás a Mormon könyve lefordításáról.

Joseph Smith több írnoknak – leginkább Oliver Cowderynek – mondta 
tollba szavanként a fordítást. Mivel Joseph egy teljesen ismeretlen nyelvről 
fordított, az Úrra kellett támaszkodnia. Az Úr többek között azzal segítette 
Josephet, hogy tárgyi eszközöket adott neki a fordítás elősegítésére. Tanúk 
beszámolói szerint Joseph belenézett az eszközökbe, és szavak jelentek 
meg neki angolul. Joseph ezen eszközei közé tartozott a „fordítóeszközök-
nek” is nevezett Urim és Tummim – két átlátszó kő fémfoglalatba rögzítve 
akképpen, hogy Joseph keresztül tudjon nézni rajtuk.  Joseph ezeket a 
lemezekkel együtt kapta meg. Egy másik, Joseph által használt eszköz a 
„látókő” volt, amelyet gyakran egy kalapba helyezett, mielőtt beletekintett. 
Joseph ezt a követ még korábban találta, és akkoriban elrejtett és elveszett 
dolgok felkutatására használta. A fordításhoz mind a „fordítóeszközöket”, 
mind a látókövet igénybe vette, és állandóan mennyei sugalmazásra 
támaszkodott.

A Mormon könyve fordítása valóban csoda volt, amely „Isten ajándéka 
és hatalma által” lett véghezvíve.

A Mormon könyve fordításával kapcsolatos további részletekért lásd A  
Mormon könyve fordítása című esszét a churchofjesuschrist .org/ study/ 
topics oldalon vagy az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban.

Te mit gondolsz?

A válaszodat és – ha szeretnéd – 
nagy felbontású fényképedet 2020. 
május 15- ig küldheted be a liahona 
.ChurchofJesusChrist .org oldalon 
(kattints a Submit an Article or 
Feedback feliratra). Vagy küldd el 
a válaszodat ímélben a liahona 
.ChurchofJesusChrist .org címre.

A válaszok átszerkesztésre kerülhetnek terjedelem, 
illetve érthetőség szempontjából. A válaszok meg-
jelentetésének célja nem az, hogy hivatalos egyhá-
zi tanokat jelentsenek ki, hanem hogy segítséget 
nyújtsanak, és bemutassák mások nézőpontjait.
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„Nehezen tudok kijönni 
a szüleimmel. Hogyan 
javíthatok a kapcsolatunkon?”
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Lásd Máté 27:29; Márk 15:17; János 19:2.
A római katonák töviskoronát helyeztek a 
Szabadítóra. „Ez a kegyetlen cselekedet talán egy 
torz próbálkozás volt arra, hogy eljátsszák, mintha 
császári babérkoszorút helyeznének a fejére. […] Mily 
megrendítő, tekintve, hogy a tövisek jelezték Isten nemtetszé-
sét, amikor Ádám miatt megátkozta a földet, hogy onnantól 
töviseket teremjen. Ám a korona viselésével Jézus átalakította 
a töviseket a dicsősége jelképévé” ( James E. Faust elnök, 1991. 
áprilisi általános konferencia).

„Az én országom  
nem e világból való”  

(János 18:36).

Lásd Máté 27:28; Márk 15:17; János 19:2.
A bíbor királyi szín volt, és a katonák gúnyolódva terítették ezt 
a palástot Jézus Krisztusra, mivel Ő korábban a zsidók királyá-
nak mondta magát. Valójában persze Ő sokkal több ennél – Ő 
„a királyoknak Királya és az uraknak Ura” (1 Timótheus 6:15; 
lásd még Jelenések 19:16).
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„…minden pórusából 
vér fakad, oly nagy 

 lesz az ő kínja”  
(Móziás 3:7).

Négy kép  
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Lásd Máté 26:36; Márk 14:32; Lukács 22:39–40; 
 János 18:1.
„Szívszaggatóan jelképes, hogy »minden pórusából vér 
fakad[t]« [Móziás 3:7], amikor Jézus a Gecsemánéban, az 
olajsajtó helyén szenvedett. A Szabadító idejében az olívaolaj 
előállításához a bogyókat először összetörték oly módon, hogy 
egy hatalmas követ gördítettek át rajtuk. Az így keletkezett 
»töretet« puha, lazán szőtt kosarakba helyezték, melyeket egy-
másra halmoztak. Súlyuk az első és legtisztább olajat préselte 
ki. Ezután hatalmas gerenda vagy farönk segítségével fokozták 
a nyomást, melyet a kosarak tetejére helyeztek, így nyerve ki 
még több olajat. Végül, az utolsó cseppek kinyerése érdekében 
a gerenda egyik végét kövekkel súlyozták le, hogy a lehető 
legnagyobb, mindent kisajtoló nyomást idézzék elő. És igen, az 
olaj vérvörös, amikor először kicsordul” (D. Todd Christofferson 
elder, 2016. októberi általános konferencia).

„Nincs itt, hanem 
feltámadott”  

(Lukács 24:6).

Lásd Máté 28:1–8; János 20:1–18.
„Az üres sír azon az első húsvét regge-
len megválaszolta Jób kérdését: »Ha 
meghal az ember, vajjon feltámad- é?« 
[Jób 14:14]. Mindazoknak, akik hallják 
hangomat, kijelentem: ha meghal is 
az ember, újra élni fog. Tudjuk, mert 
rendelkezünk a kinyilatkoztatott igazság 
világosságával” Thomas S. Monson 
elnök: Feltámadott! 2010. áprilisi általá-
nos konferencia).

TÖ
VI

SK
O

RO
N

A 
IL

LU
SZ

TR
ÁC

IÓ
JA

: D
IL

LE
EN

 M
AR

SH

O
LA

JS
A

JT
Ó

 F
ÉN

YK
ÉP

E 
A 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

 JÓ
VO

LT
ÁB

Ó
L

Üres sírkamra

Olajsajtó



 A p r i l  2 0 2 0  47

for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

MI A CÉLOD?

Fiatal felnőttként mindegyikünknek 
megvan a szerepe a folyamatos 

visszaállításban. Te miként veszel 
részt benne?
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Jézus Krisztus él
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1820- ban Mennyei Atya és Jézus Krisztus megjelent 
Joseph Smithnek. Mennyei Atya ezt mondta: „Ez az 

én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” 200 évvel ezelőtt azon a napon 
kezdődött az evangélium visszaállítása. Ma is folytatódik!

Egy nap Jézus Krisztus vissza fog jönni a földre. Íme négy 
módszer, hogyan segíthetsz a visszaállításban és készülhetsz fel 
arra az időre, amikor Jézus visszatér:

• Építsd a Jézus Krisztusba vetett hitedet!
• Tudj meg többet az őseidről és segíts elvégezni értük a 

templomi munkát!
• Készülj fel a templomba való belépésre!
• Segíts az embereknek többet megtudni Jézus Krisztusról  

és az Ő egyházáról!

Ezek megtételével segítesz felkészíteni a világot arra a  
csodálatos napra, amikor Jézus ismét eljön. ●

A Z  E L S Ő  E L N Ö K S É G T Ő L

Írta: Russell M. 
Nelson elnök

Segíteni a  
VISSZAÁLLÍTÁSBAN

Forrás: Izráel nagy reménysége. (Világméretű áhítat fiataloknak, 
2018. június 3.), 19., HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

Nelson elnök azt mondta, hogy 
a gyerekek is segíthetnek a 
visszaállításban. Te mit tudsz 
tenni, hogy segíts?
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Tanuljunk a visszaállításról!
A misszionáriusok arról tanítják ezt a családot, hogy miként lett visszaállítva Jézus Krisztus  

evangéliuma. Találd meg a képen a lenti tárgyakat, amelyek a visszaállítás egy- egy részét jelképezik.

Lapozz, hogy még többet tudj meg a visszaállításról!
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Bölcsesség 
szava úrvacsora

misszionáriusi 
munka

szentírások a Szentlélek 
ajándéka

templomok

családtörténet
egyház papság
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Jézus Krisztus egyháza  
vissza lett állítva!
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Mielőtt a földre jöttünk, Mennyei Szüleinkkel éltünk. Ők szerettek minket! Mennyei Atyánk 
csodás tervet készített számunkra. A földre fogunk jönni, hogy testet kaphassunk, tanulhassunk 
és fejlődhessünk. Utána visszatérünk a mennyei otthonunkba, hogy ott éljünk. Csakhogy nem 

fogunk tudni mindent egyedül megtenni! Segítségre lesz szükségünk.
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Azután Jézus szenvedett értünk a Gecsemáné kertjében. 
Érezte minden fájdalmunkat és bánatunkat. Értünk 
halt meg a kereszten. Ennek köszönhetően Őhozzá 
fordulhatunk a fájdalmainkkal és a szomorúságunkkal, 
vagy amikor segítségre van szükségünk. Bűnbánatot 
tarthatunk, ha valamit elrontunk.

Miután Jézus meghalt, a 
harmadik napon feltámadt. 

Jézus újra életben volt! 
Ennek köszönhetően mi is 
fel fogunk támadni. Miután 

meghalunk, újra a  
mennyben élhetünk.
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Mennyei Atya kiválasztotta a legidősebb 
bátyánkat, Jézus Krisztust, hogy a földre jöjjön 

és segítsen nekünk. Jézus megmutatta nekünk, 
hogyan szeressünk másokat és miként kövessük 

Mennyei Atya parancsolatait. Apostolokat 
választott ki, hogy vezessék az egyházát.
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Miután az apostolok meghaltak, az emberek lassan 
megfeledkeztek Jézus evangéliumának néhány 
fontos részéről. Már nem hittek abban, hogy Mennyei 
Atya mindig sugalmazást fog küldeni a földön lévő 
gyermekeinek. Elfeledkeztek arról is, hogy a földön 

mindenkinek lehetősége lesz megkeresztelkedni. Már 
abban sem hittek, hogy mindig próféták és az apostolok 

fogják vezetni az egyházat.

Sok év telt el. Végül eljött az 
idő, hogy vissza legyenek 

hozva Jézus evangéliumának 
hiányzó részei. Itt volt az idő 
visszaállítani az Ő egyházát! 

Mennyei Atyának szüksége volt 
valakire, aki próféta lehet és 

segíthet visszahozni az egyházat 
a földre. Egy fiatal fiút választott, 

akit Joseph Smithnek hívtak.

A feltámadását követően Jézus elment a 
tanítványaihoz Jeruzsálemben és az ame-
rikai földrészen. Arra kérte az apostolait, 
hogy továbbra is tanítsák az embereket 
az Ő evangéliumára. Sokan megkeresz-
telkedtek és csatlakoztak az egyházhoz 

azok közül, akik hallották az apostolokat.
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Egy nap Joseph a Bibliát olvasta. A Jakab 1:5- ben az 
állt, hogy Mennyei Atya megválaszolja a kérdéseinket, 
ha hittel kérdezzük Őt. Josephnek volt egy kérdése! 
Tudta, hogy sok egyház van, amelyik Jézusról tanít. De 
azt is szerette volna tudni, hogy van- e köztük olyan, 
mint amilyen Jézus egyháza volt az Újszövetségben.

Egy gyönyörű tavaszi reggelen, húsvét 
környékén, Joseph kiment az otthona 

közelében lévő erdőbe. Letérdelt és 
elkezdett imádkozni. Akkor egy sötét érzés 

fogta el. Sátán megpróbálta eltántorítani. De 
Joseph teljes erőből csak imádkozott.

Azután gyönyörűséges fény ereszkedett 
alá. Joseph látta Mennyei Atyát és Jézus 
Krisztust. Ezt az első látomásnak nevezzük. 

Elmondták neki, hogy Jézus egyháza már 
nincs a földön, de hamarosan megint lesz. 

Ezzel kezdődött el a visszaállítás!
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Keresztelő János az ároni papságot hozta vissza, 
hogy megkeresztelkedhessünk. Péter, Jakab és 
János a melkisédeki papságot hozta el, hogy 

megkaphassuk a Szentlelket, és áldást  
kaphassunk, amikor betegek vagyunk.

Illés is eljött, hogy a családunkkal egymáshoz 
pecsételhessenek bennünket a templomban.

Mennyei Atya angyalokat 
küldött, hogy visszaállítsák 

az evangélium fontos részeit. 
Moróni angyal átadta Josephnek 

az aranylemezeket, hogy 
meglehessen nekünk a Mormon 
könyve, és a segítségével Jézus 

Krisztusról tanulhassunk.
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Megszervezték Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.  
Ez azt jelenti, hogy Jézus egyháza 
megint itt van a földön! Ezek mind  
a visszaállítás részei.

Az evangélium visszaállítása napjainkban  
is folytatódik. Próféták, apostolok, 

misszionáriusok és egyháztagok osztják 
meg a jó hírt Jézus Krisztusról szerte a 

világon. Számos országban épül templom, 
hogy az embereket örökre a családjukhoz 

lehessen pecsételni. Az egyház pedig  
olyan helyeken segít az embereknek, 
amelyeket éhség vagy katasztrófa sújt.

Mindenki tehet valamit, hogy segítsen 
a visszaállításban. Segíthetsz azzal, 
hogy megismered a családtörténetedet 
és templomi kereszteléseket végzel. 
Tizedet fizethetsz a gyülekezeti 
házak és templomok építésére. Böjti 
felajánlásokat tehetsz a szükséget 
szenvedők megsegítésére. Beszélhetsz 
az embereknek Jézus Krisztusról.
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Jézus azért adta nekünk az egyházát, hogy segítsen visszatérni a mennyei otthonunkba. Vehetünk az 
úrvacsorából, és mindig emlékezhetünk arra, hogy Ő mit tett értünk. Kimutathatjuk a mások iránti 

szeretetünket, ahogyan Ő is tette. Mindenkinek segíthetünk, hogy megismerjék az Ő evangéliumát! ●
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Találd meg!
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A visszaállításnak köszönhetően ma az emberek világszerte megismerhetik Jézus Krisztus evangéliumát!  
Hány darab Mormon könyvét látsz a képen? És hány zászlót? Kihívás haladóknak: felismered valamelyik zászlót?
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K I F E S T Ő

Mennyei Atya  
hallja az imáimat
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Mennyei Atya hallotta Joseph Smith imáját.

Az enyémet is hallja!
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Mennyei Atya  
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Mennyei Atya hallotta Joseph Smith imáját.

Az enyémet is hallja!
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„…keressetek és találni fogtok” 
(3 Nefi 14:7).

Zulma a templom egyik padjá-
ban ült. Lesimította a redőket 

az iskolai egyenruhája szoknyáján. 
Az ólomüveg ablakokon át beszű-
rődő fény színes sugarai a temp-

lomi oltáron álló feszületre 
vetültek. Zulma egyházi 
iskolába járt, így aztán 
naponta kétszer misén vett 

részt a többi tanulóval. Zulma 
jól érezte magát az egyházában. 

Szerette Jézust és szeretett Róla tanulni.
Csendben ült, ahogy a pap bácsi beszélni kezdett. De 

ezen a napon valami mást érzett. Hirtelen egy új gon-
dolat merült fel az elméjében és a szívében: létezik még 
ennél több igazság is.

Zulma összevonta a szemöldökét. Több igazság? Ez 
mit jelent?

A gondolat újra megfogalmazódott benne. Létezik 
még több igazság.

Zulma lehunyta a szemét, és az érzéseire össz-
pontosított. Sok jó dolgot tanult az egyházában, 
de most azon tűnődött, hogy talán hiányzik vala-
mi. Talán Isten azt szerette volna, ha még többet 
tud. De hol találhat rá erre?

Zulma 
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Talán Isten azt szerette volna,  
ha Zulma még többet tud.

igazsága
Írta: Lucy Stevenson
Egyházi folyóiratok
(Igaz történet alapján)

Később megbeszélte ezeket a gondolatait 
a bátyjával, Albertóval.

„Szerinted létezik még ennél több igaz-
ság is?” – kérdezte Alberto.

Zulma bólintott. „Szeretnék többet tudni 
más egyházakról” – mondta Zulma.

„Rendben – felelte Alberto. – Veled tartok!”
Ezután Zulma és Alberto éveken át 

különféle egyházakba látogatott el. Az 
egyik istentisztelet után Alberto ezt mondta: 
„Ez az egyház jó dolgokat tanított.”

Ezzel Zulma is egyetértett, de még min-
dig úgy érezte, hogy valami hiányzik, így 
aztán tovább kerestek.

Egy nap Alberto felrohant a házukhoz 
vezető lépcsőn. „Megtaláltam az egyházat, 

Itt Zulma kislányként látható. A jobb oldali képen 
napjainkban látható a férjével, Walter F. Gonzá-
lez elderrel a Hetvenektől.
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amelyiket kerestünk!” – kiáltotta, és azzal a lendülettel 
megölelte Zulmát.

Zulma szemei tágra nyíltak. „Hol? Hogyan?”
„A barátom találkozott néhány misszionáriussal Az 

Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától – 
felelte Alberto. – Meghallgattam őket, és hiszek abban, 
amit tanítottak!”

Zulma és Alberto annyira boldog volt, hogy táncra 
perdült a házban. De Zulmát rossz hír fogadta: Anya 
nem akarta, hogy találkozzon a misszionáriusokkal. 
„Csak 12 éves vagy – mondta Anya. – Túl fiatal vagy.”

Mivel Alberto már idősebb volt, engedélyt kapott, 
hogy továbbra is találkozzon a misszionáriusokkal. 
Néhány héttel később megkeresztelkedett.

Zulma újra és újra kérlelte az anyukáját, engedje 
meg neki, hogy a misszionáriusok tanítsák. Végül Anya 
megengedte.

Amikor a misszionáriusok tanították, Zulma melegsé-
get érzett a szívében. Az egyik misszionáriusnak nehe-
zen ment a spanyol, de ez nem számított. Az számított, 
hogy Zulmának milyen jó érzései voltak. Joseph Smith-
ről és a Mormon könyvéről hallva tudta, hogy megtalálta 
azt az igazságot, amelyet keresett!

Meg akart keresztelkedni. De mit fog szólni 
Anya? Zulma nagyon boldog volt, 
amikor Anya igent mondott! A keresz-
telője napján Zulma tiszta fehérbe 
öltözött. Tudta, hogy Isten szereti őt. 
Tudta, hogy Isten ismeri őt. És azt is 
tudta, hogy Isten segített neki rátalál-
ni az Ő visszaállított egyházára! ●
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Üdvözlünk  

Sziasztok!  
Margo 

és Paolo 
vagyunk.

1

2

Amikor Joseph Smith 14 éves volt, egy rönkház-

ban élt az Amerikai Egyesült Államokban, 

New York államban. Nyolc testvére volt: 

öt fiú és három lány. Szót fogadott 

a szüleinek és barátságos volt 

az emberekkel. A családjával 

együtt olvasták a Bibliát, 

de nem mindenki 

járt ugyanabba az 

egyházba.

Joseph keményen 

megragadta a munka 

végét. Segített fákat 

kidönteni, hogy a 

családja vetni tudjon. 

A juharfák nedvének 

begyűjtésében is 

segített a családjának, 

hogy abból cukrot 

készítsenek.

a 
 Szent 

Ligetből!
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Ezek a gyerekek arrafelé 
élnek, ahol gyerekkorában 

Joseph Smith is élt.

Tudom, hogy a Szent Liget 
különleges hely, mert Joseph 
Smith ott imádkozott és ott látta 
Mennyei Atyát és Jézust.
Piper D., 5 éves,  
USA, New York

Hálás vagyok, hogy ilyen közel 
lakunk Joseph Smith házához, 
Szeretek a Grandin épületbe 
látogatni, ahol a nyomdagép 
van. Nagyon szeretem meg-
nézni azt a helyet, ahol a 
Mormon könyve első példányait 
bekötötték.
Roscoe B., 9 éves,  
USA, New York

A FIÚK FÉNYKÉPE: JULIE POULSON; ILLUSZTRÁLTA: KATIE MCDEE

Köszönjük,  
hogy eljöttetek 
velünk a Szent 

Ligetbe! Viszlát 
legközelebb!

3

4

5

Ebben a hónapban a 
visszaállítás megünneplésére 

ellátogattunk ide, ahol az  
első látomás 200 évvel  

ezelőtt történt!

Joseph egy olyan egyházat szeretett volna találni, 

amilyenről a Biblia is ír. Egy nap kiment a fák közé 

és letérdelt imádkozni. Mennyei Atya és Jézus meg-

jelentek neki. Elmondták neki, hogy a bűnei meg 

vannak bocsátva. Azt is elmondták, hogy ne csatla-

kozzon egyik egyházhoz sem, ugyanis hamarosan 

vissza lesz állítva Jézus egyháza.

Sokan kinevették Josep-

het azért, amit látott. Azt 

mondták, hogy az egészet 

kitalálta. De Joseph folya-

matosan csak az igazat 

mondta. Ezt mondta: „[T]

udtam ezt, és tudtam, hogy 

Isten is tudja, és nem tud-

tam… megtagadni” (Joseph 

Smith története 1:25).

Napjainkban 

bárki ellátogathat 

arra a környék-

re, ahol Joseph 

imádkozott. 

Gyönyörű  

és nagyon  

békés hely.
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Írta: Marissa Widdison
Egyházi folyóiratok
(Igaz történet alapján)

„Mert az Úr házában bennünket majd összepecsételnek” 
(Gyermekek énekeskönyve, 99.).

„A húsvét kiváló időszak arra, hogy Jézusra gon-
doljunk és emlékezzünk a feltámadására 

– mondta Rojas nővér és felmutatott egy képet 
Jézusról. – Neki köszönhetően újra élhetnek azok, 
akik már meghaltak.”

Alonso felemelte a fejét, amikor az elemis tanítója 
ezeket mondta. „Vajon ez azt jelenti, hogy megint 
láthatom a szüleimet?” – tűnődött Alonso.

Anyu már évekkel ezelőtt meghalt. Alonso nem 
is nagyon emlékezett rá, de szívesen nézegette a 
fényképeit. Aztán Apu is meghalt.

Alonso most Nagyival élt, aki a 
saját egyházáról, Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházáról is 
tanította őt. Alonsót még 
egy év választotta el a 
keresztelkedéstől és a kon-
firmálástól, mert még nem 
volt elég idős hozzá.

Rojas nővér ekkor felmutatta 
egy fehér épület képét. „Jézus 
másik bámulatos ajándéka a 
templomok. Ez az egyik itteni, 
chilei templom.”

Alonso megbámulta az épület 
tornyán lévő aranyozott szobrot. 
Gyönyörű volt! Azon tanakodott, 
vajon mi történhet odabent.
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„Újra együtt  
lehetek Anyuval és 

Apuval?”

Alonso örökkévaló 
családja
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„A templom az a hely, ahol a 
családokat az örökkévalóságra 
összepecsételik – mondta a taní-
tója. – Ez a templom Santiagóban 
van; itt pecsételtek engem a szüleim-
hez, miután csatlakoztunk az egyházhoz. 
Mivel minket egymáshoz pecsételtek, ezért 
velük lehetek ez után az élet után is.”

Alonso izgatottan hallgatta ezt. „Engem is hozzápecsé-
telhetnek a szüleimhez? – kérdezte. – Akkor is, ha már 
meghaltak?”

Rojas nővér bólintott. „Igen! Ez az egyik oka, amiért 
ennyire fontosak a templomok. Megáldják a családtagja-
inkat, köztük azokat is, akik már meghaltak.”

A nap hátralevő részében Alonso folyamatosan a 
templomokon gondolkodott. Megkérte Nagyit, hogy 
tanítson még neki róluk. Ő pedig beszélt az unokájának 
arról, hogy odabent az emberek fehér ruhát öltenek, és 
hogy a falakat gyönyörű képek díszítik.

„És az a legszebb, hogy ott hozzápecsételhetnek 
téged a szüleidhez – mondta Nagyi. – Megkérünk két 
embert, hogy a pecsételés alatt helyettesítsék őket.”

„Mehetünk holnap? – kérdezte Alonso. – Örökre 
együtt szeretnék lenni Anyuval és Apuval!”

Nagyi elmosolyodott. „Örülök, hogy oda akarsz men-
ni – mondta. – De a legközelebbi templom Concepción-
ban van. Nincs elég pénzünk buszjegyre.”

„Segítek félretenni az útra!” – mondta Alonso.
Attól fogva amikor csak pénzt talált az utcán, 

vagy lehetősége adódott egy kis pénzt keresni, 
Alonso befizette a tizedet, majd a maradékot hoz-
zátette a templomi pénzükhöz.

Miután hónapokon át takarékoskodtak, 
Alonso és Nagyi végre elegendő pénzt gyűjtött 
össze, hogy elutazhasson a templomba. Silva 
fivért és a feleségét kérték meg, hogy tartsanak 
velük. Az utazás napján hosszan buszoztak Concep-
ción városáig. Már majdnem napnyugta volt, ami-
kor Alonso észrevett valami aranyszínű csillogást a 
távolban.

„Látom Moróni angyalt!” – 
mutatott Alonso a templom kék 

kupoláján magasodó szoborra.
Éjszakára a templom közelében 

béreltek szobát. Reggel pedig Alonso 
életében először beléphetett a templomba. 

Odabent egy nagy képet látott Jézusról. Nagyi-
val fehérbe öltöztek. Boldogságot és békét érzett.

Amikor eljött a pecsételés ideje, Alonso bement egy 
gyönyörű helyiségbe, ahol tükrök voltak a falon. Egy 
templomszolga megmutatta Alonsónak, Nagyinak és 
Silváéknak, hogyan térdeljenek egy oltárnak nevezett 
különleges asztal körül. Puha szövet borította.

Silva fivér és a felesége azért volt ott, hogy Alonso 
anyukáját és apukáját helyettesítse. Nagyi Alonso nővérét 
helyettesítette, aki még Alonso születése előtt halt meg.

Alonso lehunyta a szemét és elképzelte együtt a 
családjukat.

„Alig várom, hogy újra lássam őket! – gondolta magá-
ban. – Annyira hálás vagyok, hogy a családok örökké 
együtt lehetnek!” ●
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Mielőtt vissza lett volna állítva az egyház, az embe-
rek azt hitték, hogy ha egy családtagjuk úgy hal 

meg, hogy nem volt megkeresztelve, akkor soha többé 
nem fogják viszontlátni. Ám a visszaállításnak köszön-
hetően megkeresztelkedhetünk értük a templom-
ban. Az örökkévalóságra egymáshoz pecsételhetnek 
minket!

Joseph Smithhez hasonlóan Mennyei Atya téged is 
fontos munka elvégzésére választott ki a saját életedben. 
E munka egy részét a templomokban lehet elvégezni. 
Egybegyűjtheted azoknak az őseidnek a nevét, akik 
nem keresztelkedtek meg, amíg a földön éltek. Ezután 
templomi ajánlást kell kapnod, és akkor elmehetsz a 
templomba, hogy megkeresztelkedj értük.

E munka végzése közben imádkozz Mennyei Atyához 
útmutatásért. Az őseid is segíthetnek neked. Micsoda 
fontos és szent áldás lesz ez neked és nekik is!

Lehet, hogy azok közé tartozol, akiknek most még 
nincs lehetősége templomi munkát végezni, de egy nap 
majd neked is lesz. Soha ne feledd, hogy Isten gyermeke 
vagy! Tökéletesen szeret téged.

Hallgass a Szentlélek késztetéseire, és készülj fel 
arra, hogy egy nap majd beléphess a templomba. Ha 
ezt teszed, akkor csodás életet fogsz építeni magadnak, 
valamint a múltban élt, a most élő és a jövőbeni család-
tagjaidnak. Az Úr segíteni fog neked, amikor a munkáját 
végzed. Te is egyike vagy az Ő legvitézebb lélekgyerme-
keinek. ●

A templom és  

TE
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Írta: Joy D. Jones nővér
az Elemi általános elnöke
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Dale G. Renlund elder a Tizenkét Apostol Kvórumából
Forrás: A visszaállítás áldásai számodra. Liahóna, 2020. febr. 52.

Isten szeretett gyermeke vagy, akit Ő  
ismer és szeret. Isten ismerte Joseph Smitht.  

Ez rád is igaz: Isten ismer téged.



1820 húsvét táján Joseph Smith imádkozott és látta Mennyei Atyát és 
Jézus Krisztust. Ez a lapszám ezzel a különleges időszakkal foglalkozik. 
Íme néhány oldal ízelítőnek:

•  Képes történet arról, hogy a visszaállított egyház Isten tervének a része 
( J4–10.).

•  Nelson elnök elmondja, hogyan segíthetünk a visszaállításban ( J2.).
•  Egy új ének az első látomásról tanít ( J16–17.).
•  Egy történet, amelyből arról tanulunk, hogyan áldhatja meg a visszaál-

lítás a családunkat ( J20–21.).

Hát nem csodálatos, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházához tartozhatunk?! Osszuk meg a Jézusról és az Ő egyházáról 
szóló jó hírt szerte a világon!
Boldog húsvétot!
A Jóbarát

Kedves Szülők!

TARTALOMJEGYZÉK

J2 Az Első Elnökség részéről: Segíteni a vissza-
állításban

J4 Jézus Krisztus egyháza vissza lett állítva!

J11 Mókatár: Találd meg!

J12 Kifestő

J14 Zulma igazsága

J16 Zeneszám: Az első látomás

J18 Üdvözlünk a Szent Ligetből!

J20 Alonso örökkévaló családja

J22 A templom és te

J23 Ragyogó ötlet
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Találd meg a belül  
elrejtett Liahónát!

HOGYAN KÜLDD BE A GYERME-

KED MŰVEIT VAGY ÉLMÉNYEIT A 

LIAHÓNÁNAK?
Menj a liahona .ChurchofJesusChrist .org oldalra, és kattints 
a Submit an Article or Feedback feliratra. Vagy pedig küldd 
el őket ímélben a liahona@ churchofjesuschrist .org címre a 
gyermeked nevével, életkorával, lakhelyével (település) és 
a következő engedélyezési nyilatkozattal együtt: „Én, [saját 
név], engedélyt adok Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházának arra, hogy felhasználja a gyermekem 
által beküldött anyagot az egyházi folyóiratokban, egyházi 
weboldalakon és közösségimédia- felületeken, valamint 
esetleg más egyházi anyagokban.” Már nagyon várjuk, 
hogy halljunk felőletek!




