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Amerikai Egyesült Államok   A visszaállítás korai időszakának számos fontos 
eseménye Palmyrában és a környékén történt, 
kezdve az első látomással a Smith család otthona 
(újraépítve balra látható) közelében álló egyik 
ligetben.

New York, Palmyra

Ismerj meg más egyháztörténeti helyszíneket is a  
history .ChurchofJesusChrist .org oldalon.

A New York- i Palmyra templom 
felszentelése április 6- án2000 

A Mormon könyve kiadása; az 
egyház hivatalos megszervezése 
április 6- án

1830

Moróni angyal meglátogatja 
Joseph Smitht1823
Az első látomás1820

Az egyház 
tagjainak létszáma 
annak hivatalos 
megalapításakor 
a New York- i 
Fayette- ben, 
Palmyrától 48 
km- re:

6

Ennyi példányban 
jelent meg a Mormon 
könyve első kiadása a 
palmyrai Grandin- féle 
nyomdában.

5000

Ennyi angol holdnyi 
erdős területet 
vásárolt a Smith 
család 1817- ben:

100

A Smith család 
otthona és a 
Kumóra- domb  
közti távolság:

5 KM

Ennyien látogatnak 
el évente a Szent 
Ligetbe.
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Szent helyen
Idén ünnepeljük Joseph Smith első látomásának 

200. évfordulóját. A gyönyörű Szent Ligetben ezzel 
indult Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása. 
E csodálatos esemény megváltoztatta a történelem – 
benne pedig mindannyiunk életének – menetét. Ami 
azonban számomra a legfontosabb, hogy az én saját 
életemet is megváltoztatta.

Amikor a férjemmel a New York- Pennsylvania 
Történelmi Helyszínek Misszióban szolgáltunk, sok 

időt töltöttem azon a szent helyen sétálva. A New York állambeli Palmyrában, a Smith család 
gazdaságában, kiváltságomban állt idegenvezetést tartani a világ minden részéről és az élet 
minden területéről érkező látogatóknak.

Mindannyian tanulhatunk a Smith család és más korai egyháztagok példájából. Amint azt 
Eyring elnök a 12. oldalon kifejti, Joseph Smith első látomásából megtanulhatjuk, hogyan kap-
junk kinyilatkoztatást. Más általános felhatalmazottak a látomás igaz voltáról tesznek bizonysá-
got a 18. oldalon.

Tekintve, hogy most emlékezünk meg az első látomás 200. évfordulójáról, az én egyszerű 
imám úgy szól, hogy mindannyian gondolkozzunk el azokon az áldásokon, amelyeket Jézus 
Krisztus evangéliuma e folyamatos visszaállításának részeként kaptunk.

Karen Russon Neff nővér

Szolgálattétel a családtörténet által

8
Nyolc igazság az 
első látomásból

18

Az első látomás: A személyes 
kinyilatkoztatás mintája
Henry B. Eyring elnök

12

A visszaállítás 
megünneplése

22
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5 Mi történik a halálunk után?

6 A hit képmásai
 Esther Cox – Amerikai Egyesült Államok, Louisiana

Esther Mennyei Atya szeretetére támaszkodik, hogy gondoskodhasson a 
családjáról, köztük a fiáról is, akit kis híján elveszített.

8 Szolgálattételi tantételek
 Szolgálattétel a családtörténet által

Az őseinkkel megteremtett kapcsolat képes kitárni a szíveket és maradandó 
benyomásokat kelteni.

12 Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája
Írta: Henry B. Eyring elnök
Joseph Smith példájának követése a kinyilatkoztatások fokozódásához 
vezethet a saját életünkben.

18 Nyolc igazság az első látomásból
Próféták tesznek bizonyságot a visszaállított igazságokról.

22 A visszaállítás megünneplése
Tevékenységi ötletek családok és csoportok számára.

24 Jöjj, kövess engem: Mormon könyve
Használd ezeket a heti cikkeket arra, hogy ebben a hónapban fokozottab-
ban tanulmányozd a Mormon könyvét.

28 Te vajon tízdolláros életet élsz?
Írta: Gérald Caussé püspök
Így láthatod meg a dolgok örökkévaló értékét.

32 Utolsó napi szentek történetei
Egy sérülés miatt megkérdőjelezi a jövőjét; férj és feleség egy különleges 
könyvet kap; egy férfi, aki csak haza akar menni; Isten keresése megment 
egy házasságot.

36 Konferenciai jegyzetfüzetem
 2019. októberi általános konferencia

38 Az önellátás áldásai
 A Lélek volt a döntő

Molly két kulcsfontosságú összetevőt talált a saját péksége elindításához.

40 Hogyan beszélhetek a gyermekeimmel a mentális egészségről?
Így indíthatod el a beszélgetést.

Fiatal felnőtteknek

42 
Nehéz időszakon mész keresz-
tül? Az élet nem könnyű, de 
Mennyei Atyának van egy terve 
mindegyikünk számára. Ebben a 
hónapban fiatal 
felnőttek mesélik 
el, hogy ők 
miként találnak 
reményt és 
gyógyulást a 
csapások során.

Fiataloknak

50 
Tudd meg, mit tanít az első 
látomás arról, hogy ki vagy; 
Nefihez hasonlóan, egy fiatal 
férfi felismeri a kemény 
munka értékét; Joseph Smith 
megmutatja, 
hogyan kapha-
tunk válaszokat 
Istentől.

Gyermekeknek

Jóbarát 
Építs hajót, ahogy Nefi tette. 
Olvass a Brazíliában élő egyház-
tagokról. Tudd meg, hogyan 
kezeld a boldogta-
lan érzéseidet.

Borító
Szívem vágyai. 

Készítette: Walter Rane

Rövid olvasmányok

Rovatok

Tartalomjegyzék
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LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK
A kérdéseidet vagy visszajelzésedet küldd el ímélben a 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org címre.

Küldj be hitet tápláló történeteket a  liahona .Churchof 
JesusChrist.orgoldalonvagyakövetkezőlevelezésicímre:
Liahona,floor23
50 E. North Temple Street
SaltLakeCity,UT84150-0023,USA

Digitál is  Liahóna

BŐVEBBEN
Az Evangéliumi könyvtár alkalmazás, valamint a  
liahona .ChurchofJesusChrist .orgoldalakövetkezőkre
kínállehetőséget:

• Megtalálhatod a legfrissebb lapszámot.

•Megtekinthetszcsakdigitálisanelérhető
tartalmakat.

• Visszakereshetsz korábbi lapszámokat.

• Beküldheted a történeteidet, és írhatsz visszajelzést.

•Előfizethetszmagadnakvagyajándékként.

• Digitális eszközök segítségével jobbá teheted a 
tanulmányozásodat.

• Megoszthatod a kedvenc cikkeidet és 
rövidfilmjeidet.

• Cikkeket tölthetsz le és nyomtathatsz ki.

• Meghallgathatod a kedvenc cikkeidet.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Evangéliumi könyv-
tár alkalmazás

Így leltem hitre, amikor már úgy 
éreztem, hogy mindent elveszí-
tettem
Írta: Jennifer Enamorado
Egy hondurasi egyháztag mesél arról, 
hogyanvoltképeselőretörekedniegy
olyan baleset után, amely megváltoz
tatta az életét.

Három igazság, amelyet Joseph 
Smithet tanulmányozva szűrtem le
Írta: Jessica Nelson
Egyfiatalfelnőtttörténészosztjameg
a meglátásait az egyháztörténettel 
kapcsolatban.

A miértjeimből hogyanok lettek
Írta: Lydia Tava‘esina Pickard
Egyausztráliaifiatalmisszionárius
arról számol be, hogyan változtatta 
meg az élete megpróbáltatásaival kap
csolatosnézőpontjátegyetlenkérdés.

Mennyei Atya időnként megvára-
koztat bennünket a kinyilatkozta-
tással – és ez rendben van
Írta: Meg Yost
Egyfiatalfelnőttarrólír,mennyire
jóságosésigazIstenidőzítéseaz 
imáink megválaszolásában.
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M E G L Á T Á S O K  A  M O R M O N  K Ö N Y V É B Ő L

MI TÖRTÉNIK A HALÁLUNK UTÁN?

„[A]zok lelkét, akik igazlelkűek, a boldogság 
állapotába fogadják be, melyet paradicsom-
nak hívnak, a nyugalom állapotának, a béke 
állapotának” (Alma 40:12).

„A lélek visszaállíttatik a testhez, és a test a 
lélekhez; igen, és minden végtag és ízület 
visszaállíttatik annak testéhez; igen, még a 
fejüknek egy hajszála sem veszik el; hanem 
minden dolog visszaállíttatik a saját és tökéle-
tes testéhez” (Alma 40:23).

„[A]mikor minden ember elhagyta ezt az első 
halált az életre, mert halhatatlanok lettek, 
meg kell jelenniük Izráel Szentjének ítélőszéke 
előtt” (2 Nefi 9:15).

„E végső ítélet célja annak meghatározása, hogy elértük- e, amit 
Alma hatalmas szívbéli változásnak nevezett (lásd Alma 5:14, 
26), amely által új teremtménnyé lettünk, és 
»már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, 
csak arra, hogy állandóan jót tegyünk« (Móziás 5:2). Ennek 
bírája a Szabadítónk, Jézus Krisztus (lásd 2 Nefi 9:41). Az Ő 
ítélete után mindannyian meg fogjuk vallani, »hogy igazságosak 

az ítéletei« (Móziás 16:1), mivel mindentudása révén 
(lásd 2 Nefi 9:15, 20) Ő tökéletesen tisztában van 
minden tettünkkel és vágyunkkal…”
Dallin H. Oaks elnök, első tanácsos az Első Elnökségben:  
Bűnbánat által megtisztulva. Liahóna, 2019. máj. 93.

„[M]inden dolog a megfelelő rendben állíttatik 
vissza, minden dolog annak a természetes 
formájához állíttatik vissza – a halandóság 
halhatatlanságra támasztatik, a romlandóság 
romolhatatlanságra – végtelen boldogságra 
támasztatik, hogy Isten királyságát örökölje, 
vagy végtelen nyomorúságra, hogy az ördög 
királyságát örökölje” (Alma 41:4).

3. Ítélet:2. Feltámadás:1. Lélekvilág:

4. A dicsőség fokozata:
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Esther Cox
Amerikai Egyesült Államok, Louisiana

TUDJ MEG TÖBBET!
Ismerd meg részletesebben 
Esther hitbéli utazását, többek 
között további fényképeken 
keresztül, ennek a cikknek az 
Evangéliumi könyvtárban vagy 
online, a ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 2206 oldalon olvasható 
változatában.
A különleges szükségletekkel 
rendelkezőcsaládtagokkal
kapcsolatos további forrásokért 
lásd a ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 2207 oldalt.

A vizek azon a napon is a megszokott módon 
áradtak, miután korábban kiadós esők 
áztatták Dél- Louisianát. Amikor azonban 
a kétéves fia, Matthew beleesett egy közeli 
vízelvezető csatorna mély, gyors sodrású vizébe, 
Esther Cox számára ez lett élete legrosszabb 
napja. Mire Esther férje, George rátalált, 
Matthew már negyed órája volt a vízben.
LESLIE NILSSON, FÉNYKÉPÉSZ

A  H I T  K É P M Á S A I

Matthew állapotának orvosi megnevezése 
„fulladásközeli hipoxia”, ami oxigénhi
ány okozta agykárosodást jelent. Az volt 
életem legrosszabb napja, de Mennyei 
Atyavisszaadtaafiamat.Őtovábbraisaz
én kicsikém. Immár 20 éve gondoskodom 
róla.Vannakjobbésrosszabbidőszakaink,
de Matthew áldást jelent számomra. Nagy
szerűfiú!MennyeiAtyapedigmindvégig
segített nekem.

Nincs ahhoz fogható szeretet, amelyet 
az ember egy különleges szükségletekkel 
rendelkezőszemélytőlkaphat.Nagyon
szeretjük egymást. Különleges kötelék van 
köztünk. Isten megáld engem. Valóban 
megáld.
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H a segítünk valakinek a csa-
ládtörténeti munkában, azzal 
erőteljes szolgálattételt vég-

zünk. Amikor kapcsolatot teremtesz egy 
ember és az ősei között a családi tör-
ténetek és részletek révén, azzal végül 
olyan űrt fogsz betölteni a szívükben, 
melynek időnként még a létezéséről sem 
tudtak (lásd Malakiás 4:5–6).

Legyen szó akár egy élethossziglani 
egyháztagról, akár olyasvalakiről, aki 
még soha nem hallott Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliumáról, ők mind-
annyian Isten gyermekei, akik sóvárog-
nak a tudás után, hogy honnan is jöttek.

Amint azt a következő történetek 
bizonyítják, gyakran nem is kell sok 
idő ahhoz, hogy jó és tartós benyomás 
maradjon valakiben.

Szolgálattételi tantételek

SZOLGÁLATTÉTEL A  
CSALÁDTÖRTÉNET ÁLTAL
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Családra lelni 
10 000 méteren

Nemrégiben egy hazafelé tartó 
repülőúton Steve mellé kerül-

tem, aki megosztott velem néhány 
részletet a személyes életútjából. 
Érettségi után, 18 évesen belépett az 
USA hadseregébe, ahol kommuni-
kációs szakemberként kezdett dol-
gozni; hamarosan a Fehér Házba 
került, ahol az elnöki kommuniká-
ció támogatása lett a feladata. 18 és 
26 éves kora közt két amerikai elnök 
alatt szolgált. Lenyűgöző történetei 
voltak!

„Steve! – mondtam neki. – Le 
kell írnod ezeket a történeteket 
az utódaid számára! Első kézből, 
a te szemszögedből kell olvasniuk ezeket a történeteket.” 
Egyetértett.

Aztán a Lélek arra késztetett, hogy megkérdezzem tőle, 
mit tud az őseiről. Steve elég sokat tudott az anyai ágáról, 
többek között egy történetet arról, hogy a családja egykor 
Abraham Lincolnnal vacsorázott, amikor a leendő elnök az 
1860- as elnökválasztás előtt azon a vidéken kampányolt.

Az apai ágáról azonban nagyon keveset tudott, és nagyon 
szeretett volna többet megtudni. Előhúztam a telefonomat, és 
megnyitottam a FamilySearch alkalmazást. „Steve, akár most 
rögtön rákereshetünk a családodra!”

Rákapcsolódtam a fedélzeti wifire. A telefont magam elé 
tettem az asztalkára, hogy mindketten jól lássuk. Végeztünk 
egy keresést a FamilyTree- n [Családfában]. Perceken belül 
mindketten a dédapja és a dédanyja házassági bizonyítványát 
bámultuk.

„Ők azok! – mondta. – Most már eszembe jutott a lányko-
ri neve!”

Mindketten izgatott lelkiállapotba kerültünk. A következő 
45 percben azon dolgoztunk, hogy profilokat hozzunk létre 
a kevésbé ismert őseinek. Megkért, hogy ígérjem meg, hogy 
Coloradóban is folytatjuk a közös kutatást. Leszállás közben 
még elkértük egymás elérhetőségét.

Itt voltunk 10 000 méter magasan, egy tenyérnyi méretű 
eszköz társaságában, egy olyan 100 éve házasságot kötött 
párt keresve, akiket ő és a többi leszármazott már időközben IL
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elveszített szem elől. Hihetetlen! Mégis megtaláltuk őket. Családtago-
kat kapcsoltunk egymáshoz. Történeteket idéztünk fel. Hála töltött el 
minket a technikai eszközökért. Ez bizony maga volt a csoda.
Jonathan Petty, Amerikai Egyesült Államok, Colorado

A szolgálattétel receptje

A shley az egyik nővér, akinek szolgálattételt nyújtok. Mindkettőnk-
nek maradtak szakácskönyvei a nagymamáinktól. Az övét a dédije 

írta, az enyémet én állítottam össze, amikor Greenwood nagyi halála 
után megörököltem a receptesdobozát.

Egyszer mindketten választottunk egy- egy 
receptet a szakácskönyveinkből, és munka 
után összejöttünk, hogy kipróbáljuk őket.  
Ő egy blondie sütireceptet választott; először 
azt raktuk össze és toltuk be a sütőbe. Én 
csipszekhez való „rózsaszín mártogatóst” 
– a Greenwood családi összejövetelek elma-
radhatatlan kellékét – választottam. Ashley 
lánya, Alice segített a kóstolásban. Aztán, 
mivel Ashley nem szerette volna, ha a gyere-
kei megeszik az összes blondie- t, felszeletelte 
és elvitte a nővérekhez, akiknek szolgálatté-
telt szokott nyújtani.

Én azt szerettem a legjobban ebben a 
recept estben, hogy sütés- főzés közben meg-
beszéltük a szokásos szolgálattételi témákat, 
az ő küzdelmeit és az enyémeket, emellett 
viszont a nagymamáinkról és az anyukánk-
ról is beszélgettünk, ami mindkettőnknek 
megható volt.
Jenifer Greenwood, Amerikai Egyesült  
Államok, Utah

Új családi körben

Maria már több mint 20 éve nem volt tevékeny az 
egyházban. Néhány hónappal ezelőtt eltöltöt-

tünk vele néhány órát az otthonunkban, népszám-
lálási és egyéb feljegyzésekben kutatva az ősei után. 
Volt egy pont, amikor könnyekben tört ki: „Töb-
bet tudtam meg a családomról két óra alatt, mint 
amennyit egész életemben!”

Az együtt töltött idő végén megmutattuk neki a 
FamilyTree [Családfa] alkalmazás Rokonok körü-
löttem elnevezésű funkcióját. Kiderült, hogy a 
férjem és én is távoli rokonságban állunk Mariával. 
Ismét könnyekben tört ki, és elmondta, hogy min-
dig azt hitte, egyedül van. Soha nem tudott róla, 
hogy lennének rokonai a környéken. Néhány héttel 
később Maria felkereste a püspökünket. Jelenleg 
azon dolgozik, hogy jogosulttá váljon belépni a 
templomba, és számos „új” unokatestvérre akadt az 
egyházközségünkben!
Carol Riner Everett, Amerikai Egyesült Államok, 
Észak- Karolina
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Konkrét segítség-
nyújtási módszerek

A családtörténet akkor is meg-
nyithatja a szolgálattételi lehetősé-
gek kapuját, amikor úgy tűnik, hogy 
minden más eredménytelen. Íme 
néhány kipróbálható ötlet.

•  Segíts nekik feltölteni a családi 
fényképeiket a FamilySearch 
oldalra.

•  Segíts nekik megörökíteni és 
feltölteni a családi történeteik-
ről szóló hanganyagokat, főleg 
a fényképekhez kapcsolódóan.

•  Állíts össze egy legyezőszerű 
táblázatot vagy egyéb kinyom-
tatható családtörténeti doku-
mentumot, amelyet ajándékba adhatsz.

•  Taníts nekik olyan módszereket, amelyek révén élvezetes 
módon örökíthetik meg egy naplóban a saját családtörté-
netüket. Hangosnapló? Fényképes napló? Vlog? Számos 
lehetőség áll azok előtt, akik nem kedvelik a hagyományos 
naplóírást.

•  Menjetek el együtt a templomba, szertartásokat végezni az 
őseikért. Felajánlhatod azt is, hogy szertartásokat végzel az 
őseikért, ha több nevük van, mint amennyivel meg tudnak 
birkózni.

•  Jöjjetek össze és meséljetek egymásnak a családi 
hagyományaitokról.

•  Vegyetek részt együtt egy családtörténeti képzésen. ◼

OSZD MEG AZ ÉLMÉNYEIDET!
Küldd el nekünk a másoknak nyújtott szolgálattétellel vagy azzal 
kapcsolatos élményeidet, amikor neked nyújtott valaki szolgálattételt. 
Menj a liahona .ChurchofJesusChrist .org oldalra, és kattints a Submit 
an Article or Feedback feliratra.

FELKÉRÉS A CSELEKVÉSRE
Gondolj azokra, akiknek szol-
gálattételt nyújtasz. Hogyan 
használhatnád a családtörté-
netet arra, hogy megáldd az 
életüket?
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A Joseph Smith első látomásának nevezett esemény 200. évfordulója nagyszerű 
lehetőség számunkra arra, hogy növeljük az ő prófétai küldetésébe vetett hitün-
ket, és megtanuljuk a példájából, hogyan növeljük az Istentől jövő személyes 

kinyilatkoztatás elnyerésére való saját képességünket.
Amikor a 14 éves Joseph Smith előjött abból a ligetből a New York- i Palmyrában, 

már személyesen is tudta, hogy Isten szól a halandóságban élő gyermekeihez. Hitt a 
korábban olvasott bibliai szavakban:

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek 
készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger 
habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány” ( Jakab 1:5–6).

Joseph Smith félelem nélkül cselekedett ezen ígéret alapján, ahogy mi is mindannyi-
an megtehetjük. Russell M. Nelson elnök ezt mondta erről a lehetőségünkről: „Ha 
Joseph Smith fenséges élménye a Szent Ligetben tanít nekünk bármit is, akkor az az, 
hogy a mennyek nyitva állnak, és Isten szól az Ő gyermekeihez.” 1

Írta: Henry B. 
Eyring elnök
második taná-
csos az Első 
Elnökségben

 Az első látomás   

Joseph Smith próféta a Szent Ligetben átélt  
élményei alapján tanított arról, hogy miként részesülhe-

tünk személyes kinyilatkoztatásban a mindennapi  
életünk részeként.

A személyes kinyilatkoztatás mintája
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Isten megtartja az ígéretét, miszerint szólni fog a halandóságban élő gyer-
mekeihez, amennyiben ők kérik és kiérdemlik ezt a kapcsolattartást. Joseph 
Smith próféta az első látomás során szerzett tapasztalatából és a visszaállítás 
által kapott kinyilatkoztatások özönéből fakadóan tanított arról, hogyan kap-
hatunk személyes kinyilatkoztatást a mindennapi életünk részeként.

„Amikor felkészültünk arra, hogy Hozzá térjünk – tanította Joseph –, 
akkor Ő is kész arra, hogy hozzánk jöjjön.” 2

A mennyek nyitva állnak
A mi kihívásunk abban áll, hogy úgy cselekedjünk, hogy eljuthassa-

nak hozzánk az igazság azon üzenetei, melyeket Mennyei Atya készen 
áll kinyilatkoztatásként elküldeni hozzánk, valamint hogy felismerjük 
azokat, amelyeket már elküldött. Joseph Smith élménye is ezt példázza. 
Valószínűleg többször is elolvasta Jakab levelét és a Biblia más könyveit, 
ahogy mi is. Azonban eljött a nap, amikor a Szentlélek hatására felismer-
te benne azt az üzenetet, amely elvezette a Szent Ligetbe. Így számolt 
be arról, hogyan fedezte fel az üzenetet, melyet Isten már jóval azelőtt 
elküldött:

„Miközben a hitbuzgó felekezetek versengése által okozott rendkívüli 
nehézségek miatt gyötrődtem, egy nap Jakab apostol levelét olvastam, az 
első fejezet ötödik versét, amely így szól: Ha pedig valaki közületek híján van a 
bölcsességnek, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül 
ad; és megadatik néki.

Soha egyetlen szentírásrész sem szólt nagyobb erővel az ember szívéhez, 
mint akkor ez az enyémhez. Úgy tűnt, nagy erővel hatolt szívem minden 
érzésébe. Újra meg újra átgondoltam, tudva, hogy ha valakinek bölcsesség-
re van szüksége Istentől, hát az én vagyok; mert hogy miként cselekedjek, 
nem tudtam, és hacsak nem tudok a meglévő tudásomnál többre szert ten-
ni, soha meg sem tudnám; mert a különböző szekták vallási tanítói ugyan-
azon szentírásrészt olyannyira eltérően értelmezték, hogy a kérdésnek a 
Biblia alapján történő megválaszolásába vetett minden bizalmat megsem-
misítettek” ( Joseph Smith története 1:11–12).

Joseph Smith élménye olyan mintát ad, melyet mi is követhetünk, hogy 
felismerjük az Istentől jövő személyes üzeneteket. Miért szólt egy szentírás-
rész ily nagy erővel, és hatolt nagy erővel a szíve minden érzésébe? És miért 
gondolta át újra meg újra?

Számos oka lehet annak, amiért Isten ilyen erőteljesen szólhatott az ifjú 
Josephhez, de a fő ok az volt, hogy a szíve készen állt.

A megtört szív felkészült szív
Josephnek legkevesebb két okból is megtört volt a szíve. Megbocsá-

tást szeretett volna a bűneire és gyengeségeire, amiről tudta, hogy csakis 
Jézus Krisztus által nyerhető el. Emellett kétségbeesetten tudni akarta, 
hogy az egymással versengő egyházak közül melyik az igaz, melyikhez 
csatlakozzon.

Joseph felkészülése az abba vetett hittel tör-
tént, miszerint Jézus a Krisztus, az ő Szabadítója. 
Rendelkezve e hittel és alázatos szívvel, már készen 
állt. Ezt mondta az akkori érzéseiről: „Az Úrhoz 
kiálték irgalomért, mert nem volt senki más, akihez 
mehettem volna, hogy irgalmat nyerhetnék.” 3

Felkészült volt, ahogy mi is azok lehetünk, 
hogy valóra váltsa Jakab ígéretét. Az ezt köve-
tően kiáradó kinyilatkoztatások lehetővé tették, 
hogy az Úr megváltoztassa Joseph életét, továb-
bá megáldja Mennyei Atyának a halandóságba 
valaha is érkezett és érkező minden gyermekének 
és a családtagjaiknak az életét.

Mindent felülmúló áldás számodra és szá-
momra, hogy megtanulhatjuk Joseph példájából, 
hogyan részesüljünk az Istentől jövő világosság-
ból és tudásból. Joseph példáját követve tartós 
örömöt hozhatunk a szeretteinknek, és szolgál-
hatjuk az Urat. Az ő példájuk aztán továbbad-
hatja a személyes kinyilatkoztatás áldását egy 
olyan láncolat mentén, melynek a végét mi nem 
láthatjuk, de Mennyei Atya látja.

Felkészíteni magunkat a 
kinyilatkoztatásra

Egyszerű és könnyen követhető az a minta, 
melyet Joseph mutatott a személyes kinyilatkoz-
tatásra való felkészülésben, ám nem szükség-
szerűen egyetlen lépéssor, ahol az egyik lépés 
vezet a másikhoz. Isten egyedi gyermeke vagy, 
tehát a tanulásra való képességed éppúgy eltér 
másokétól, mint az igazság megismerésében 
követett módszered. Joseph példájából azonban 
láthatod, milyen fontos a világosság és igazság 
mindössze néhány kinyilatkoztatása ahhoz, hogy 
felkészítsen a folyamatos személyes kinyilatkozta-
tás elnyerésére. Az Úr tisztában volt ezzel akkor, 
amikor megadta az úrvacsorai imákat, hogy 
mindegyikünknek sablonként szolgáljanak az 
arra való felkészülésben, hogy személyes kinyilat-
koztatásban részesülhessünk a Szentlélek által.

Lehet, hogy nálatok ez nem így van, de ami-
kor én meghallom az „Ó Istenünk, Örökkévaló 
Atyánk” szavakat (Tan és szövetségek 20:77, 79), 
a szeretet melengető érzése tölt el. Az úrvacsorai 
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imák szavai eszembe juttatják, hogy mit éreztem, amikor nyolcévesen 
kiléptem a keresztelőmedencéből a pennsylvaniai Philadelphiában. Már 
tudtam, hogy Jézus a Szabadítóm, és éreztem az afeletti örömöt, hogy tisz-
ta vagyok. Néha eszembe jut egy- egy festmény, amelyen éppen a kereszten 
van, vagy ahol a sírjából lép elő. Leginkább azonban az Iránta érzett hála 
és szeretet tölt el engem.

Amikor azokat a szavakat hallom, miszerint bizonyságomat kell tennem 
arról, hogy készen állok „Őrá mindig emlékezni, és az Ő parancsolatait 
betartani”, akkor alázattal tölt el a bűnbánat és bűnbocsánat szükségessé-
gének érzése. Amikor aztán elhangzik az ígéret, hogy a Lelke mindig velem 
lehet (lásd Tan és szövetségek 20:77), érzem, hogy az igaz. És minden alka-
lommal érzem a világosságot, a békességet és az abba vetett bizalmat, hogy 
meghallhatom az Isten által kinyilatkoztatott üzeneteket.

A tizennégy éves Joseph Smithnek nem álltak rendelkezésére az úrvacso-
rai imák, amikor a felkészítése zajlott azokra a személyes kinyilatkoztatá-
sokra, amelyeket aztán a Szent Ligetben és élete hátralévő részében kapott. 
Viszont egy olyan mintát követett, melyet mindannyian követhetünk 
ahhoz, hogy jogosulttá váljunk a folyamatos személyes kinyilatkoztatásra:

•  Tanulmányozta Isten már kinyilatkoztatott szavait a szentírásokban.
•  Elmélkedett arról, amit már olvasott és érzett.
•  Gyakran és alaposan vissza- visszatért a szentírásokhoz.

•  A tanulmányozás és elmélkedés során meg-
szerzett hittel eltökélte, hogy imádkozni fog.

•  Amikor részesült egy- egy kinyilatkozta-
tásban, akkor igazságot és világosságot 
kapott, a kapott igazságnak megfelelően 
élt, és még több igazságra törekedett.

•  Ismét visszatért a szentírásokhoz, és továb-
bi kinyilatkoztatásokat kapott Istentől, 
amelyeket lejegyzett.

•  Folytatta az imádkozást és az engedelmes-
séget, így még több világosságot és irány-
mutatást kapott.

Nelson elnök felvázolta, milyen csodás lehe-
tőség nyílik meg, amikor Joseph Smith példáját 
követjük: „Számotokra mit fog megnyitni egy 
ehhez hasonló törekvés? Ti milyen bölcses-
ségnek vagytok híján? Miről érzitek azt, hogy 
sürgősen meg kell tudnotok vagy értenetek? 
Kövessétek Joseph próféta példáját! Keressetek 
egy csendes helyet, ahová rendszeresen elvonul-
hattok! Alázkodjatok meg Isten előtt! Öntsétek 
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ki szíveteket Mennyei Atyátoknak! Forduljatok Őhozzá válaszokért és 
vigaszért!” 4

Sátán ellenzi a kinyilatkoztatást
Amikor Joseph Smith példáját követed, alaposan áttanulmányozod a 

bátorság és kitartás terén mutatott példáját. Lehet, hogy az imád közben 
te nem fogsz szembesülni azzal az ellenszegüléssel, amellyel ő szembesült a 
Szent Ligetben, mégis bölcs lenne, ha nem feledkeznél meg róla. Joseph e 
szavakkal írta le ezt az ellenszegülést:

„Miután félrevonultam arra a helyre, melyre korábban menni szándékoz-
tam, amikor körbenéztem magam körül, és magamat egyedül találtam, letér-
deltem, és elkezdtem Isten előtt feltárni szívem vágyait. Alighogy elkezdtem, 
amikor nyomban megragadott valamilyen hatalom, mely teljesen erőt vett 
rajtam, és olyan megdöbbentő hatással volt rám, hogy nyelvem megbénította, 
és nem tudtam beszélni. Sűrű sötétség gyűlt körém, és egy ideig úgy tűnt 
számomra, mintha azonnali pusztulásra lettem volna ítélve.

Azonban összeszedtem minden erőmet, hogy Istent szólítsam, hogy 
szabadítson ki engem ennek az ellenségnek a hatalmából, amely engem 
megragadott. Abban a pillanatban, amikor kész voltam kétségbe esni és 
átadni magamat a pusztulásnak – nem egy képzeletbeli pusztulásnak, 
hanem a láthatatlan világból valamely tényleges lény hatalmának, akinek 
olyan bámulatos hatalma volt, amilyet soha semmilyen lényben addig 
nem éreztem – a nagy ijedtségnek ebben a pillanatában egy fényosz-
lopot láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely 

fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpi-
hent rajtam” ( Joseph Smith története 1:15–16).

E szörnyű ellenállás, mely Joseph egész 
további életét kísérte, azért következett be, mert 
Lucifer meg akarta akadályozni azt a kinyilat-
koztatást, amely aztán Jézus Krisztus evangéliu-
mának visszaállítását eredményezte. A te imáid 
és az Istentől jövő kinyilatkoztatásod kevesebb 
ellenállásba fog ütközni, mégis követned kell 
Joseph példáját, melyet a bátorság és kitartás 
terén mutatott.

Sátán ennél valószínűleg kifinomultabb esz-
közöket fog szembeállítani a személyes kinyilat-
koztatás elnyerésére és megtartására irányuló 
erőfeszítéseiddel. Az egyik ilyen lesz az arra 
irányuló szándéka, hogy hazugságokat küldjön 
neked – ez a hamis kinyilatkoztatás általa alkal-
mazott módszere. Megpróbál majd elérni olyan 
üzenetekkel, amelyek azt próbálják elhitetni 
veled, hogy nincs Isten, nincs feltámadt Jézus 
Krisztus, nincsenek élő próféták vagy kinyilat-
koztatás, hogy Joseph Smith képzelgett, vala-
mint hogy az érzéseid és a Szentlélek suttogásai 
csupán egy „őrült elme” (Alma 30:16) játéka.
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Abban a pillanatban, amint imádkozni kezdenél, majd pedig akkor 
is, amikor kinyilatkoztatást kapsz, éppen úgy fogja kilőni rád ezeket a 
hazugságokat, ahogy Joseph Smithet is ostromolta. Két módszert találtam, 
amelyek által megmenekülhetünk ezektől a támadásoktól.

Először is, soha ne késlekedj, ha az a benyomásod támad, hogy imád-
kozz! Ne adj teret kételyek felmerülésének! Brigham Young elnök (1801–
1877) azt mondta, hogy az az ember, aki kivárja, hogy megjöjjön a kedve 
az imádkozáshoz, sokkal kisebb valószínűséggel fog imádkozni.5

Másodszor, gyorsan írd le az Istentől kapott üzenetedet! Azt tapasz-
taltam, hogy az egyik pillanatban még világos lelki benyomás néhány 
perccel később már homályos lehet vagy elillanhat. Megtanultam, 
hogyan keljek fel és írjam le a benyomásokat akár az éjszaka közepén is. 
Máskülönben elveszhetnek.

Joseph ebben is tanított nekünk egy leckét. Több alkalommal is papír-
ra vetette, hogy mit élt át az első látomás alatt, illetve az évek alatt több 
embernek el is mesélte. Más prófétákhoz hasonlóan Joseph próféta is 
megtanulta, mennyire fontos és nehéz szavakban megörökíteni a kinyi-
latkoztatott igazságot.

A kinyilatkoztatás megáldja az utódainkat
Joseph Smithhez hasonlóan mi is megáldhatjuk a gyermekeinket 

és gyermekeink gyermekeit az Istentől jövő kinyilatkoztatás szavaival. 
Mivel egyedi igényekkel bíró egyének vagyunk, ezért lehetséges, hogy a 
ránk vonatkozó kinyilatkoztatások közül csak néhány lesz alkalmazható 

azokra, akikért felelősek vagyunk Isten előtt. 
Ám maga az írásos bizonyíték, miszerint Isten 
szólt hozzánk, ugyanolyan áldást jelenthet szá-
mukra, mint amilyet Joseph próféta biztosított 
számunkra.

Az első látomás megmutatja számunkra, hogy 
a mennyek nyitva állnak. Isten meghallgatja az 
imáinkat. Felfedi nekünk önmagát és a Fiát. A 
Szentlélek azoknak a szívéhez szól, akik készen 
állnak meghallani és megérezni a halk és szelíd 
hangot. Ezeket a tanulságokat és ezt az üzenetet 
továbbadhatjuk a szeretteinknek és azoknak, 
akik utánunk jönnek.

Köszönet illeti jóságos Mennyei Atyánkat, 
aki szeret bennünket, meghallja az imáinkat, és 
aki ezt mondta napjainkban a Szabadítóról: „Ez 
az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd! ”( Joseph Smith 
története 1:17). Köszönet illeti az Úr Jézus 
Krisztust, aki Joseph Smith prófétán keresztül 
visszaállította az egyházát. És köszönet illeti 
a Szentlelket, aki örömmel lenne a mi állandó 
társunk.

Bizonyságomat teszem arról, hogy igenlő a 
válasz a gyermek imájára:

Mennyei Atyám, ott vagy igazán?
Hallod- e és megválaszolod az imám? 6

Azért imádkozom, hogy elfogadjuk – ahogy 
Joseph Smith próféta tette annak idején, és 
ahogy az élő prófétánk teszi napjainkban – a 
szerető Mennyei Atyánktól, a Szabadítónktól és a 
Szentlélektől érkező kérést a személyes kinyilat-
koztatás világosságának és igazságának elfogadá-
sára életünk minden napján. ◼

JEGYZETEK
 1. Russell M. Nelson: Az egyházra vonatkozó kinyilatkozta-

tás, az életünkre vonatkozó kinyilatkoztatás. Liahóna, 2018. 
máj. 95.

 2. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 43.
 3. Joseph Smith, in “First Vision Accounts,” 1832 Account, 

Gospel Topics Essays, ChurchofJesusChrist .org/ topics/ 
essays.

 4. Russell M. Nelson: Az egyházra vonatkozó kinyilatkozta-
tás, az életünkre vonatkozó kinyilatkoztatás. 95.

 5. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young (1997). 45.
 6. Egy gyermek imája. Gyermekek énekeskönyve, 6–7.
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8 igazság  
az első látomásból

Egy kétszáz évvel ezelőtti friss tavaszi reggelen, New York állam 
északi, vidéki részén, egy csendes ligetben az Atyaisten, valamint 
a Fia, Jézus Krisztus megjelent az ifjú Joseph Smithnek. E cso-

dálatos esemény több évszázados bizonytalanságnak és találgatásnak 
vetett véget Isten természetéről, a folyamatos kinyilatkoztatás szüksé-
gességéről és más örökkévaló igazságokról, melyeket régóta lelki sötét-
ség vont homályba.

James E. Faust elnök (1920–2007), aki második tanácsos volt az Első 
Elnökségben, azt mondta az első látomásról, hogy az „feltehetőleg a 
legrendkívülibb esemény volt, amely a feltámadás óta történt a földön”, 
és felvázolt nyolc igazságot, amelyek e figyelemreméltó esemény révén 
lettek visszaállítva a földre.1 Miközben megemlékezünk az első látomás 
200. évfordulójáról, gondolkodj el ezeken az igazságokon, valamint azok-
nak az újkori prófétáknak a számos bizonyságán, akik nemcsak az első 
látomás valóságáról tettek tanúságot, hanem az általa kinyilatkoztatott 
igazságokról is.
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pedig örök élethez vezet.” – Az élő Krisztus: Az apostolok 
bizonysága 5

4. Jézus kinyilatkoztatások közvetítője volt, amint azt 
a Biblia tanítja.

„A bukás óta minden kinyilatkoztatás Jézus Krisztuson 
keresztül adatott, aki az Ószövetség Jehovája. […] Az 

Atya [Elohim] soha nem lépett kapcsolatba az emberrel köz-
vetlenül és személyesen a bukás óta, és soha nem jelent meg, 

1. Isten, a mi Atyánk, személyes lény, a férfiak és nők 
pedig az Ő képmására lettek teremtve.

„Joseph Smith többett tudott meg [az első látomás során] 
azokban a percekben – bármily hosszú vagy rövid ideig 

tartottak is – Isten természetéről, mint amennyit minden idők 
összes hittudósa valaha is megtudott.” – Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008)2

„Istennek, a mi Atyánknak, van füle, mellyel meghallja az imá-
inkat. Van szeme, mellyel látja tetteinket. Van szája, mellyel 

szól hozzánk. Van szíve, mellyel könyörületet és szeretetet érez. 
Ő valóságos. Ő él. Az Ő gyermekei vagyunk, a képmására meg-
alkotva.” – Thomas S. Monson elnök (1927–2018)3

2. Jézus az Atyától különálló és megkülönböztethető 
személy.

„Első látomásában Joseph Smith két különálló személyt 
látott, két lényt, ezzel egyértelművé téve, hogy az 

Istenről és az Istenségről vallott, akkoriban uralkodó 
hitelvek nem helyesek.

Azzal a hiedelemmel ellentétben, hogy Isten felfoghatat-
lan és megismerhetetlen misztérium, az az igazság, hogy 
Isten természete és az Őhozzá fűződő viszonyunk megis-
merhető, és tanunk minden további pontjának kulcsfontos-
ságú része.”  
– Dallin H. Oaks elnök, első tanácsos az Első 
Elnökségben4

3. Jézus Krisztusról az Atya kijelentette, hogy az Ő Fia.

„Felszentelt apostolaiként bizonyságunkat tesszük, hogy 
Jézus az Élő Krisztus, Isten halhatatlan Fia. Ő a nagy 

Immánuel Király, aki ma az Ő Atyjának jobbján áll. Ő a világ 
világossága, élete és reménysége. Az Ő útja az az ösvény, 
amely ebben az életben boldogsághoz, az elkövetkezendőben 

hacsak nem azért, hogy bemutassa Fiát és tanúságot tegyen 
Róla.” – Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972)6

5. Jakab ígérete, miszerint Istentől kérjünk bölcsessé-
get, beteljesedett.

„Joseph Smith próféta követendő mintát adott nekünk kérdé-
seink megoldására. Jakab ígéretének hatására, mely szerint 

ha híján vagyunk a bölcsességnek, akkor kérhetünk Istentől, a 
fiatal Joseph közvetlenül Mennyei Atya elé tárta a kérdését. […]

Számotokra mit fog megnyitni egy ehhez hasonló törek-
vés? Ti milyen bölcsességnek vagytok híján? Miről érzitek 
azt, hogy sürgősen meg kell tudnotok vagy értenetek? 
Kövessétek Joseph próféta példáját! Keressetek egy csendes 
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CSALÁDI BESZÉLGETÉS
•  Miért fontos, hogy mindegyikünk saját bizonysággal rendelkezzen az 

első látomásról?
•  Mesélj egy olyan alkalomról, amikor úgy érezted, választ kaptál az 

imáidra, vagy határozottan úgy érezted, hogy Isten figyel rád.
•  Tegyél bizonyságot Joseph Smithről, és kérd meg erre a családod tagjait is.

eljövetelének napját, hogy »nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik 
elébb a szakadás« (2 Thes. 2:3).”  
– M. Russell Ballard elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezető 
elnöke 9

8. Joseph Smith tanújává vált Istennek és a Fiának, Jézus 
Krisztusnak.

„Joseph Smith bizonysága Jézusról az, hogy Ő él, mert látta Őt, »még-
hozzá Isten jobb kezénél; és hallott[a] a hangot, amely bizonyságot tett 

arról, hogy ő az Atya Egyszülöttje« (T&Sz 76:23; lásd még 22. vers). Arra 
kérem mindazokat, akik hallják vagy olvassák ezt az üzenetet, hogy ima és 
a szentírások tanulmányozása által törekedjenek ugyanilyen tanúbizony-
ságra Jézus Krisztus isteni jelleméről, engeszteléséről és feltámadásáról.”  
– D. Todd Christofferson elder 10

JEGYZETEK
 1. James E. Faust, “The Magnificent Vision Near Palmyra,“ Ensign, May 1984, 67.
 2. Gordon B. Hinckley, “Inspirational Thoughts,” Ensign, Aug. 1997, 3.
 3. Thomas S. Monson, “I Know That My Redeemer Lives,” in Conference Report, Apr. 1966, 63.
 4. Dallin H. Oaks: Az Istenség és a szabadítás terve. Liahóna, 2017. máj. 100.
 5. Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága. Liahóna, 2017. máj., belső elülső borító.
 6. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie (1955), 1:27.
 7. Russell M. Nelson: Az egyházra vonatkozó kinyilatkoztatás, az életünkre vonatkozó kinyilat-

koztatás. Liahóna, 2018. máj. 95.
 8. Jeffrey R. Holland: Fel hát a harcra! Liahóna, 2011. nov. 44.
 9. Vö. M. Russell Ballard: „Velünk mi a helyzet?” Liahóna, 2000. júl. 39.
 10. D. Todd Christofferson: Krisztus tana. Liahóna, 2012. máj. 89.

helyet, ahová rendszeresen elvonulhattok! 
Alázkodjatok meg Isten előtt! Öntsétek ki 
szíveteket Mennyei Atyátoknak! Forduljatok 
Őhozzá válaszokért és vigaszért!”  
– Russell M. Nelson elnök 7

6. Joseph megtudta, hogy ténylegesen 
létezik egy valóságos lény egy láthatatlan 
világban, aki megpróbálta elpusztítani őt.

„Sátán, vagy Lucifer, avagy a hazug-
ságok atyja – nevezzétek, aminek 

csak akarjátok – valós lény, a gonoszság 
tökéletes megtestesítője. Indítékai minden 
esetben gonoszak. A megváltó világosság 
leghalványabb sugarától, az igazság pusz-
ta gondolatától is megrázkódik. [Ö]rök 
ellenségeskedéssel viseltetik Isten szeretete, 
Jézus Krisztus engesztelése, valamint a béke 
és a szabadulás munkája iránt. Bármikor és 
bárhol harcba száll e dolgok ellen, amikor és 
ahol csak tud.” – Jeffrey R. Holland elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából 8

7. Volt egy elpártolás a Jézus Krisztus 
által alapított egyháztól; Josephnek azt 
mondták, hogy egyik felekezethez se 
csatlakozzon, mert azok emberi tanokat 
tanítanak.

„A hitehagyást, vagyis az eredeti, az Úr 
által megszervezett egyháztól való 

eltávolodást… pont azok jövendölték meg, 
akik az egyház megszervezésében segítettek. 
Pál azt írta a thesszalonikai keresztényeknek, 
akik lelkesen várták a Szabadító második 



K étszáz évvel ezelőtt egy 14 éves 
fiú kiment az erdőbe, hogy 
feltegye a kérdéseit. A kapott 

válaszok megnyitották az utat az Úr 
egyházának visszaállítása előtt. Az erről 
való megemlékezéshez a családok, ifjú-
sági csoportok, egyházközségek vagy 
gyülekezetek tetszésük szerint alkal-
mazhatják a következő ötleteket.

Zenei előadás szövegmondással
Keressetek ki olyan énekeket és 

szentírásokat, amelyeket összeállít-
hattok, hogy általuk elmeséljétek a 
visszaállítás történetét. Találhattok 
ilyeneket Joseph Smith történetében, 
más szentírásokban, valamint a himnu-
szoskönyvben és a Gyermekek énekesköny-
vében szereplő, a visszaállításról szóló 
himnuszokban. Kérjetek fel embereket 
a különböző részek felolvasására és a 
zenék előadására. Joseph Smith szavai-
nak felolvasására egy 14 éves fiút kérje-
tek fel, ha ez megoldható.

Művészeti kiállítás
Kérjetek fel embereket, hogy készít-

senek a visszaállítással kapcsolatos 
művészeti alkotásokat. Ezek lehetnek 
festmények, rajzok, szobrok, fényképek 
stb. Kérjétek meg őket, hogy a művük 

Ötletek könnyű családi és csoportos 
tevékenységekhez.
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tárgyának válasszák a visszaállítás vala-
mely eseményét vagy témáját. Szervez-
zétek meg, hogy mikor és hol legyenek 
kiállítva az alkotások, és hívjatok meg 
másokat is a megtekintésükre.

Szent Liget tevékenység
Keressetek egy nyugodt helyet, 

ahogy Joseph is tette, távol mindentől, 
ami elvonja a figyelmet. Érdemes lehet 
a természetben keresni ilyet, ha van 
ilyen elég közel az otthonotokhoz. 
Olvassátok el Joseph Smith beszámo-
lóját arról, amikor kiment imádkozni 
a Szent Ligetbe. A résztvevők mond-
ják el, hogyan kaptak bizonyságot 
az evangélium visszaállításáról, vagy 
meséljenek olyan élményekről, ami-
kor Mennyei Atya megválaszolta az 
imáikat.

Különleges esti beszélgetés
Kérjetek meg valakit, hogy készüljön 

fel egy a visszaállításról szóló előadás-
sal. A beszélő lehet egyházi vezető, egy 
tehetséges tanító, vagy valaki, aki ott-
hon van az egyháztörténetben. Hívjátok 
meg a barátaitokat, ismerőseiteket, 
hogy többet tudhassanak meg a vissza-
állításról és arról, hogy mit jelent ez ma 
a számunkra.

A 
VISSZAÁLLÍTÁS  
megünneplése
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A szentírások ereje
Hívjatok össze mindenkit; legyen 

náluk a saját személyes példányuk a 
szentírásokból. Joseph Smith azzal a 
hittel tanulmányozta a szentírásokat, 
hogy válaszokra fog lelni. Olvassátok 
el együtt a Jakab 1:5- öt. Joseph azt 
mondta, hogy ezek a szavak nagy erő-
vel hatoltak a szíve minden érzésébe 
(lásd Joseph Smith története 1:12). A 
résztvevők osszanak meg olyan szentí-
rásverseket, amelyek erőteljes hatással 
voltak rájuk, vagy amelyek megvála-
szolták egy- egy kérdésüket.

Felvonulás
Szervezzetek egy egyszerű felvonu-

lást, amelyben a részt vevő személyek 
vagy csoportok a visszaállítás különfé-
le eseményeit, kinyilatkoztatott igaz-
ságait vagy áldásait jelképezik. Ha a 
körülmények lehetővé teszik, az egyes 
résztvevők vagy csoportok mondják el, 
hogy mi az általuk bemutatott ese-
mény, igazság vagy áldás jelentősége. 
De az is lehet, hogy csak gyerekeknek 
szerveztek ilyen felvonulást.

Nézünk, mint a moziban
Jöjjetek össze, hogy közösen 

megnézzétek az Ask of God: Joseph 
Smith’s First Vision [Kérd Istentől: 
Joseph Smith első látomása] című 
rövidfilmet a ChurchofJesusChrist .org 
oldalon. Beszéljétek meg, hogy mit 
tanulhatunk az imáról Joseph Smith 
példájából. Mondjátok el egymásnak, 
hogy milyen érzéseitek vannak, amikor 
Mennyei Atyával beszélgettek.

VISSZAÁLLÍTÁS  
megünneplése TÖRTÉNETMESÉLÉS

El tudjátok mesélni a Joseph Smith első 
látomásáról szóló beszámolót? Vágjátok 
ki az alábbi 10 kijelentést, keverjétek 
össze, majd próbáljátok meg a megfe-
lelő sorrendbe rendezni őket. Ha több 
példányt készítetek, akkor többen is 
játszhatjátok egy időben, hogy kiderül-
jön, ki tudja a kirakni a leggyorsabban 
vagy a legkevesebb hibával a sajátját. A 
válaszaitok helyességét leellenőrizhetitek 
a Joseph Smith története 1:7–20 elolvasá-
sával. Ezt követően alakítsatok párokat, és 
meséljétek el a történetet vagy tegyetek 
bizonyságot róla egy barátnak. (Helyes 
sorrend: 3, 9, 8, 5, 7, 1, 10, 6, 2, 4.)

 1. Joseph az életében először fenn-
hangon imádkozik.

 2. Jézus Krisztus azt mondja Joseph-
nek, hogy ne csatlakozzon egyik 
létező egyházhoz sem.

 3. Joseph családtagjai csatlakoznak az 
egyik keresztény egyházhoz.

 4. Joseph közli az édesanyjával, hogy 
tudja, hogy azok az egyházak, 
amelyekhez a családtagjai csatla-
koztak, nem igaz egyházak.

 5. Joseph úgy dönt, hogy imádkozni 
fog és bölcsességet kér Istentől.

 6. Megjelenik Mennyei Atya és Jézus 
Krisztus.

 7. Joseph elvonul az erdőbe.
 8. Joseph elolvassa a Bibliában a 

Jakab 1:5- öt.
 9. Joseph tanácstalan abban, hogy 

melyik egyház az igaz.
 10. Sátán megtámadja Josephet, hogy 

ne tudjon megszólalni. ◼
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Mi kellett a hajó megépítéséhez?

Nefi számára a hajóépí-
tés nem volt kis fela-

dat. Nem voltak tervrajzai, 
katalógusa az anyagren-
deléshez, sem pedig szer-
számai. Volt viszont hite, 
szilárd munkaerkölcse, 
valamint az Úrtól kapott 
útmutatásai (lásd 1 Nefi 
17:8).

Beszélgetés
Hogyan függ össze az 

Úrba vetett hit és a kemény 
munka?

Lehi és Sária családja 
úton volt a megígért föld 
felé. A ti családotok útja 
merre visz?

Milyen munkát igényel, 
hogy elérjétek az úti 
célotokat?

Eszközök
Ahhoz, 

hogy Nefi 
eszközöket 
tudjon készíteni a 
fa megmunkálásához, ércet 
kellett találnia és kiolvasz-
tania – ez egy megerőltető 
folyamat, melynek során ki 
kell fejteni a sziklából az 
ásványtartalmú kőzeteket, 
apróra kell őket törni, majd 
roppant nagy hőmérsékletű, 
fújtatóval táplált tűzben ki 
kell olvasztani a fémet az 
ércből (lásd 1 Nefi 17:9–11).

Gerendák
Mivel 

az Arab- 
félszigeten 
nincs mindenütt 
erdőség, Nefinek való-
színűleg fel kellett mennie 
a hegyre (lásd 1 Nefi 18:3), 
hogy kivágjon egy- egy 
szálfát, majd fáradtsággal 
levonszolja azt partra. 
Valószínűleg sokszor kellett 
fordulnia, amíg elég fát 
gyűjtött.

Hit
Nefi  

hitt abban, 
hogy Isten 
képes lenne kiszárítani 
a tengert, ha akarná. 
Azonban abban is hitt, 
hogy az Úr segíteni is 
képes neki, hogy meg-
valósítsa a látszólag 
lehetetlent (lásd 1 Nefi 
17:50–51).

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

JANUÁR 27. – FEBRUÁR 2. 
1 Nefi 16–22.
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Milyen áldásokat tett 
lehetővé a bukás?

Á dám és Éva döntése, 
mely szerint vesznek a 

tiltott gyümölcsből, alapve-
tő részét képezte Mennyei 
Atya tervének. A bukás 
nélkül nem részesülhet-
nénk Mennyei Atya némely 
legkiválóbb áldásából. 
Gondold át például ezeket:

J Ö J J ,  K Ö V E S S  E N G E M ! : 
M O R M O N  K Ö N Y V E

FEBRUÁR 3–9. 

2 Nefi 1–5.

6.   A helyes és helytelen  
között való választás szabadsága 
(lásd 2 Nefi 2:16, 26–27)

1.   Földi létezésünk 
(lásd 2 Nefi 2:20, 25) 2.  Családok (lásd 

2 Nefi 2:19–20, 
22–23) 3. Növekedés és 

haladás (lásd  
2 Nefi 2:11, 22)

9.    Örök élet 
(lásd 2 Nefi 
2:27)

4.  A jó és rossz 
ismerete (lásd  
2 Nefi 2:26).

5. Képesség az öröm és 
boldogság érzésére (lásd 

2 Nefi 2:23–25; 5:27)

Milyen módokon fejezhet-
néd ki a háládat Mennyei Atyá-
nak ezekért az áldásokért? ◼

7.   Megváltás Jézus  
Krisztus engesztelése révén 
(lásd 2 Nefi 2:5–10, 26)

8.   Feltámadás (lásd 
2 Nefi 2:8)

2.  

 
hét
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Február 10–16. 
2 Nefi 6–10.

Hogyan győzhetjük le a halált?

Á dám és Éva bukása 
hozta el a világba a 

testi és lelki halált (lásd 
2 Nefi 9:6).

Testi halál
Halandó életünk 

végén megtapasz-
taljuk a „test halálát”, 
avagy a lélek külön-

válását a testtől (lásd 
2 Nefi 9:4–7, 10).

Lelki halál
A bűn – a „lélek halá-
la” – elszakít bennün-

ket Istentől (lásd 2 
Nefi 9:8–10).

J Ö J J ,  K Ö V E S S  E N G E M : 
M O R M O N  K Ö N Y V E

Beszélgetés
Milyen értelemben hoz 
neked reményt a Szabadító 
engesztelése? (Néhány 
ötletért lásd 2 Nefi 9:7, 
19–23.)
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A megoldás
Krisztus engesztelé-
se legyőzi a testi és a 

lelki halált, hogy ismét 
odaállhassunk Isten színe 
elé (lásd 2 Nefi 9:11–12, 
21–23). A feltámadást 
követően a lelkünk és 
a testünk újraegyesül. 

Annak érdekében, hogy 
méltók legyünk az örök 

életre, rendelkeznünk kell 
Istenbe vetett hittel, meg 
kell bánnunk a bűnein-
ket, és hithűen kell az 

evangélium szerint 
élnünk.

3.  
hét
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Ki volt Ésaiás?FEBRUÁR 17–23. 

2 Nefi 11–25

J Ö J J ,  K Ö V E S S  E N G E M ! : 
M O R M O N  K Ö N Y V E

  




A Szabadító azt tanította, 
hogy „nagyszerűek 

Ésaiás szavai”, és megpa-
rancsolta, hogy tanulmá-
nyozzuk azokat (lásd 3 Nefi 
23:1). Ésaiás tanításai közül 
sok utal jelképesen Jézus 
Krisztus halandó szolgála-
tára és második eljövetelére. 
A szavai annyira értékesek, 
hogy Nefi le is írta azokat a 
2 Nefi 12–24- ben, hogy aki 
majd olvassa „felemelhesse 
szívét, és örvendezhessen” 
(2 Nefi 11:8).
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ÉSAIÁS Kr. e.  

740–701 között szolgált 
prófétaként, majdnem 40 
éven át! Ésaiás az elhívásakor 
talán még nem az az ősz 
hajú öregember volt, aki 
leginkább eszünkbe 
jut vele kapcsolat-
ban. Az elhívásáról 
a 2 Nefi 16- ban 
olvashatsz.

CSALÁDOS EMBER 
VOLT. A 2 Nefi 18:3- ban 
olvashatsz a feleségéről – 
a „prófétaasszonyról” – és 
arról, hogyan adott nevet 
az Úr Ésaiás újszülött 

fiának.

Ésaiás EZÉKIÁS 
KIRÁLY FŐTANÁ-
CSADÓJA volt. Igen 
befolyásos ember volt 
Jeruzsálemben. Vajon ez 
hogyan segíthetett neki 
a prófétaként betöltött 
szerepében?

Ésaiás  
A LEGGYAKRABBAN 

idézett próféta 
a szentírásban. A Mormon 
könyve Ésaiás könyvének 
32%- át idézi, további 3%- át 
pedig más megfogalmazás-
ban adja vissza. 

(Lásd Old Testament Student  
Manual, 3rd ed. [Church  
Educational System manual, 
2003], 131.) 

Melyik a kedvenc szentírás-
versed Ésaiástól?

Az Ésaiás név annyit jelent, 
hogy „AZ ÚR SZA-
BADULÁS”. Ésaiás 
pontosan ezt tanította! 
Hogyan mutat irányt 
neked a döntéseidhez, 
ha magadra veszed Jézus 
Krisztus nevét?

4.  

 
hét
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Évekkel ezelőtt, amikor Franciaországban, Párizsban voltam cö-
vekelnök, egyszer arról tájékoztattak, hogy Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008) néhány napra Párizsba érkezik, és én leszek a 

sofőrje. Nekem kell majd elvinnem a repülőtérről a szállodájába, hogy 
kipihenhesse magát. Másnap több helyre is elviszem majd, ahol láto-
gatást tesz. Az egyik ilyen hely az amerikai katonai temető volt, ahol 
Hinckley elnöknek az első világháborúban influenzában elhunyt fivére 
van eltemetve.

Amikor azonban felvettem őt a reptéren, nem tűnt fáradtnak. Fele-
melte a botját, és azt mondta: „Caussé elnök! Munkára fel!”

Azt szerette volna, ha rögtön a temetőben kezdünk. Sajnos az igazga-
tóval másnapra beszéltem meg a látogatást, így amikor odaértünk, a temető zárva volt, és 
nem volt ott senki.

Másnap annyira elfoglaltak voltunk, hogy nem jutott időnk visszatérni oda. Este Hinck-
ley elnök a kezembe nyomott egy amerikai tízdolláros bankjegyet, és azt mondta: „Nagyon 
sajnálom, hogy nem tudtam eljutni a temetőbe. Nagyon hálás lennék, ha vennél néhány 
virágot, és leraknád a testvérem sírjára.”

Megvettem a virágokat, de nem használtam fel a bankjegyet. Másnap, vasárnap délután, 
a családommal kimentem a temetőbe, és a sírra helyeztem a virágokat. Lefényképezked-
tünk a felvirágozott sír előtt, és a képet elküldtük Hinckley elnöknek.

A tízdolláros ma is megvan. Ott van a szentírásaim lapjai között. Ha valaki megkérdez-
né, hogy mennyit ér ez a bankjegy, a legtöbben azt válaszolnák, hogy tíz dollárt. Számom-
ra azonban jóval többet ér. Ez a bankjegy valamikor tíz dollárt ért, de számomra ma már 
felbecsülhetetlen értékű. Egy olyan pillanat emléke, melyet Isten prófétájával tölthettem.

Írta: Gérald 
Caussé püspök
elnöklő püspök

Vajon a dolgok 
mulandó értékét 
vagy a dolgok  
örökkévaló  
értékét nézed?

Te vajon 
TÍZDOLLÁROS ÉLETET 
élsz?
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TÍZDOLLÁROS ÉLETET Adj örökkévaló célt és értelmet az életednek!
Sok dolog van az életünkben, aminek nagyon is véges, 

mulandó értéke van. Sokan vannak, akikkel kapcsolatban úgy 
fogalmaznék, hogy „tízdolláros életet élnek”. Ők azok, akik 
talán ezt mondják: „Egyél, igyál és vigadj, mert holnap meg-
halunk” (2 Nefi 28:7).

Ám a földön töltött élet minden percének akkora értéke 
van, hogy az óriási, ezen az életen túlmutató, az örökkévaló-
ságokra terjedő hatással van. Az „egyél, igyál és vigadj” szem-
lélet ellentéte a „gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben” 
(Máté 6:20).

1A templom. A legtöbb ember számára a templom csupán 
egy gyönyörű épület. Valóban gyönyörű, de számunkra 

ez az Úr háza, ahol szertartásokban részesülhetünk, és olyan 
szövetségeket köthetünk, amelyek lehetővé teszik, hogy örök-
kévalóan a családunkkal éljünk.

2 A Mormon könyve. A legtöbben azt mondanák, hogy 
ez mindössze egy szép történeteket tartalmazó könyv. 

Számunkra azonban Isten szava.

Íme csupán néhány példa arra, hogyan lehet a dolgokat örökkévaló értékkel megtölteni:
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Találd meg az összhangot a fizikai és a lelki  
dolgok között!

Életünk fizikai és lelki síkja szorosan összefonódik; ne is 
próbáljuk elszigetelni őket egymástól! Az anyagi vonatkozá-
soknak örökkévaló célok szolgálatában kell állnia.

Az Úr azt mondta, hogy „számomra minden dolog lelki” 
(Tan és szövetségek 29:34). Azt is mondta, hogy „az ember 
lélek. Az elemek örökkévalóak, és a lélek és az elem, elválaszt-
hatatlanul összekötve, teljességet kap az örömből; És amikor 
külön vannak, ember nem kaphat teljességet az örömből” 
(Tan és szövetségek 93:33–34). Test nélkül a lelkünk nem 
tehető tökéletessé, éppen ezért létezik feltámadás. A felma-
gasztosulás: a fizikai és a lelki között fennálló kiegyensúlyo-
zott viszony és egység.

A Lélek segítségével hozz döntéseket!
A látszólag fizikai vagy anyagi dolgokról is az Úr Lelkének 

segítségével hozzunk döntéseket. Az Úr örökkévaló látás-
móddal rendelkezik. Mindent tud a kezdetektől a végéig. 
Tökéletesen szeret bennünket – még annál is jobban, mint 
ahogy mi szeretjük magunkat. Ha a sajátunk helyett az Ő 

akaratának követésére törekszünk, azzal boldogabbá és 
jobbá válik az életünk. Az akaratát az Ő Lelkén keresztül 
tudhatjuk meg, az pedig ima által, a szentírások olvasása és 
átgondolása által, valamint a családtagjainkkal való tanács-
kozás által érkezik.

Hogyan ismerhetjük fel tehát az Ő Lelkét? Az Úr ezt 
mondta:

„[A]mi nem épít, az nem Istentől való, és sötétség. Ami 
Istentől való, az világosság; és aki világosságot fogad be, 
és megmarad Istenben, még több világosságot kap; és ez a 
világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik, a tökéletes 
napig” (Tan és szövetségek 50:23–24).

Más szavakkal: amiből okulunk, ami épít bennünket, 
ami örömöt hoz, ami világosságot teremt az életünkben, az 
Istentől sugalmazott. Időnként még a saját gondolataink is 
Istentől sugalmazottak.

Hoztam úgy is döntéseket lelki benyomások alapján, hogy 
az eszem valami mást súgott volna. Ez mindig magasan jobb-
nak bizonyult, mint ha az eszemre hallgattam volna.

Példának okáért, miután a leendő feleségemmel úgy dön-
töttünk, hogy összeházasodunk, megegyeztünk, hogy  

3A tized. A legtöbben azt mondanák: „Olyan pénz, amelyet 
az egyháznak adsz.” Számunkra nemcsak pénz, hanem a 

hit és az Úr parancsolatainak való engedelmesség kifejezése. 
Továbbá olyan áldásokat jelképez, amelyeket elnyerhetünk, 
ha hithűek vagyunk.

4A Bölcsesség szava. Sokan azt mondanák, hogy a tes-
ti egészségről szól. Ez igaz, de ennél többről van szó. 

Tudjuk, hogy ha követjük a Bölcsesség szavát, velünk lesz az 
Úr Lelke.
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a házasságunkat örökkévaló szemszögből fogjuk nézni: 
mindig tevékenyek leszünk az egyházban, templomi házas-
ságot kötünk, és a többi. E választások roppantul megál-
dottak bennünket, a házasságunknak pedig tartósságot és 
mélységet adtak.

Életemnek egy pontján kiemelt fizetéssel, valamint nagy 
felelősséggel és elismeréssel járó munkám volt. Egy nap a 
feleségem azt mondta: „Annyira lefoglal a munkád! Imád-
kozhatnál és gondolkozhatnál arról, hogy új állást keress, 
amelyik mellett jobban tudnád szolgálni az Urat.” Imád-
koztunk, a Lélek pedig megerősítette nekem, hogy állást 
kell váltanom. De egy kicsit még vonakodtam. Amikor erről 
imádkoztam, közöltem az Úrral annak az egyetlen cégnek a 
nevét, amelynél az addigi állásom feladása esetén hajlandó 
lettem volna dolgozni.

Három héttel később felvettem a kapcsolatot egy tobor-
zóügynökséggel, akik állásinterjút tartottak velem. A végén 
az illető azt mondta, hogy az egyik ügyfele éppen új igazga-
tót keres. Az a cég volt, amelyet az imámban említettem. Kis 
cégről van szó, ahol talán ha tízévente üresedik meg efféle 
állás. Ez maga volt a csoda.

Viccelődve azt mondtam a felségemnek: „Van egy jó 
hírem és egy rossz. A jó hír az, hogy felvesznek ahhoz a  
céghez. A rossz hír az, hogy szerintem az Úr tartogat vala-
mit a számomra.”

Egy pénteki napon aláírtam a szerződésemet annál a 
cégnél. Szombaton elhívtak cövekelnöknek.

A feleségem és én többre értékeljük a Lélek késztetéseit 
és Isten szolgálatát, mint az anyagi áldásokat, a szellemi 
elégedettséget vagy a társadalmi rangot. Az Úr szándé-
kát kerestük, és lelki megerősítést kaptunk arról, hogy 
minden rendben lesz. Ez volt életem egyik legnagyszerűbb 
élménye.

Lásd meg a valódi értéket!
Soha nem bántam meg, hogy a lelki megfontolá-

sokat minden más elé helyeztem. Ez időnként áldo-
zatnak érződik, de megtanultam, hogy hosszú távon 
csakis ez az, ami számít. Ne élj „tízdolláros életet”!  
Életünk hozzáigazítása létezésünk céljához jelenti az 
öröm és boldogság képletét, nemcsak erre az életre, de az 
eljövendőre is. ◼

5Házastársi intimitás. A legtöbben úgy vélik, ez csak 
a testi élvezetről szól. Azonban egy házasságot kötött 

férfi és nő között, különösképpen pedig azok között, akiket 
egymáshoz pecsételtek a templomban, ez többről szól. A 
családról szól, valamint a házastársak közti szeretet és egység 
kifejezéséről.

6 Tanulás és munka. A legtöbben azt mondanák, hogy 
ezek segítenek kényelmesebb életet élni és kielégíteni 

a családunk szükségleteit. Mi azonban hisszük, hogy ez az 
önellátás kialakításáról – erről a lelki tantételről – is szól. 
Gyakorolhatjuk az önrendelkezésünket, hogy függetlenné 
váljunk és segíthessünk másokon.
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Egyetlen működő 
tüdővel és 

elferdült gerinccel 
úgy éreztem, hogy 
a jövőm nem lesz 
olyan fényes, mint azt 
korábban képzeltem.

A mint sietve betoltak a sürgősségire, 
mivel mindkét tüdőm összeesett, 

azt gondoltam, hogy itt a vég. Nem 
álltam még készen a befejezésre sem 
érzelmileg, sem lelkileg, de a testem 
kezdte feladni. A családomnak nehezére 
esett ilyen állapotban látnia engem, 
de erősek maradtak, én pedig áldott 
voltam, hogy túléltem.

A küszködésemnek nem szakadt 
vége. Azóta egyetlen működő tüdővel 
és elferdült gerinccel kell élnem az éle-
temet. Minden nap fájdalmas és nehéz. 
Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy 
jobb lenne halottnak lennem, mint 
hogy tovább szenvedjek. Gyengének 
éreztem magam – nemcsak testben, de 
mentálisan és lélekben is. Elvesztettem 

a reményt és a magabiztosságot. 
Elkezdtem ellökni magamtól azokat 
az embereket az életemben, akik 
bátorítottak. De a családom soha nem 
mondott le rólam. Szerettek engem 
és gondoskodtak rólam, a barátaim 
pedig továbbra is támogattak. Ám 
még így is azt éreztem, hogy a jövőm 
nem lesz olyan fényes, ahogy azt 
korábban elképzeltem.

Az egyik este nagyon magam alatt 
voltam. Úgy döntöttem, el kell olvas-
nom a pátriárkai áldásomat. Könnyek 
szöktek a szemembe, amikor elolvastam 
az első néhány sort: „Mennyei Atyánk 
törődik veled és szeret téged. Azt 
szeretné, hogy boldog légy ebben az 
életben.”

Abban a pillanatban ráébredtem, 
hogy Mennyei Atya tényleg nagyon 
fényes jövőt tartogat számomra, és cso-
dás áldásokra számíthatok – amennyiben 
követem azt az ösvényt, amelyet követ-
nem szánt.

Mennyei Atyánk tudta, hogy mind-
annyian küszködni fogunk, ezért 
elküldte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy 
szenvedjen értünk és vigaszt nyújtson. 
Ilyen hatalmas az irántunk való szere-
tetük. Bár a földi életem minden napja 
továbbra is küszködéssel jár számomra, 
tudom, hogy az Ő szeretetük mindig 
ott van számomra, és hogy az ígéreteik 
kivétel nélkül be fognak teljesedni, ha 
kitartok és követem Őket. ◼
Precious Guiuo, Fülöp- szigetek, Rizal

Azt akarja, hogy boldog legyek
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Miután az unokaöcsénk súlyos  
balesetet szenvedett, a feleségem-

mel, Ana Maríával elbeszélgettünk  
arról a vágyunkról, hogy megtaláljuk  
az igazságot a sok különböző vallás és  
hit között. Az egyik délután leültem  
az ágyamra és imádkoztam: „Uram! 
Kérlek, segíts megtalálnom annak a 
módját, hogy megtudjam, melyik egy-
ház az igaz!”

Öt perccel később megcsörrent a 
telefon. Az egyik barátom volt, aki 
meghívott, hogy a feleségemmel men-
jünk át hozzá, és tájékozódjunk néhány 
táplálékkiegészítőről. Átmentünk, és 
az ottlétünk alatt a barátunk adott 
egy példányt a Mormon könyvéből. A 
címlapon volt egy személyes üzenet: 
„Remélem, hogy ez a könyv segíteni fog 
nektek közelebb kerülni az Urunkhoz, 
Jézus Krisztushoz.”

Másnap rápillantottam a könyvre 
és ismét imádkoztam: „Uram! Mondd 
meg nekem, hogy igaz- e ez a könyv! 
Nem akarlak megsérteni azzal, hogy 
valami rosszat olvasok.”

Elkezdtem olvasni. Ahogy olvastam, 
úgy éreztem, mintha ismerném a benne 
szereplő embereket. Amikor a végére 
értem, annyira fájlaltam a nefiták pusz-
tulását, hogy sírtam. Könyvek százait 
olvastam már, de egyetlen egy sem érin-
tett meg úgy, ahogy a Mormon könyve. 
Tudtam, hogy igaz.

Az egyik vasárnap megkértem Ana 
Maríát, hogy tartson velem Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza egyik közeli kápolnájába. 
Azt hittem, hogy nem akar majd jönni, 
ám ő beleegyezett. Tetszett, amit hal-
lottunk. Ezt követően az egyházköz-
ség néhány tagja megkérdezte, hogy 
küldhetnének- e hozzánk misszionáriu-
sokat. „Még szép!” – feleltük.

A Mormon könyve volt a misszionáriusunk
A misszionáriusok, kezükben a Mor-

mon könyvével, hamarosan el is jöttek 
hozzánk, és elmondták, hogy üzenetet 
hoztak számunkra. „Elragadó könyv – 
mondtam nekik. – Már elolvastam.”  
Ez meglepte őket. Aztán a feleségem 
lepett meg engem: „Én most olvasom – 
mondta Ana María. – Móziásnál tartok.”

Meglátta ugyanis a könyvet az aszta-
lon, ahol mindennap hagytam, mielőtt 
elindultam dolgozni, és ő is elkezdte 
olvasni. Később újabb meglepetéssel 
szolgált, amikor elmondta nekem, 
hogy amikor néhány héttel korábban 

A mikor Mennyei Atya útmutatásáért imádkoztam, 
a feleségem ugyanezért imádkozott az otthonunk 

egy másik helyiségében.
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Mennyei Atya útmutatásáért imádkoz-
tam, ő ugyanezért imádkozott az ottho-
nunk egy másik helyiségében.

Közöltem a misszionáriusokkal, 
hogy készen állok megkeresztelkedni. 
Tanították nekünk a leckéket, aztán két 
héttel később megkereszteltek és kon-
firmáltak bennünket a feleségemmel. 
Annyira hálásak vagyunk, amiért az Úr 
elküldte hozzánk a Mormon könyvét, 
ezzel segítve nekünk megtudni, hogy 
melyik egyház az igaz! ◼

Raúl Hernandez, Amerikai Egyesült 
Államok, Texas
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Miközben a férjemmel éppen ebé-
deltünk egy helyi szendvicsbár-

ban, belépett egy ziláltnak, elveszettnek 
és zavarodottnak tűnő férfi. Amikor 
odajött az asztalunkhoz, meglepődtem, 
mert nem pénzt kért. Csak útbaigazítást 
kért az arizonai Flagstaff felé. A férjem-
mel útbaigazítottuk, ő megköszönte, 
majd távozott.

Ebéd után hazafelé indultunk. 
Hamarosan felfigyeltem erre a férfira, 
amint éppen egy benzinkút felé gyalo-
golt. Erős benyomásom támadt, hogy 
segítsek rajta, és megkértem a férjemet, 
hogy guruljon be a benzinkútra. Meg-
kerestem a férfit és bemutatkoztam. 
Szomorú és fáradt volt a tekintete. Az 
arcát a nehéz élet által szántott mély 
barázdák szabdalták.

Megkérdeztem, hogyan fog eljut-
ni Flagstaffbe. Azt mondta, hogy 
gyalog. Tudtam, hogy ez lehetetlen, 
mivel Flagstaff onnan majdnem 200 
km- re volt. Adtam neki egy kis pénzt és 

„Haza akarok menni”
elmondtam, hogy egy közeli gyorsétte-
remben haraphat valamit, illetve hogy 
majd visszajövök, elviszem a buszpá-
lyaudvarra, és veszek neki egy jegyet 
Flagstaffig.

Visszamentem a kocsinkhoz, és 
beszámoltam a férjemnek a történ-
tekről. Tekintettel a férjem egészségi 
állapotára, egy barátomat kértem meg, 
hogy menjen velem vissza. Beleegye-
zett. Összeszedtünk néhány dolgot, 
ételt és vizet, aztán autóba ültünk és 
visszamentünk az étteremhez. Felvet-
tük a férfit.

A buszpályaudvar felé haladva sze-
gény csak annyit kezdett ismételgetni, 
hogy „haza akarok menni”. Megkérdez-
tem, hogy Flagstaffben lakik- e. Ő nem 
ott lakott, viszont a lánya, akivel már 
évek óta nem beszélt, igen. Elmagya-
rázta, hogy két héttel előtte helyezték 
szabadlábra. Egy másik szabadulóval 
együtt kitették őket a buszpályaudvaron 
és kaptak egy- egy jegyet. A másik volt 

elítélt ellopta a férfi jegyét és a kevéske 
pénzét. Ő azóta az utcán kóborolt. 
Senki sem segített neki.

„Haza akarok menni” – mondta újra.
Megérkeztünk a buszpályaudvarra. 

Megvettem a jegyét, adtam neki egy 
kis pénzt és az általunk összeszedett 
dolgokat. Megköszönte és helyet 
foglalt. Ahogy eljöttünk onnan, a férfi 
szavai visszhangoztak a fejemben: 
„Haza akarok menni.”

Hát nem mindannyian ezt akarjuk? 
Mindannyian távol vagyunk attól a 
szerető otthontól, ahonnan a földre 
jöttünk. Mindannyian eltévedhetünk, 
ezért Jézus Krisztus megmutatta a 
követendő ösvényt, és az engesztelő 
áldozata révén megfizette a végső 
árat a bűneinkért. Ahogy ez a férfi 
sem tudott egyedül hazatérni, úgy mi 
sem vagyunk képesek visszatérni a 
mennyei otthonunkba a Szabadítónk 
nélkül. ◼
Audrey Simonson, USA, Arizona IL
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F elfigyeltem a férfira, amint éppen 
egy benzinkút felé gyalogolt,  

és erős benyomásom támadt,  
hogy segítsek rajta.



Rendszerint reggel 8- kor mentem el 
otthonról, és az egész napos munka, 

illetve az esti iskola után mindig éjfél-
kor értem haza. Abban a kis időben, 
amit mindemellett a férjemmel, Dani-
ellel töltöttem, veszekedtünk. Rosszul 
álltak a dolgok. Már ott tartottunk, 
hogy különválunk.

Az egyik vasárnap este, egy vesze-
kedést követően Daniel azt mondta: 
„Talán közelebb kellene kerülnünk 
Istenhez.” Másnap, amikor Daniel 
vigyázott otthon a fiunkra, misszionári-
usok kopogtattak be hozzánk.

Elkezdtek látogatni bennünket, 
én pedig vitattam mindent, amit taní-
tottak. Azonban néhány beszélgetés 
után elkezdtünk érezni valamit. Nem 
tudtuk, hogy mi az, de „varázslatos”, 
békés és harmonikus érzésként jelle-
meztük. Akkor is megmaradt, miután 
a misszionáriusok távoztak. Rájöttünk, 
hogy gyakrabban kell ezt éreznünk az 
otthonunkban.

A misszionáriusok üzenete a család 
fontosságáról olyan lelkesítően hatott 

Az Úrnak más tervei voltak 
számunkra

ránk, hogy Daniellel szorosabbá vált a 
házasságunk. Eredetileg azt reméltem, 
hogy a tanulmányaim után jobb beosz-
tást kapok majd a munkahelyemen, 
de inkább úgy döntöttünk, hogy a 
családunkra összpontosítunk, több időt 
töltünk együtt, és további gyermekeket 
vállalunk. Megszakítottam a tanulmá-
nyaimat, kiléptem a munkahelyemről, 
és Daniel kártevőirtó vállalkozásában 
kezdtem dolgozni titkárnőként.

A misszionáriusok első látogatása 
után kevesebb mint három hónappal 
megkereszteltek és konfirmáltak bennün-
ket. Az életünk gyökerestül megváltozott. 
Elkezdtünk a tizedfizetés törvénye sze-
rint élni. Elkezdtünk imádkozni otthon, 
illetve a munkahelyen, Daniel alkalma-
zottaival is. Elkezdtünk szolgálni az 
egyházban. Daniel vállalkozása fejlődött, 
és további munkásokat vehetett fel.

Egy évvel a keresztelőnk után elmen-
tünk a templomba, hogy egymáshoz 
pecsételjenek bennünket. Néhány nap-
pal a pecsételés után tudtam meg, hogy 
várandós vagyok.

A vasárnapok nem mennek könnyen 
számunkra. Daniel korán indul el 
a főtanácsgyűlésekre. Egyedül kell 
felkészítenem a három gyerekünket az 
istentiszteletre. Viszont a hét folyamán 
sok időt tudunk együtt tölteni. Így 
hát annak ellenére, hogy vasárnap, az 
Úr szolgálata közben időnként külön- 
külön vagyunk, tudjuk, hogy áldottak 
vagyunk.

Bizonyságot szereztünk arról, hogy 
amikor mi megtesszük a részünket, az 
Úr tud nekünk segíteni, és érkeznek az 
áldások. Sokkal többet kaptunk, mint 
amennyit a saját terveink alapján vala-
ha is reméltünk. Az Úr jobb dolgokat 
tartogatott számunkra. ◼
Claudia Zepeda, Chile, Coquimbo Régió
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K O N F E R E N C I A I  J E G Y Z E T F Ü Z E T E M

M É L Y E B B R E  M E R Ü L N I

Mit jelent tanítványnak lenni?

M A R A D J 
V E L E M !
„Az életben határozottan 
az a leginkább lenyűgöző 
látvány és hang, amikor 
Jézus nemcsak elhalad 
mellettünk, hanem odajön 
hozzánk, megáll mellettünk, 
és nálunk lakozik.”

Jeffrey R. Holland elder: Az üze-
net, az értelme és a sokaság. 8.

„ISTEN HANGJÁT ÉS AZ  
Ő SZÖVETSÉGES 

ÖSVÉNYÉT KÖVETVE  
Ő MEG FOG MINKET  

ERŐSÍTENI A 
PRÓBATÉTELEINKBEN.”

Jorge M. Alvarado elder: 
Hitünk próbatétele után. 50.

Kössetek szövetségeket és tartsátok meg azokat! Vessétek régi 
útjaitokat mély, örvénylő vízesésekbe! Temessétek el telje-
sen lázadásotok fegyvereit, hogy a markolatuk ne álljon ki a 
földből!” (Dale G. Renlund elder: Rendíthetetlen elkötelezettség 
Jézus Krisztus iránt. 25.)

•  „Azon ígéretünk, miszerint mindig emlékezünk a Szabadítóra, 
erőt ad ahhoz, hogy kiálljuk az igazságért és az igazlelkűségért 
– legyünk akár egy nagy tömegben vagy magányos helyeinken, 
ahol Istenen kívül senki sem ismeri a cselekedeteinket”  
(Lisa L. Harkness: Megbecsülni az Ő nevét. 61.).

•  „Jézus Krisztus igaz tanítványai anélkül szeretik Istent és az Ő 
gyermekeit, hogy ezért bármit is elvárnának cserébe. Szeretjük 
azokat, akikben csalódunk, akik nem kedvelnek minket. Még 
azokat is, akik gúny tárgyává tesznek és bántalmaznak minket, 
és próbálnak fájdalmat okozni nekünk” (Dieter F. Uchtdorf 
elder 88.).

„A tanítványság nem a tetteink tökéletes mivoltáról szól 
– mondta Dieter F. Uchtdorf elder –, hanem azok tudatos-
ságáról” (A te nagy kalandod. 87.). A választásaink, és nem a 
képességeink azok – mondta ő és más általános konferenciai 
beszélők –, amelyek megmutatják, kik is vagyunk valójában.
•  „Vajon igaz követői vagyunk Őneki, aki mindenét odaadta 

értünk? Könyörgök mindazoknak, akik e szavakat hallják 
vagy olvassák: Kérlek, kérlek, ne halogassátok a teljes elkö-
telezettséget valamilyen nem is létező, jövőbeli időpontig!” 
(Terence M. Vinson elder: A Szabadító igaz tanítványai. 11.)

•  „Szentek azok, akik keresztelkedés által evangéliumi szövet-
ségre léptek, és törekednek Krisztust az Ő tanítványaiként 
követni. Így hát »a szentek öröme« a krisztusivá válás örömé-
re utal” (D. Todd Christofferson elder: A szentek öröme. 15.).

•  „Arra kérlek benneteket, hogy kötelezzétek el magatokat 
a tanítványság egész életen át tartó folyamata mellett. 
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Kaphatok kinyilatkoztatást

„Az egyház új, gyermekeknek és fiataloknak szóló prog-
ramja annak az alapjára épül, hogy megtanuljunk töreked-
ni a kinyilatkoztatásra, felfedezni, minek a megtételét várja 
tőlünk az Úr, majd ezen iránymutatás szerint cselekedni” 
– mondta Michelle Craig nővér, a Fiatal Nők Általános 
Elnökségének első tanácsosa. Négy módot osztott meg 
arra, hogy miként fokozhatjuk a kinyilatkoztatás elnyerésé-
hez szükséges lelki képességünket:
1. Különítsetek el időt és helyet Isten hangjának 

meghallására!
2. Cselekedjetek késlekedés nélkül!
3. Az Úrtól kérjétek a megbízásotokat!
4. Higgyetek és bízzatok Istenben, hogy vezet benneteket!

Lásd Michelle Craig: Lelki képesség. 19–21.

H O S S Z A B B Í T S U K 
M E G  A Z  I S T E N -
T I S Z T E L E T E T 
H A T  N A P P A L !

„Amikor a Jöjj, kövess 
engem! anyagot 
útmutatóként hasz-
nálva tanulmányozzuk 
a szentírásokat, az 
megerősíti a megtéré-
sünket Jézus Krisztushoz 
és az Ő evangéliumához. 
Nem csupán lecseréljük 
az egy órával rövidebb 
vasárnapi istentisz-
teletet az egy órával 
hosszabb szentírás- 
tanulmányozásra otthon. 
Az evangélium tanulása 
egész héten át tartó 
folyamatos erőfeszítés. 
Miként az egyik nővér 
bölcs meglátásával meg-
osztotta velem: »Nem az 
a cél, hogy az istentiszte-
letet egy órával lerövidít-
sük, hanem az, hogy az 
istentiszteletet hat nap-
pal meghosszabbítsuk!«”

Mark L. Pace: Jöjj, kövess 
engem! – az Úr ellenstratégi-
ája és megelőző terve. 46.

M I K É N T …

Minden oldalszám a 2019.  
novemberi Liahónából származik.
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Hogy történhet meg, hogy valaki 
rekreációs terápia diplomával és 10 

éves mentálhigiénés tapasztalattal cuk-
rászdát nyit, ahol színes brownie- kat, 
blondie- kat és fagylaltot lehet kapni?

Molly Kohrman esetében a válasz 
egyszerű. 2017- ben beiratkozott az 
Önellátási Szolgáltatások egyik tanfo-
lyamára a saját vállalkozás elindítása 
és bővítése témájában. Ez a tanfolyam 
meghozta a bátorságát ahhoz, hogy 
kövesse az álmát.

„Washington, D.C.- ben tanultam 
cukrászatot, utána kulináris iskolába 
jártam Utah- ban – mondja. – Amikor 
a cövekem bejelentette, hogy önellátási 
tanfolyamokat indít, arra gondoltam, 
talán jó lenne kipróbálni. Mindig is 
saját vállalkozást szerettem volna. 
Tanultam üzleti tantárgyakat is. Nem 
árthat, ha tanulok még.”

A tanfolyam különbözött minden 
más, Molly által korábban folytatott 
üzleti vagy cukrászati kurzustól. Attól 
volt egyedi, mondja, hogy jelen volt a 
Szentlélek és a bajtársias szellem a részt-
vevők között.

„Az üzleti beszélgetések jók vol-
tak és hasznosak – mondja –, de ami 

számomra a leginkább számított, az az 
üzleti beszélgetésekhez kapcsolódó lelki 
vonatkozás volt.”

Tehetségek és nyugtalanság
„Belül nagyon nyugtalan voltam 

– mondja Molly. – Azon morfondí-
roztam, hogy vajon tényleg a legjobb 
felhasználási módja- e a forrásaimnak, 
ha a megtakarításaimat, az időmet és 
az energiámat egy vállalkozás indítá-
sára fordítom amikor abban az időben 
az öngyilkosság- megelőzés területén 
dolgoztam.”

Az első órán Molly és a többi részt-
vevő az Úr azon vágyáról beszélt, hogy 
a szentjei sikeresek legyenek és olyan 
megélhetést válasszanak, amely örömet 
hoz nekik. Megkérdezte a csoportot: 
„Hogyan tudjátok összhangba hozni 
azt, hogy a kapott tehetségeiteket egy-
felől fajsúlyos dolgokra használjátok, 
másfelől olyasmire, amit egyszerűen 
csak meg szeretnétek tenni?”

Ahogy a csoport elbeszélgetett erről 
a kérdésről, Molly rájött, hogy nem 
egyszerűen brownie- kat fog árulni. Ha 
a vállalkozása sikeres lesz, akkor embe-
reket fog alkalmazni, forrásai lesznek 

ALélekvoltadöntő
Írta: Michael R. Morris
Egyházi folyóiratok

A Z  Ö N E L L Á T Á S  Á L D Á S A I

Hála az Önellátási Szolgáltatások tanfolyamának és a 
Szentlélektől kapott útmutatásnak, Molly Kohrman meg-
lelte a saját vállalkozás indításához szükséges bátorságot.

arra, hogy méltó célokra adakozzon, és 
amikor a munkája már kevesebb időt 
vesz igénybe, önkéntesként visszatérhet 
szociális munkásnak.

„Az a beszélgetés kellett hozzá, 
hogy tényleg megértsem. Nem esett le 
mindaddig, amíg hasonló gondolko-
dású emberekkel nem kerültem egy 
terembe – mondta. – Mindannyian az 
üzleti folyamatok és az életünk más 
és más szakaszában tartottunk, de ott 
volt a Lélek, és nagyon is irányította a 
beszélgetésünket – minden órán. Rájöt-
tem, hogy ha a saját vállalkozás az, amit 
igazán szeretnék, akkor Mennyei Atya 
támogatni fog benne.”

Brownie- k és áldások
Nagyjából a 12 hetes tanfolyam 

felénél Molly elkezdett brownie- kat 
sütni és bevinni a tízfős önellátási 
csoportjának.

„Ez egyáltalán nem volt ellenükre,  
és néhányan kifejezetten hasznos vissza-
jelzést adtak – mondja. – Elkezdtem 
különböző ízekkel, mázzal és összete-
vőkkel próbálkozni. A tanfolyam végére 
már elég jó elképzelésem volt arról, 
hogy mit szeretnék csinálni.”



Molly elmondása szerint létfontossá-
gú volt, hogy a csoportja hetente talál-
kozott, hogy elszámoltatták egymást a 
heti vállalásaikkal kapcsolatban, hogy 
megtanulták, miként és kitől kérjenek 
segítséget, valamint hogy egymás figyel-
mét ráirányítsák a szükséges forrásokra.

„Amíg együtt voltunk mindvégig 
áldottnak és a csoporttagok által támo-
gatottnak éreztem magam – mondja. 
– A tanfolyam segített, hogy jobban 
tudatában legyek mindannak, amire 
még rá kellett jönnöm.”

Miután Molly 2018 őszén megnyitot-
ta a brownie- boltját, hamar felfedezte, 
hogy egy vállalkozás működtetése több 
időt vesz igénybe, mint gondolta. Azon-
ban egy az önellátási órákon tanult 
tantétel továbbra is áldást hoz számára.

„Arról beszélgettünk, 
hogy milyen rendkívül 
sok időnket fogja elvenni 
minden, de az lesz a dön-
tő, hogy tudjunk időt sza-
kítani a Lélekre – mondja. 
– Megtapasztaltam, hogy ez 
igaz. Amikor azt érzem, hogy 
hirtelen túlterhelt és stresszes 
vagyok, akkor a szentírásokat 
vagy az általános konferen-
ciai beszédeket hallgatom, 
miközben reggelente egyedül 
dolgozom, és ez megnyugtat, 
valamint békességet hoz a 
számomra.”KO
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A békességnek ez az érzése, mellette 
pedig az izgatott, boldog, elégedett 
vendégek hajtják tovább Mollyt, még a 
hosszú munkanapok végén is.

„Nem tudtam volna elkezdeni ezt 
a vállalkozást Mennyei Atya segítsége 
nélkül – mondja. – És sok más ember 
segítsége és támogatása nélkül egysze-
rűen lehetetlen lett volna. Ez egy annyi-
ra nagyszerű lehetőség. Olyan régóta 
meg akartam tenni.”

És hála az önellátási tan-
folyamnak „megáldattam 
azzal a lehetőséggel, hogy 
megpróbálhassam”. ◼
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A Családsegítő Szolgáltatások tanácsadóival 
konzultálva készült cikk.

5 módszer egy beszélgetés 
elkezdésére

•  Az élethez hozzátartoznak a 
kellemetlen érzések. Semmi gond 
azzal, ha néha mérgesnek, szomo-
rúnak vagy nyugtalannak érzed 
magad. Ezek az érzések nem 
mindig azt jelentik, hogy valamit 
rosszul csináltál.

•  Ugye tudod, hogy amikor valaki 
eltöri a lábát, akkor az orvosok 
segítenek neki? Olyan emberek is 
léteznek, akik feldúlt gondolatok 
és érzések esetén segítenek. Segít-
séget kell kérnünk, amikor szüksé-
günk van rá.

•  A hibák részét képezik annak, 
ahogy itt a földön tanulunk és 
növekszünk. Senki sem tökéletes! 
Mennyei Atya szeret bennünket 
– akkor is, ha elrontunk valamit. 
Azt akarja, hogy próbálkozzunk 
tovább.

•  Vannak olyan tevékenységek – 
mély levegővétel, beszélgetés vala-
kivel, sportolás vagy rajzolás –, 
amelyek segíthetnek, hogy jobban 
érezd magad, amikor feldúlt vagy. 
Nem szabad olyasmit csinálnunk, 
ami fájdalmat okoz állatoknak, 
magunknak vagy másoknak.

•  Az embereknek időnként feldúlt 
érzéseik vagy zavaró gondolataik 
támadnak, amelyek nem akarnak 
elmúlni. Vannak mások, akiknek 
másféle módokon problémás az 
elméjük működése. Ez nem az ő 
hibájuk. Kedvesnek és segítőkész-
nek kell lennünk mindenkivel, 

Hogyan beszélhetek a 
gyermekeimmel a 
mentális  
egészségről?
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és úgy bánni velük, ahogy Jézus 
Krisztus tenné.

Beszélgetési tippek
•  Fontos, hogy kérdéseket tégy fel 

a gyermekeidnek a gondolataik-
kal és érzéseikkel kapcsolatban, 
majd pedig valóban figyelj oda. 
A kérdések például a követke-
zők lehetnek: Mi jár a fejedben 
mostanában? Milyen változások 
zajlanak az életedben? Vettél 
észre mostanában új érzéseket? 
Vannak olyan kérdéseid, amelye-
ket egy ideje fel szeretnél tenni 
valakinek?

•  A gyermekeid kérdései fontosak. 
Segíthetnek, hogy tudd, minek 
a megtanulására állnak készen a 
gyermekeid. Ahelyett, hogy min-
dent egyszerre rázúdítanál egy 
gyermekre, amit az adott témá-
val kapcsolatban tudsz, inkább 
alapvető információval válaszold 
meg a kérdést. Majd kérd meg 
őket, hogy reagáljanak rá. Ha 
nincsenek kapcsolódó kérdése-
ik, akkor lehet, hogy az alapok 
ezúttal elegendőnek bizonyultak. 
Ha viszont vannak még kérdéseik, 
akkor talán készen állnak további 
részletekre.

•  Kerüld a vitatkozást a gyerme-
keddel azokról az érzésekről, 
amelyekről beszámol, még akkor 
is, ha te másként látod a helyzetet, 
mint ahogy ő érzi.

•  Írni néha könnyebb, mint beszél-
ni. Ha a beszélgetések nem men-
nek jól, próbáld meg megkérni 
a gyermekedet, hogy írja vagy 
rajzolja le, mit érez.

Segítség!
Ha úgy érzed, hogy a gyermeked érzelmei vagy viselkedése teljesen féktelenné 

vált, vagy úgy látod, a mentális egészségük veszélyben van, fordulj mentálhigiénés 
szakemberhez! (Alább találsz egy cikket, amelyben ehhez a folyamathoz adnak 
tippeket.) A püspököd segíthet neked kapcsolatba lépni a Családsegítő Szolgálta-
tásokkal vagy más, a területeden elérhető tanácsadási forrásokkal. A mentalhealth 
.ChurchofJesusChrist .org oldalon pedig találsz egy listát ingyenes krízisvonalakról 
és más forrásokról. Szeretnek téged és nem vagy egyedül! ◼
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TOVÁBBI FORRÁSOK
•  Hat módszer, hogy jobban érezd magad. (Jóbarát, 2020. febr.)
•  Megtalálni a nektek megfelelő mentálhigiénés szakembert. (Liahóna, 2019. jan., 

nyomtatásban meg nem jelenő cikk.)
•  Angol nyelven: “Talking about Tough Topics” (Mar. 2015 Liahona)

Tevékenységötletek

•  Kisgyermekek esetén rajzolj 
különböző érzéseket tükröző 
arcokat, és segíts a gyermekeidnek 
megnevezni ezeket az érzéseket.

•  Ötletelj a gyermekeiddel egy olyan 
tevékenységeket tartalmazó lista 
összeállításához, amelyeket kipró-
bálhatnak, amikor feldúltak.

•  Gondolj valakire, aki szomorú 
vagy valamilyen értelemben küsz-
ködik. Mit tehetne a családotok 
annak érdekében, hogy szeretetet 
tanúsítsatok irántuk?

•  Olvassatok el és beszéljetek meg 
olyan történeteket a Liahónából, 
amelyekben egyháztagok Istenbe 
vetett hittel néztek szembe külön-
böző megpróbáltatásokkal.

mentális  
egészségről?
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Ebben a rovatban
44 Bénultan, de nem  

borúlátóan
Írta: Julieta Olmedo

48 Segítségkérés a barátom 
öngyilkossága után
Írta: Brixton Gardner

Nyomtatásban nem 
jelenik meg
A miértjeimből hogyanok lettek
Írta: Lydia Tava‘esina Pickard

Így leltem hitre, amikor már 
úgy éreztem, hogy mindent 
elveszítettem
Írta: Jennifer Enamorado

Itt találod meg ezeket a cikkeket, vala-
mint további tartalmakat:
•  A liahona .ChurchofJesusChrist .org 

oldalon
•  A Heti FF rovatban (az Evangéliumi 

könyvtár Fiatal felnőtteknek szóló 
részében)

•  A facebook.com/liahona oldalon

Oszd meg a saját  
történetedet!
Neked is van egy lenyűgöző törté-
neted, amelyet megosztanál? Vagy 
vannak bizonyos témák, amelyekről 
olvasni szeretnél? Ha igen, akkor írd 
meg nekünk! A cikkeidet vagy visszajel-
zésedet a liahona .ChurchofJesus 
Christ .org oldalon küldheted be.

Mindannyiunknakvoltakmársötétésnyomasztónapjai,amikorúgy
érezzük, hogy semmi sem sikerül. Az ilyen alkalmakkor ezt kérdez-
hetjük magunktól: „Miért én? Miért most? Hogy fogom én ezt kibír

ni?” Szerencsére nem vagyunk magunkra hagyva. Számíthatunk Mennyei 
Atyánkszeretetteljesútmutatására.

Fiatalabb koromban rendszerint panaszkodva és kétkedve fogadtam az 
engemérőcsapásokat–amígvalamiolyasminemtörtént,amiörökrekihatott
az életemre: volt egy balesetem, amelyben sajnos a bal kezem összes ujját 
elvesztettem. Bármily nehéz volt is ezt elviselni, ez a megpróbáltatás megta-
nított engem bízni Mennyei Atyában. És mindenek ellenére megtanultam 
derűlátónakéshálásnaklenni,éssohafelnemadni.Valamiteljesenmegvál
tozott bennem, és éreztem, miként terjeszti ki ránk a szeretetét Mennyei Atya, 
és vezet minket keresztül az összes nehézségen, melyen az életünkben átme
gyünk. A történetemet elolvashatod a mostani lapszám digitális változatában.

A 44. oldalon található cikkében Julieta is arra emlékeztet minket, hogy még 
egytisztítótűzközepetteislehetünkboldogok,éshitteltekinthetünkajövőbe.
AnyomtatásbanmegnemjelenőcikkeksorábanLydiaarraemlékeztetminket,
hogy keressük a próbatételeink célját. A próbatételek azok, melyek segítenek 
nekünk olyanná válni, mint Mennyei Atyánk. Aztán a 48. oldalon Brixton teszi a 
bizonyságát arról, hogy bár a Szabadító valóban be tudja gyógyítani a sebein
ket,köztükamentálisegészségünketérőkihívásokatis,olykorszükséges–és
egészenhatározottanhelyénvaló–másembereksegítségétiskérni.

Teljesszívembőltudom,hogyminden nehézség – minden sötét és nyo-
masztó időszaka az életünknek – egy szent célhoz vezethet, és hogy ez a 
célnemmás,mintafinomításunkésmegváltoztatásunk,hogyegynapvégül
tökéletessé váljunk, mint Mennyei Atyánk.

Szeretettel:

Jennifer

Fiatal felnőtteknek

Azok a sötét és nyomasztó időszakok –  
más szemszögből
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Bénultan, de 
nem borúlátóan

Írta: Julieta Olmedo

K islánykorom óra szerettem a sportokat, különös
képpen a focit. Minden alkalmat megragadtam 
a játékra, és arról álmodoztam, hogy egy napon 
argentínszínekbenfogokmegmérkőzniazolimpi

án vagy a Világjátékokon.
Aztán 15 éves koromban egy nap az álmaim egyszer 

csakdarabokrahullottak.Meglátogattamabetegifjúsági
hitoktatómat, és éppen hazafelé bicikliztem, amikor a 
környékünkön két banda lövöldözni kezdett egymásra. 
Egyeltévedtgolyóahátambafúródott.

Amikor másnap felébredtem a kórházban, közölték, 
hogy deréktól lefelé lebénultam.

Ezt a kérdést kell feltenni, 
amikor rossz dolgok történnek

Miközben lábadoztam, a családtagjaim és a barátaim a 
közérzetemfelőlkérdezgettek.Láttam,hogymindannyiu
kat elszomorítja az állapotom, ezért mindig vigasztaltam 
őket,hogyrendbenvagyok.Másokvigasztalásanekemis
segített, de tisztában voltam vele, hogy nem fogok tudni 
újrajárni,ésmegkelltanulnomegyüttélniazzal,hogy
lebénultam.

Abbanazidőbenelkezdtemifjúságihitoktatásrajárni
ésisméttevékennyéválniazegyházban.Azifjúságihitok
tatás volt az a tartóoszlop, amelyre támaszkodva vissza
tértem és nem lettem dühös Mennyei Atyára a velem 
történtek miatt.

Miután meg-
lőttek és lebé-
nultam, a Jézus 
Krisztusba 
vetett hitem 
lehetővé tette a 
lehetetlent.
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Azifjúságihitoktatásonazoktatónkazt
tanította nekünk, hogy amikor rossz dolgok 
történnek, ne kérdezzük, hogy „Miért történt ez 
velem?”. Azt mondta, hogy inkább ezt kérdez
zük:„Mittanulhatokebből?”

Nehézvoltkitartóanhaladnielőreésmin
digpozitívnaklenni,deazifjúságihitoktatóm
kérdésesokerőtadottnekem.Amikorelvesz
tettem a reményt, és kétségekkel teltek meg 
a gondolataim, mindig ehhez a kérdéshez 
kanyarodtam vissza: „Mit tanulhatok?” Ez 
segített felkelnem mindennap, és ez segített 
afelszínenmaradnom,amikorúgyéreztem,
hogy feladom.

Amipedigazengemmeglövőembertilleti,
Mennyei Atya megáldott engem azzal, hogy 
ne legyenek rossz érzéseim iránta. Végül bíró
ság elé állt és börtönbüntetésre ítélték. Az 
ottléte alatt írt nekem egy levelet, amelyben 
a megbocsátásomat kérte, és elmondta, hogy 
megváltozott. Visszaírtam, hogy nincs bennem 
keserűségiránta,ésörülök,hogymegváltozott.

Új szenvedélyre lelve
Miutánmeglőttek,évekigneméreztem,

hogy bármit is szeretnék csinálni. Hiányzott a 
sportolás, és akkor még nem tudtam, hogy sok 
sportágat hozzáigazítottak a fogyatékosságok
kalélőemberekhezis.Amikoreztmegtudtam,
visszatért a sportolás iránti lelkesedésem. Ha 

egysportújvoltszámomra,igyekeztemmeg
tanulni.Ésugyanazzalaszenvedéllyelűztem,
mintalebénulásomelőttafocit.

Hamarosan találtam egy sportágat, amelyet 
ugyanannyira megszerettem, mint a focit: a 
kerekesszékes kosárlabdát. Sok játék és gyakor
lás után végül kiválasztottak arra, hogy Argen
tínát képviseljem a nemzetközi porondon. 
Nagyon szeretem a nemzetközi versenytársak 
közöttzajlómagasszintűcsapatversenyeket.

Játszottam a hazai kerekesszékes kosárlab
da válogatottban a 2014 es Para Dél Amerikai 
Játékokon Chilében, ahol aranyérmesek 
lettünk. Ezután 2015 ben Kolumbiában mér
kőztünkmegadél-amerikaibajnokságon,és
ezüstérmet nyertünk. Részt vettem 2015 ben 
a Para Pánamerikai Játékokon Kanadában, 
aholkvalifikáltukmagunkata2016-osRiode
Janeiro i paralimpiai játékokra Brazíliában. 
Későbbpedigkvalifikáltukmagunkatavilág
bajnokságra, és 2018 ban a németországi 
Hamburgban játszottunk. 2019 augusztusában 
aztán a perui Limában játszottunk a Para Pána
merikai Játékokon.

Az áldások, amelyek 
segítenek nekem 
kitartani

Időnkéntmégmostiselcsüggedek,és
minden napnak megvannak a maga kihívá
sai, amelyeken felül kell kerekednem. Viszont 
köszönetet mondok Mennyei Atyámnak a 
csodálatos családtagjaimért és barátaimért, 
akiket adott nekem. Sok fontos embert hozott 
az életembe, akik segítettek szembenéznem 
ezzel a nehéz próbatétellel. A családi támoga
táslétfontosságúakihívásoklegyőzésében–
nemcsakafizikai,deamentális,érzelmiéslelki
kihívásainkban is.

Köszönhetőenannak,hogyazéletemben
jelen van az evangélium, értékelni tudom azt a 

Amikor elvesztettem a reményt,  
és kétségekkel teltek meg a  

gondolataim, mindig ehhez a  
kérdéshez kanyarodtam vissza:  

„Mit tanulhatok?”
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sok áldást, amelyet Atyám adott és továbbra is 
ad nekem. Tudom, hogy szeret engem. Ha nem 
lenne hitem Benne és Jézus Krisztusban, nem 
lettem volna képes elviselni ezt a kihívást.

Igen, kerekesszékben kell átkelnem az életen, 
de végül is még kerekesszékben is elértem szá
mos gyermekkori célomat. Azt szoktam monda
niazembereknek:„HiggyetekazAtyánkban!Ő
velünkvan.AzŐsegítségévelképesekvagyunk
leküzdeni a kihívásainkat. Ne veszítsétek el a 
hiteteket!Maradjatokszilárdakazevangéli
umban.Tűzzetekkicélokat,éselfogjátokérni
azokat. Mennyei Atyánk segíteni fog nektek.”

Amellett, hogy támogat engem a kihívása
imban és a céljaimban, a hitem abban is segít, 
hogy Jézus Krisztus evangéliumának tantételei 
szerint éljek. A bajnokságokon való részvétel 
kísértéseket is magával hozhat, de ha észben 
tartom az evangéliumi tantételeket és a nor
máimat, az segít abban, hogy jó döntéseket 
hozzak.

Igyekszem segíteni másoknak a pél
dám által. Nem iszom. Nem dohányzom. 

Az Ő segítségével képesek vagyunk 
leküzdeni a kihívásainkat. Ne veszít-
sétek el a hiteteket! Maradjatok szi-
lárdak az evangéliumban. Tűzzetek 
ki célokat, és el fogjátok érni azokat. 
Mennyei Atyánk segíteni 
fog nektek.

Ellentétben néhány más sportolóval, egyéb 
dolgokatsemteszek.Nemmindigkönnyűmeg
osztanom a szentírásokról való bizonyságomat, 
de azáltal próbálok tanítani másokat, amiket 
teszek és nem teszek.

Mennyei Atyánk rendel-
kezik az összes válasszal

Néha dühösek vagyunk Mennyei Atyára, 
amikor kemény dolgokon megyünk át mi vagy 
a szeretteink, de még ha mi nem is mindig ren
delkezünk válaszokkal a próbatételeinkre,  
Őrendelkezikezekkel.

Mennyei Atya nem ad nekünk olyan kihívá
sokat, amelyeket ne tudnánk leküzdeni. Ahogy 
azifjúságihitoktatómmondta,néhaokkaltör
ténnekrosszdolgok.Ésidőnkéntezekanehéz
dolgok végül áldást hoznak ránk és másokra. 
Ha a próbatételeink közepette is ragaszkodunk 
ahitünkhöz,ahitünkpéldájamegerősíthet
másokat, akiknek segítségre van szükségük 
ahhoz, hogy szembenézzenek a kihívásaikkal, 
és tovább tudjanak haladni. ◼
A szerző az argentínai Córdobában él.
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Segítségkérés  
a barátom 
öngyilkossága után

Írta: Brixton Gardner

Néhánynyárralezelőttazegyiknapéppendolgoztam,amikorhírt
kaptam arról, hogy egy jó barátom öngyilkosságot követett el és 
meghalt.Ledöbbentem–ténylegnemtudtam,hogyanreagáljak.

Emlékszem, ahogy ott ültem némán az íróasztalomnál, és nem tudtam, 
mire gondoljak vagy mit tegyek.

Mindenféle gondolat és érzelem árasztott el és zavart össze. De azt 
mondogattammagamnak,hogyjólvagyok,éstúlfogokjutniezen.A
következőhónapokazonbanadepresszióésszomorúsághullámával
borítottak el engem. Sok volt akkor a könny és az álmatlan éjszaka. 
Voltak olyan reggelek, amikor még az ágyból sem tudtam kikelni. Úgy 
gondoltam, hogy az imáimat nem hallja és nem válaszolja meg senki. 
Aszentírásokolvasásaunalmasnaktűntésnemlelkesített.Reményte
lenséget éreztem, és nem hittem, hogy a dolgok jobbra fordulnak.

Nagyonhosszúideigféltembárkivelisbeszélniazakkoriérzéseim
ről.Azemberektudtakaveszteségemről,ésjavasoltákis,hogybeszél
gessünk, és hogy támogatnak, de ezt mindig visszautasítottam. „Nem 
akarokaterhükrelenni–gondoltammagamban.–Amúgyismegvan
nakasajátgondjaik.Miérttörődnénekazenyémmel?”

Egyik vasárnap a gyászom már már elviselhetetlenné vált. Nem 
tudtamnyugtonülniazúrvacsoraigyűlésalatt.Amintvégre-valahára
végetértagyűlés,márcélbaisvettemafolyosót,hogyelhagyjamaz
épületet.Mielőttazonbanakijárathozértemvolna,belefutottamegy
nőbeazegyházközségemből,akiévekkelkorábbanöngyilkosságmiatt
veszítetteelafiát.Amintegymásrapillantottunk,aLélekaztmondta
nekem, hogy ideje mondanom valamit arról, amit érzek.

F I A T A L  F E L N Ő T T E K N E K

Azt gondoltam, 
hogy egyedül is 
le tudom küzde-
ni a depresszió-
mat, de végül az 
változtatott meg 
mindent, ami-
kor segítséget 
kértem.
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magamat, hogy mindennel szembe tudok nézni 
egyedül, és nincs szükségem segítségre. Nem 
tűntfel,hogykörülvagyokvéveolyanokkal,akik
szeretnek és segíteni akarnak.

Megtanultam, hogy amikor azt mondjuk, „egy 
szív és egy elme” (Mózes 7:18), az azt jelenti, 
hogy a te szívfájdalmaid az én szívfájdalmaim, 
az én kínjaim pedig a te kínjaid is. Nemcsak azt 
jelentiez,hogyszükségeseténsegítségetnyúj
tunk, hanem azt is, hogy hajlandóak vagyunk 
elfogadni is a segítséget, amikor szükségünk van 
rá.Az,hogyegyszerűencsakhagytammások
nak,hogysegítsenekrajtam,döntőnekbizo
nyult, és végül ez vezetett el a teljes mentális 
felépülésemhez.

Ma,néhányévvelezenélményután,őszintén
mondhatom, hogy egész életem során most 
vagyok a legboldogabb. Sok kemény munkával és 
legfőképpenIstenkegyelmébőlerősebbszeméllyé
váltam,mintakiatörténtekelőttvoltam.Ima,
szolgálat,sebezhetőség,alázat,terápia,számta
lanáldás–ezekésmégsokmindenmássegített
nekem abban, hogy eljussak oda, ahol ma vagyok. 
Sokkal tartozom Mennyei Atyának, a családom
nak és a közeli barátaimnak, amiért átsegítettek 

mindezen. Mennyire hálás vagyok azért, hogy 
segítségetkértem!Ezkulcsfontosságúvolta

gyógyulásomhoz. ◼

Ijesztőfeladatnaktűnt,demegállítottam,és
remegőhangonmegkérdeztem:„Beszélhetnék
veled egy kicsit? Segítségre van szükségem.”

Végighallgatta, hogy mi történt és mit érzek. 
Majd habozás nélkül karon fogott és könnyes 
szemmel ezt mondta: „Csak szeretném, ha tud
nád, hogy nem a te hibád, és hogy vannak, akik 
nagyon szeretnek.”

Egyikünksemálltamegsírásnélkülakövetkező
beszélgetést. Számomra olyan volt, mintha oszlani 
kezdtek volna a fellegek. Végre valamiféle fény
sugár vetült az életemre. Minden, amit aznap a 
folyosón mondott nekem, válasz volt az imáimra.

Amit a leginkább megtanultam azokból a 
pillanatokból, hogy akkor tudott végre elkez
dődniagyógyulásom,amikormegosztottamaz
érzéseimet.Addigvalamiértarrólgyőztemmeg

Brixton Gardner 
az Amerikai Egyesült 
Államok Kalifornia 

államában nőtt fel, és jelenleg a 
Brigham Young Egyetemen tanul. A 
kanadai Brit Columbiában szolgált 
missziót, szereti a fitneszt, az új ételek 
elkészítését (és elfogyasztását), vala-
mint ha kellemes új zenéket talál.
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Először azt hittem, 
hogy az ifjúsági 
hitoktatás nehéz 
lesz. Sulit kellett váltanom, a hitoktatás 
pedig kora reggel volt. Azt gondoltam, hogy 
nemfogműködniasokházimmegminden
egyéb miatt.

Amikoraztánelkezdtemifjúságihitoktatásra
járni,hirtelenkitágultazidőm.Mostmármin
digvanelégidőmaházira.Ráadásulmásnap
mindig izgatottan várom, hogy felkeljek és 
megint hitoktatásra menjek. A barátaimmal 
támogatjuk egymást, és sokat tanulok, amikor 
ott vagyok.

Azifjúságihitoktatásonérzettboldogság
nagyon hasonlít ahhoz, amelyet a templomban 
érzek. Mire 11 éves lettem, a testvéreim és a bará
taim már jártak a templomban, de én még nem.

Amikorvégreelégidőslettem,hogybelépjek
oda és kereszteléseket végezzek, nagy békesség 
töltött el. Bár a családtagjaim és a barátaim 
más meséltek arról, hogy milyen érzés a temp
lomban lenni, nagyon izgatott voltam, hogy én 
is átérezhetem.

Sofia D., 14 éves, Kolumbia
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52 A visszaállítás áldásai 
számodra
Írta: Dale G. Renlund elder

56 Jöjj, kövess engem!:  
Mormon könyve Ismerd meg a négy  
„Józsefet”a2 Nefi3-ból

58 Hajót kellett építenem
Írta: Juan Pablo Villar elder

61Bizonyság Jézus  
Krisztusról

62Kérdések és válaszok Tetszik az istentisztelet? 
Miért van szükségünk a 
Mormon könyvére?

64Az utolsó szó Látomást láttam
Írta: Joseph Smith
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Írta: Dale G. Renlund 
elder

a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

A HEGEDŰS A HÁZTETŐN címűzenésdarabbanafőszereplő,Tevje,ígymagyaráz
za közössége hagyományainak egyik jótékony hatását: „És a hagyományainknak 
köszönhetőenmindegyikünktudja,hogykiő,éshogyminekamegtételétvárja
tőleIsten.” 1 E tudáshoz nem is kell a hagyományra hagyatkoznod. Hála a visszaál
lításnak,tudhatod,hogykivagy,ésminekamegtételétvárjatőledIsten.Hamég
bizonytalan vagy, jogod és kötelességed e tudás megszerzése.

200évteltelazóta,hogya14évesJosephSmithnekrészevoltazelsőmennyei
látomásban, amely elindította a visszaállítást. Joseph azért ment be az otthona 
mellettierdőbeNewYorkállamészakirészén,mertaggasztottaalelkejólléte,és
tudniakarta,hogymelyikegyházhozcsatlakozzon.Tudniakarta,hogykiő,ésmitvár
tőleIsten.Megkaptaakeresettválaszokat,demégsokkaltöbbetismegtudottazon
anaponésakövetkező24évben.Avisszaállítottigazságnakköszönhetőennemcsak
azttudhatod,hogyIstenteremtetttéged,detudástszerezhetszavégsőrendelteté
sedrőlis.JosephSmithhezhasonlóanteisszemélyesengyőződhetszmegróla.

KI VAGY TE?
Istenszeretettgyermekevagy,akitŐismerésszeret.Josephakkorszerzetterről

tudomást, amikor az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek neki 1820 ban. Joseph 
ezt jegyezte fel: „Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másik
ra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd! ”( Joseph Smith története 1:17).

IstenismerteJosephet.Ezveledkapcsolatbanisigaz:Istenismertéged.Hosszú
idejeismer,ésazótaszeret,amiótacsakismer.Ismeriabennedrejlőistenilehető
ségetafejlődésreésarra,hogyfelmagasztosuljŐvele.Ezaztjelenti,hogybenned
rejlikalehetőség,hogyolyannáválj,mintŐ.2

„A család: Kiáltvány a világhoz” azt a mélyreható, visszaállított igazságot jelen
ti ki, hogy „minden emberi lény… Isten képmására teremtetett. Mindegyikük 

A  V I S S Z A Á L L Í TÁ S  
Á L D Á S A I  
S Z Á M O D R A

Hála a visszaállított evangéliumnak, tudhatod, hogy ki vagy, 
és minek a megtételét várja tőled Isten.
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mennyeiszülőkszeretettlélekfiavagy
lélekleánya, és mint ilyenek, isteni 
természettel és rendeltetéssel rendel
keznek.” 3 Ez az igazság az egyház régi 
tagjaiszámáramagátólértetődőnek
tűnhet.Denemígyszámosolyan
tekintélyes keresztény hittudósnak, akik 
szerintafőrendeltetésedazIstennek
valóhódolat,azŐimádataéstisztelete,
és Istent csakis az ösztönözte a megte
remtésedre,hogydicsőítsd,imáddés
szolgáldŐt.

Joseph Smith által Isten kinyilatkoz
tatta,hogyazŐmunkájaésdicsősége
atemegdicsőülésed,atehalhatatlan
ságod és örök életed megvalósítása.4 
BáramegdicsőülésedŐtdicsőíti,
Isten célja és szándéka annak a kör
nyezetnek a megteremtése, amely 
lehetővétesziafejlődésedet.Fejlődé
sedvégsőcéljaamaradandóöröm
lehet. Benjámin király azt tanította 
népének, hogy gondolkodjanak el 
„azoknak az áldott és boldog állapo
tán…, akik betartják Isten parancso
latait.Mertíme,áldottakőkminden
dologban,mindafizikai,mindalelki
dolgokban;éshamindvégighűsé
gesenkitartanak,befogadjákőket a
mennybe, hogy ezáltal Istennel lak
hassanakaboldogságegysoha véget
nemérőállapotában”(Móziás2:41).

Istenazttartjaszemelőtt,amia
leginkábbajavadraválik.Őkedvesés
türelmes.Tudja,hogyafejlődésedhez
a földre kellett jönnöd, testet kellett 
kapnod, és a saját tapasztalataid 
alapján kellett megtanulnod megkü
lönböztetniahelyesetahelytelentől.
Nem azt akarja, hogy örökre gyerek 
vagy kamasz maradj, és nem akar 
vakon engedelmes idomított háziál
lattásemváltoztatnitéged.Nem.Ő
azt szeretné, hogy magad válaszd a 

követését,ésatapasztalataidsoránérettéválvafelnőj,hogyörökösévéváljmind
annak,amivelŐrendelkezik.5 Ez a te isteni sorsod.

Ezekalapvetőigazságokavisszaállítotttanban,melyegyJosephSmitháltal
elmondottegyszerűimávalvettekezdetét.

MIT VÁR TŐLED ISTEN?
Istennekkétkulcsfontosságúelvárásavanfeléd.Előszöris,aztvárjatőled,hogy

ismerdmegéskövesdatervét.Másodszor,aztvárjatőled,hogysegítsmásoknak
megismerni és követni a tervét.

AhalandóságelőttibirodalmakbanmártanultálIstenszabadítástervéről,és
elfogadtadazt.Nembiztos,hogyezkönnyűdöntésvolt.MennyeiAtyagyermekei
nek egyharmada elutasította a tervet. Te viszont arra vágytál, hogy a földre jöhess, 
testet kaphass, és az önrendelkezésedet használva a terv követését választhasd. 
Istentudta–ahogyteistudtad–,hogyittaföldönhibákatfogszvéteniésbűnt
fogszelkövetni.Ebűnökvéglegmegakadályozzákmajd,hogyIstennelélj,hacsak
nemleszlehetségesmegváltanitégedabűneidtől.Istentervegondoskodottarról,
hogyJézusKrisztuslegyenaMegváltód.JézusKrisztusengesztelésthozottabűne
idértésahibáidért,hogyIstenszabadításterverádvonatkozóanisműködhessen.6 
Megfizettealegfőbbárat,hogyszámodra„igényttart[has]sonazAtyánáljogairaaz
irgalom tekintetében” (Moróni 7:27).

Isten terve arról is gondoskodott, hogy tiéd legyen az önrendelkezés ajándéka, 
hogykülönbségettehess„jóésgonoszközött”(2 Nefi2:5).„Önrendelkező”vagy(lásd
Tanésszövetségek58:28)–olyan,akiképesönállódöntésekethozni.Amikorazon
ban rossz döntéseket hozol vagy hibákat követsz el, Isten elvárja, hogy az önrendel
kezésedetbűnbánattartásárahasználd.AbűnbánatJézusKrisztusengeszteléseáltal
lehetséges,ésazértvanrászükség,hogyIstenelőtttisztalehess.7

Bűnbánatottartasz,amikorIstenfeléfordulszéshitetgyakorolszJézusKrisztus
ban.AbűnbánatfeltételénekteljesüléseeseténJézusKrisztusengeszteléselehe
tővéteszi,hogykegyelembenrészesüljazonbüntetésalól,amelymáskülönben
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kilennerádszabva.Azzalmutatodmeg,miszerintbűnbánatottartottál,hogy
engedelmeskedsz az evangélium törvényeinek és szertartásainak. És amikor 
bűnbánatottartasz,szeplőtelen,tisztaésszentleszel.

Amint azt Isten kijelentette Ádámnak: „Ez a szabadulás terve, minden ember 
számára,azénEgyszülöttemvéreáltal”(Mózes6:62).AKrisztusbaésaMennyei
Atyatervébevetetthitünknekköszönhetően„élvez[hetjü]kazörökéletszavait
ezenavilágon,valamintörökéletetazeljövendővilágban,méghozzáhalhatat
landicsőséget”(Mózes6:59).

Amásodikkulcsfontosságúdolog,amitIstenelvártőled,hogysegíts
másoknak megismerni és követni a tervét. Amint megérted, hogy Isten és az 
ŐFia,JézusKrisztusszeretnektéged,természetesmódonvágyszarra,hogy
megoszd eztazigazságotmásokkal.JézusKrisztusevangéliumánakmeg
osztásátúgyisnevezik,hogy„Izráelegybegyűjtése”.Russell M.Nelsonelnök
megerősítette:

„Ti–kedvesrendkívülifiataljaim–azértküldettetekaföldreéppenebbenaz
időben,avilágtörténelménekezendöntőfontosságúidején,hogysegítsetek
egybegyűjteniIzráelt!Semmi nem zajlik jelenleg a földön, ami ennél fontosabb. 
Semminincs,amijelentősebbkövetkezményekkeljárna.Egyáltalánsemmi!

Ezazegybegyűjtéskellene,hogyjelentsenszámotokramindent. Ez az a kül
detés, amelyért a földre küldtek titeket.” 8

E szövetséges kötelezettség teljesítése örömöt fog hozni számodra  9, és hoz
zá fog járulni a személyes szabadulásodhoz.10

Annakköszönhetően,hogyJézusKrisztusevangéliumavisszalettállítva
aföldre,tudhatod,hogykivagy,ésminekamegtételétvárjatőledIsten.A
visszaállítást,amely200évvelezelőttkezdődöttNewYorkállamészakirészén,
aSmithgazdaságközelébenfekvőerdőben,atégedérintőhatóköreésjelen
tőségemiattünnepeljük.Josephőszinteimájaakinyilatkoztatásolyanáradatát
nyitottameg,amelyazŐapostolainésprófétáinkeresztülmindamainapig
folytatódik.JézusKrisztusúgyirányítjaazŐegyházátésmunkájátaföldön,

hogymegvalósíthasdabennedrejlő
istenilehetőséget,ésígyismétMennyei
Atyáddal élhess. ◼
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 9. Lásd Tan és szövetségek 18:15–16.
 10. Lásd Tan és szövetségek 4:2, 4; 31:5; 36:1; 

60:7; 62:3; és 84:61.

A VISSZAÁLLÍTOTT IGAZSÁGNAK 

KÖSZÖNHETŐEN NEMCSAK AZT 

TUDHATOD, HOGY ISTEN TEREMTETT 

TÉGED, DE TUDÁST SZEREZHETSZ A 

VÉGSŐ RENDELTETÉSEDRŐL IS.
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L ássuk, sikerül e nyomon követ
nedazösszes„Józsefet”,akikrőla
2 Nefi3-banszóvan:Lehibeszél

afiának,Józsefneknéhányolyanjöven
dölésről,amelyeketazegyiptomiJózsef
tettJosephSmithről,akiazapja,Joseph
után kapta a nevét.

Vessegypillantástazalábbiidővo
nalra, hogy jobban megértsd, kik voltak 
őkésmikoréltek.
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Kr. e. 1700 körül
József,Jákób(akésőbbiIzráel)fia,Egyiptombanélt. 
Kétfiavolt,EfraimésManassé.

Kr. e. 600 körül
Lehi, Manessé egyik leszármazottja, elhagy
ta Jeruzsálemet és több éven át vándorolt 
a vadonban. Ott neki és a feleségének, 
Sáriának,születettegyJózsefnevűfia.

Mit mondott az egyiptomi József 
Joseph Smithről?

Az Úr sugalmazta az egyiptomi 
Józsefet, hogy lássa a sok évszázaddal 
későbbijövőt.Akövetkezőigazságokat
osztottamegJosephSmithről:
•  „Látnokot támaszt az Úr, Istenem, 

aki kiváló látnok lesz ágyékom gyü
mölcseszámára”(6.vers).

•  „És olyan nagy lesz, mint Mózes, 

Tudtad, hogy egy József 
nevű próféta már majd-
nem 4000 évvel ezelőtt 

beszélt Joseph Smithről?

ISMERD MEG A NÉGY 
„JÓZSEFET” a 2 Nefi 3- ból



Kr. u. 1771
Id. Joseph Smith megszüle
tett Massachusettsben.

Honnan tudott Lehi az  
egyiptomi Józsefről?

Miután Lehi és a családja elhagyta 
Jeruzsálemet, az Úr megpa

rancsolta nekik, hogy térjenek vissza 
ésszerezzékmegaLábánnállévő
rézlemezeket. E rézlemezek ószövetségi 
próféták–köztükazegyiptomiJózsef–
írásait tartalmazták.

Miben hasonlított Joseph Smith 
az egyiptomi Józsefhez?

Az egyiptomi Józsefet a fáraó arra 
jelölte ki, hogy az éhínségre készülve 
felügyelje az élelem felhalmozását. 
Amikor az éhínség bekövetkezett, az 
emberek Egyiptomból és máshon
nan is Józsefhez jöttek, hogy élelmet 
vegyenek. Még a bátyjai is eljöttek 
élelemértaSzentföldrőlEgyiptomba.
A fáraó megengedte József bátyjainak 
és apjának, hogy élelmet vegyenek, és 
letelepedjenek Egyiptomban. Ezáltal 
megmenekültek az éhhaláltól.

Joseph Smith napjaiban az emberek 
Isten szavának hiányától szenvedtek: 
„éhezték” Jézus Krisztus igaz evangéliu
mát. Joseph Smith az Úr prófétája volt, 
aki arra lett elhíva, hogy megmentsen 
bennünketezenéhínségtől–azáltal,

akirőlmegmondtam,hogytámasz
tom nektek, hogy kiszabadítsa népe
met” (9. vers).

•  „[N]eki adok hatalmat, hogy szava
matelőhozzaágyékodmagjának–
ésnecsakhogyszavamatelőhozza,
mondjaazÚr,dehogymeggyőzze
őketszavamról,melymárazelőtt
eljutotthozzájuk[mintahogyaBib
lia](11.vers).

•  „És gyengeségből erőssététetik,
azon a napon, amikor munkám 
megkezdődikegésznépemközött,
visszaállítva téged, Ó Izráel háza, 
mondjaazÚr”(13.vers).

•  „Azt a látnokot megáldja az Úr; és 
akik elpusztítására törekednek, azo
kat elpusztítják” (14. vers).

•  „És rólam nevezik el nevét, és az 
atyja neve után lesz” (15. vers).

hogyvisszaállítjaazŐevangéliumátés
papságát, hogy részesülhessünk a lelki 
szabadulásunkhoz szükséges szertartá
sokban. ◼

Kr. u. 1805
Ifj.JosephSmith1805.december
23-ánszületettVermontban.
1820-ban,azelsőlátomássorán
látta az Atyaistent és Jézus Krisz
tust.Évekkelkésőbblefordította
és kiadta a Mormon könyvét 
–pontúgy,ahogyazegyiptomi
József megjövendölte vele kap
csolatban(lásd2 Nefi3:11).
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Nefi élménye segített észrevennem, 
hogyan kezeljem a kihívásokat  

a saját életemben.

HAJÓT kellett 
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HAJÓT kellett 
Amikor közöltem a szüleimmel, hogy missziót szeretnék szolgálni, nem repes

tekazörömtől.Acsaládunkbólcsakabátyám,Ivan,ésénvoltunkAzUtolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai. 18 évesen csatlakoztam, és 

ekkor–egyévvelkésőbb–úgydöntöttem,hogymissziótfogokszolgálni.Báraszüle
imvégülbeleegyeztek,hogyelengedjenek,Apafigyelmeztetett,hogynemgarantálhat
ja,hogyavisszatérésemutánmégfizetnifogjaafelsőoktatásitandíjamat.

Én azonban tudtam, hogy ha szolgálok, akkor az Úr megsegít.
A misszióm során mindvégig örömmel láttam, amikor az emberek befogadták Jézus 

Krisztus evangéliumát, és a szabadulásuk felé haladtak. Hazatérésem után folytattam 
atanulmányaimat.Hamarosanazonbanakorábbifigyelmeztetésénekmegfelelően
édesapám közölte velem, hogy nem tudja tovább állni a tanulásomat. 

Hogyan lehetséges ez?–gondoltam.–Missziót szolgáltam! Megtettem, amit az Úr elvárt 
tőlem! Miért történik ez velem?!

Tanulás és munka
Aztáneszembejutott,amitaMormonkönyvébenolvastam.Nefi,akiminden

parancsolatotbetartott,aztaparancsotkapta,hogyépítsenhajót–olyasmivoltez,
amitaddigmégsohanemcsinált(lásd1 Nefi17:8,49–51).Énisúgyéreztem,mintha
„hajót” kellene építenem. Hatalmas problémával szembesültem, amelyre nem tudtam 

a megoldást, ezért sugalmazásért imádkoztam.
HamarosanIvanelbeszélgetettvelem.„JuanPablo!Hallom,

apanemfogjaállniatandíjadat”–mondta.
„Ígyigaz–feleltem.–Azthiszem,hogy

nekembefellegzett!”

Írta: Juan Pablo 
Villar elder

a Hetvenektől

ÉPÍTENEM
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Ivanválaszaegyszerűvolt,mégis
megihletett engem. „Tudtad, hogy 
lehet egyszerretanulniésdolgozniis?– 
kérdezte.–Akkorkifogodtudnifizetni
atandíjadat.”Akkorelőszördöbben
temrá,hogyakettőtpárhuzamosanis
lehetcsinálni!Hamarosantaláltamegy
részmunkaidősállást,amelymellett
folytathattam a tanulmányaimat.

IsmétNefiésahajójutotteszem
be:„Nosén,Nefi…ahajót[n]emaz
emberek módján építettem, hanem oly 
módon, ahogy azt az Úr megmutatta 
nekem”(1 Nefi18:2).

Ha magamra hallgattam volna, 
feladtam volna a tanulmányaimat. Az 
Úr azonban a bátyám szavain keresztül 
arra sugalmazott engem, hogy folytas
sam. Amikor kihívások vannak az éle
tünkben,időnkéntaztgondoljuk,hogy
éppen híján vagyunk az Úr áldásainak. 
Én viszont ma már világosan látom, 
hogyanáldottmegengemafejlődés 
ésnövekedéslehetőségével.

Ne add fel!
Mégtanultam,amikormegnősül

tem. Amikor aztán már majdnem befe
jeztem a tanulmányaimat, rájöttem, 
hogy nem igazán szeretem, amit tanu
lok. Fel akartam adni. De a feleségem 
azt mondta: „Nem hagyhatod abba. 
Nemtudod,mitkészítettelőszámodra
az Úr, tehát be kell fejezned.”

IsmétNefijutotteszembe.Annak
ellenére, hogy a bátyjai rosszul bántak 
vele, nem adta fel. Ehelyett Istenre 
tekintettésdicsőítetteŐt.Aztmondta,

hogy„nemzúgolódtamazÚrellen
megpróbáltatásaim miatt”. Végül aztán 
kiszabadult,és„lőn,hogyén,Nefiirá
nyítottam a hajót, így ismét a megígért 
föld felé vitorláztunk.

Éslőn,hogymiutánsoknapon
keresztül vitorláztunk, meg is érkeztünk 
amegígértföldre”(1 Nefi18:16,22–23).

Feleségem tanácsára hallgatva elvé
geztem a tanulmányaimat, ugyanakkor 
más pályára mentem dolgozni.

Párévvelkésőbbazazerősbenyo
másom támadt, hogy fejlesztenem 
kell a képzettségemet, és iratkozzak 
be mesterszakra. A jelentkezéskor az 
egyikelsőkérdésazvolt,hogyvan-e
alapdiplomám. Abban a pillanatban a 
feleségem szavai ugrottak be: „Nem 
tudod,mitkészítettelőszámodraazÚr,
tehát be kell fejezned.” Ha nem sze
reztem volna meg az alapdiplomámat, 
nem tudtam volna mesterdiplomát 
sem szerezni.

Próféták vezetnek bennünket
Minden alkalommal, amikor a 

Mormon könyvét olvasom, felteszem 
magamnak a kérdést: Vajon mit szeret
neezazévezredekkelezelőttipróféta,
hogy mit tudjak és tegyek meg a saját 
ésacsaládoméletében?Nefipéldául
azt tanította nekem, hogy felkészültnek 
kell lennünk, amikor hív az Úr, hogy 
bízzunkBenneésszolgáljukŐt.

Mindenféle kétség nélkül tudom, 
hogyamikorazÚrelhívtéged,előkészí
tiszámodraazutat,ahogyNefiszámá
raistette(lásd1 Nefi3:7).◼
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Ő ÉL!
•  Jézus Krisztus felkelt a  

sírból(lásdMáté28:6).
• Húsbóléscsontbólvalóteste

van(lásdLukács24:39;Tanés
szövetségek130:22).

• Feltámadttestemegdicsőült
és halhatatlan.

LÁTTUK ŐT
•  Isten mindig azt a 

mintát követte, hogy 
szemtanúkathívottel
(lásd Apostolok csele
kedetei5:32).

•  Elhívta Joseph Smitht 
azélőKrisztusutolsó
napitanújának. HALLOTTUK A HANGOT

Más alkalmakkor egy mennyei 
hang–gyakranazAtyahangja

–tettbizonyságotarról,hogy
Jézus Krisztus az Isten Fia (lásd 

Máté3:17;3Nefi11:7;Joseph
Smith története 1:17).

TEREMTETNEK ÉS 
TEREMTETTEK A VILÁGOK

Mennyei Atya irányítása alatt 
Jézus Krisztus számtalan  

világot teremtett  
(lásdMózes1:33).

AZOK LAKÓI  
ISTENNEK  

SZÜLETETT FIAK  
ÉS LEÁNYOK

Néhány más világ szintén 
lakott. Nem tudunk sokat 
ezek lakóiról (lásd Mózes 
1:35),deazttudjuk,hogy

őkisMennyeiAtyagyerme
kei, és hogy Jézus Krisztus 

engesztelése által nyernek 
szabadítást. 

„És most, a sok 

tanúbizonyság után, amely őróla 

adatott, ez a legutolsó tanúbizonyság, 

amelyet mi adunk róla: HOGY Ő ÉL!

Mert LÁTTUK ŐT az Atya jobbján, és  

HALLOTTUK A HANGOT, amely tanúsította,  

hogy ő az Atya Egyszülöttje.

Hogy általa, rajta keresztül és őtőle  

TEREMTETNEK ÉS TEREMTETTEK A VILÁGOK,  

és AZOK LAKÓI ISTENNEK SZÜLETETT  

FIAK ÉS LEÁNYOK.”
Tan és szövetségek  

76:22–24; kiemelés hozzáadva.

BIZONYSÁG JÉZUS KRISZTUSRÓL
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Csak saját magadat 
tudod irányítani
Nem irányíthatom a 
körülöttemlévőket,
még az egyháztagokat 
sem, viszont irányítha

tom magamat és a helyzetekre való 
reagálásomat. Rájöttem, hogy az 
istentiszteletre járás rám és Istenre 
tartozik, senki másra. Emlékeztettem 
magamat arra, hogy nem lenne mél
tányos Istennel vagy önmagammal 
szemben, ha nem élnék többet az 
evangélium szerint.

Erica Y., 18 éves, USA, Hawaii

K É R D É S E K  É S  V Á L A S Z O K

Tisztelj mindenkit
Mindannyianeltérőháttérrelésnevelte
téssel rendelkezünk. Soha nem tudha
tod, min megy éppen keresztül valaki.

Logan B., 15 éves, USA, Oregon

Beszélj a vezetőiddel
Nemásvalakimiattjárjistentiszteletre!
Azért járj, mert hiszel Krisztusban. Azt is 
javaslom, hogy beszélj a püspököddel.

Asher D., 15 éves, USA, Washington

A válaszok célja nem az, hogy hivatalos egyházi 
tanokat jelentsenek ki, hanem hogy segítséget 
nyújtsanak, és bemutassák mások nézőpontjait.

Hogyan érezhetném  
jól magam az  
istentiszteleten,  
miközben  
fenntartásaim  
vannak az ott  
lévő emberekkel  
kapcsolatban?

„Mindannyian 
tökéletlenek vagyunk: 
megbánthatunk és 
megbántódhatunk. 
Gyakran tesszük 
egymást próbára 
az egyéni 
sajátosságainkkal. 
Krisztus testében 
túl kell lépnünk az 
elméleteken és a 
magasztos szavakon, 
és valós, »kétkezi« 
tapasztalatokat 
kell szereznünk, 
miközben 
megtanuljuk, hogyan 
»éljünk együtt 
szeretetben« [Tan és 
szövetségek 42:45].”
D. Todd Christofferson elder 
a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból: Minek az egyház? Liahóna, 
2015. nov. 109.
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Úgy szeress, ahogy 
Jézus tette
Jézus Krisztus azt 
mondta, hogy „egymást 
szeressétek; a mint én 
szerettelek titeket… 

Errőlismerimegmindenki,hogy
az én tanítványaim vagytok” ( János 
13:34–35).Ezsegítettmegértenem,
hogy szeretnem kell másokat, bárkik 
legyenek is, ahogy a Szabadító is sze
ret engem minden tökéletlenségem 
és hibám ellenére is.

Emma F., 15 éves, Argentína, Chaco

Érezd jól magad az egyházköz-
ségi családodban
Habár én is küszködtem megbántott
ságéssértődöttségérzéseivelegyes
egyháztagokkal kapcsolatban, egyre 
jobban rájöttem, hogy mennyire 
fontosvagyokazottlévőemberek
nek. Ez segített jó éreznem magam 
istentiszteleten az az öröm, amelyet 
az egyházközségi családomtól kapok. 
Mindig lesznek olyanok, akik szeret
nek téged.

Sophia D., 16 éves, Anglia, Bristol

Hogyan magyarázhatom el 
a barátaimnak, hogy miért 
van szükségünk a Mormon 
könyvére?
Abban hiszünk, hogy a Mormon könyvét az Úr a mi napjainkra készítet
teelő,ésszükségünkvanrá.Ímenéhányindok(amintaztRussellM.
Nelson elnök kifejtette):

•  Tartalmazzaaválaszokatazéletlegsürgetőbbkérdéseire.
•  Krisztus tanát tanítja.
•  ABibliaszámosolyan„egyértelműésbecsesigazságát”fejtikiés

tisztázza,amelyekelvesztek(lásd1 Nefi13:29–33).
•  Eznyújtjaarendelkezésreállólegteljesebbésleghitelesebbisme

reteketJézusKrisztusengeszteléséről.
•  AszétszóratottIzráelegybegyűjtésérőltanítbennünket.
•  Felfediazellenségtaktikáját(lásd2 Nefi26–33).
•  Cáfolja a hamis vallási hagyományokat.
•  Örökre eltörli azt a hamis elképzelést, hogy a kinyilatkoztatás a 

Bibliával véget ért, és hogy a mennyek napjainkban zárva vannak.

(Forrás: Russell M. Nelson: A Mormon könyve: Milyen lenne nélküle 
az életetek? Liahóna,2017.nov.62.)

Te mire gondolsz?

Aválaszodatés–haszeretnéd–nagyfel
bontásúfényképedet2020.március15-ig
küldheted be a liahona .Churchof 
JesusChrist .org oldalon (kattints a Submit 
an Article or Feedback feliratra).

A válaszok átszerkesztésre kerülhetnek  
terjedelem,illetveérthetőség 
szempontjából.

„Sok szentírást nem értek. 
Hogyan tudnék többet kihozni 
a szentírásolvasásból?”
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Idővelarraamegállapításrajutottam,hogyvagy
sötétségben és zavarban kell maradnom, vagy 
pedigúgykelltennem,amintJakabutasít,vagy

isIstentőlkérni. […]
Ez[zel]összhangban…félrevonultamazerdő

be, hogy a próbát megtegyem. Egy csodálatos, 
tisztanapreggelénvoltez,ezernyolcszázhúsz
koratavaszán. […]

Miután félrevonultam arra a helyre, melyre 
korábban menni szándékoztam, amikor kör
benéztem magam körül, és magamat egyedül 
találtam,letérdeltem,éselkezdtemIstenelőttfel
tárni szívem vágyait. Alighogy elkezdtem, amikor 
nyomban megragadott valamilyen hatalom, mely 
teljesenerőtvettrajtam… Sűrűsötétséggyűlt
körém,ésegyideigúgytűntszámomra,mintha
azonnali pusztulásra lettem volna ítélve.

Azonbanösszeszedtemmindenerőmet,hogy
Istent szólítsam, hogy szabadítson ki engem 
ennek az ellenségnek a hatalmából, amely engem 

megragadott. Abban a pillanatban, amikor kész 
voltam kétségbe esni és átadni magamat a pusz
tulásnak… egy fényoszlopot láttam pontosan a 
fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely foko
zatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent 
rajtam.

[…]Amikorafénymegpihentrajtam,kétSze
mélytláttamfelettemalevegőbenállni,akiknek
ragyogásaésdicsőségeleírhatatlanvolt.Egyikük
hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta 
a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt 
hallgasd!  […]

Tényleg fényt láttam, és annak a fénynek a 
közepébenláttamkétSzemélyt,ésőkvalóságo
san beszéltek hozzám; és bár utáltak és üldöztek 
engem azért, mert azt mondtam, hogy látomást 
láttam,azmégisigazvolt.[L]átomástláttam;
tudtam ezt, és tudtam, hogy Isten is tudja, és nem 
tudtam és nem is mertem megtagadni. ◼
Forrás: Joseph Smith története 1:13–17, 25.

Látomást láttam
Írta: Joseph Smith próféta (1805–1844)

azegyházelsőelnöke
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1820 tavaszán a 14 éves Joseph Smith azon tanakodott, hogy 
melyik egyházhoz csatlakozzon. A szentírásokhoz fordult  

válaszokért. A Jakab 1:5- ben azt olvasta, hogy ha híján vagyunk  
a bölcsességnek, akkor kérhetünk Istentől.
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Vajon Isten valóban szólni 
akar hozzátok? IGEN!”

Hogyan tudhatjuk, hogy mi igaz? 
Joseph Smith próféta követendő 

mintát adott számunkra.

„Keressetek egy csendes 
helyet… Alázkodjatok meg Isten 
előtt!

Jézus Krisztus nevében imád-
kozzatok az aggodalmaitok, a 
félelmeitek, a gyengeségeitek – 
igen, szívetek hő vágyai felől!

Írjátok le az elmétekbe érkező 
gondolatokat!

[H]ajtsátok végre a tetteket, 
melyekre késztetést éreztek!

Russell M. Nelson elnök elmondta, 
hogyan követhetjük Joseph  

próféta példáját:

Aztán pedig figyeljetek!
Joseph keresése Jézus Krisztus evan-
géliumának visszaállításához vezetett. 

Mihez fog vezetni a te keresésed?

(Forrás: 2018. áprilisi általános konferencia.)

Hova fordulsz válaszokért, 
amikor kérdéseid vannak?
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JOSEPHNEK 
VOLT EGY 
KÉRDÉSE, 

HÍJÁN  
VAGYUNK A  

BÖLCSESSÉG NEK, 

JAKAB 1:5- 

KÉRHETÜNK 
ISTENTŐL.



MEGEMLÉKEZÉS AZ ELSŐ 
LÁTOMÁS 200. ÉVFORDU-

LÓJÁRÓL

Joseph Smith első látomása  
éppen olyan fontos a számunkra 

ma, mint 200 évvel ezelőtt.  
Az e havi lapszámban több cikk  

is kifejti, hogy miért.
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Gyermekkoromban sokan váltak 
munkanélkülivé és hajléktalanná. 

Apró gyülekezetünkben a Segítőegylet 
elnöke egy idősebb norvég nő volt. 
Tudta, hogy az Úr elvárja tőle, hogy 
gondoskodjon a szükséget szenvedők-
ről. Ezért régi ruhákat kért a szomszé-
daitól. Kimosta és kivasalta, majd pedig 
kartondobozokba csomagolva kitette 

őket a hátsó verandára. Amikor vala-
kinek ruhára volt szüksége, a szom-
szédok mindig ezt mondták: „Ahhoz a 
házhoz menj az utca végén. Ott lakik 
egy hölgy, aki majd megadja, amire 
szükséged van.”

Ez a nővér megtudakolta, hogy 
minek a megtételét várja tőle az Úr, 
majd pedig megtette azt! Mennyei Atya 
szükséget szenvedő gyermekeinek 
százain segített.

A Mormon könyvében Nefi azt 
tanítja nekünk, hogy kövessük 
Isten parancsolatait, bármilyen 
nehéznek tűnjenek is. Ezt mondta: 

„Megyek és megteszem azon dolgokat, 
amelyeket az Úr megparancsolt”  
(1 Nefi 3:7).

Az Istenbe vetett bizalmadat 
fejezed ki, amikor figyelsz Őrá, 
majd mész és megteszel bármit, 
amit kér. ●

MENJ és 
CSELEKEDJ!

A Z  E L S Ő  E L N Ö K S É G T Ő L
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Írta: Henry B. 
Eyring elnök

második tanácsos az 
Első Elnökségben

Mit tehetsz azért, hogy 
segíts ma valakinek?

A következő cikk alapján: Henry B. Eyring:  
Bízz Istenben, majd menj, és tedd a dolgod!  

Liahóna, 2010. nov. 70–73.
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„Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért”  
(vö. Zsidók 12:1).

Z selyke ásított egyet, miközben a kocogásból sétá-
ra váltott. Ma lesz a nagy verseny! Már hónapok 

óta várta ezt a napot. Most azonban izgatottság helyett 
inkább fáradtságot érzett a bemelegítés alatt.

„Mizu?” – kérdezte a nővére, Kriszta. Leült Zselyke 
mellé a fűre, hogy együtt nyújthassák a lábukat.

„Annyira fáradt vagyok ma!” – mondta Zselyke, 
miközben a lábujjai felé nyújtózott.

Nemrégiben beteg volt és pár napot ki kellett hagynia 
a suliban. Így aztán az előző este sokáig fennmaradt, 
hogy megpróbálja pótolni az elmaradt házikat.

„Remélem, nem hagyom cserben a csapatunkat” 
– mondta.

„Csak csináld a tőled telhető legjobban – mondta 
Kriszta. – Úgy néz ki, mindjárt kezdünk!”

Hajrá, Zselyke!
A lányok odakocogtak a csapattársaikhoz. Ahogy 

felsorakoztak a többi futó mellett, Zselyke lehunyta a 
szemét és mély levegőt vett. Tudta, hogy a csapata szá-
mít rá, hogy olyan gyorsan fusson majd, ahogy szokott. 
A csapatuk öt leggyorsabb futójának ideje fogja eldönte-
ni, hogy a csapat bekerül- e a döntőbe. Alig helyezkedett 
el a vonalon, máris eldördült a startpisztoly. Bumm! A 
futók elrugaszkodtak a startvonalról és nekiiramodtak.

Zselyke ütemesen mozgatta a karjait és megnyújtotta 
a lépteit. Tudta, hogy az elején kell az élre kerülnie, ha a 
legjobbak között akar végezni. Eleinte sikerült is tartania 
a lépést az élbollyal. Amikor viszont megpróbált bele-
húzni, nem sikerült.

Egyre nehezebben szedte a levegőt. Egyszerűen nem 
tudta rávenni a lábait, hogy gyorsabban mozogjanak. A 
mögötte érkező futók elkezdték megelőzni. Pedig általá-
ban Zselyke szokott megelőzni másokat! Talán egyszerű-
en fel kellene adnom – gondolta.

Földre szegezett tekintettel futott, miközben hallotta, IL
L
U

S
Z

T
R

Á
L
T
A

: 
G

U
Y

 F
R

A
N

C
IS

Írta: Juliann Doman
(Igaz történet alapján, magyar átdolgozás)
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ahogy elhalad mellette egy újabb versenyző. „Hajrá, 
Zselyke!” – mondta a mellette elhaladó futó. Zselyke 
felpillantott. Aztán elmosolyodott. Az 
egyik csapattársa volt az.

„Képes vagy rá!” – mondta egy 
másik csapattársa, miközben ő is 
elhaladt mellette. Ahogy a csapat-
társai egyenként megelőzték, mind-
egyikük arra biztatta, hogy fusson 
tovább.

Zselyke érezte, hogy megerősödik 
az eltökéltsége. Lehet, hogy nem 
lesz az öt legjobb versenyző között, 
de igenis le tudja futni a távot. A lép-
teire összpontosított és meg sem állt, 
amíg át nem haladt a célvonalon.

„Sajnálom, ha… nem segítettem… továbbjutni” – 
mondta Zselyke zihálva.

„A csapatunk továbbjutott! ” – kiáltotta az edzőjük, 

ahogy odafutott a lányokhoz. A csapat minden tagja 
ujjongott, Kriszta pedig egy széles öleléssel átkarolta a 

húgát.
Aznap este, amikor Zselyke letérdelt 

imádkozni, arra gondolt, milyen sokat 
segítettek neki a csapattársai. A szavaik 
erőt adtak neki a továbbhaladáshoz, 
amikor már- már feladta.

Felnézett az ágya fölé függesztett 
Jézus- képre. Jézus pont ezt teszi értünk 
– jutott eszébe. Elmosolyodott, ahogy 
elképzelte az őt biztató Szabadítót:  
„Hajrá, Zselyke! Itt vagyok, hogy segít-
sek neked.”

Zselyke megköszönte Mennyei Atyá-
nak az élet versenyében nyújtott segít-

séget. Úgy érezte, hogy bármire képes, ha Jézus neki 
szurkol! ●
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Coloradóban él.
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Hat módszer, hogy jobban érezd magad

Íme néhány dolog, amit kipróbálhatsz akkor, amikor boldogtalan érzések környékeznek 
meg. Színezd ki azt az arcot, amelyik tükrözi az érzésedet, vagy rajzolj egy újat. Aztán 

színezd ki a jobb közérzetet eredményező ötleteket.

Mondj egy imát vagy olvass el néhány  
szentírásrészt. Bármi történjék is,  

Isten szeret téged!

Légy kedves magadhoz.  
Próbálj szép gondolatokra gondolni  

önmagaddal kapcsolatban.

Beszélgess el valakivel arról,  
hogy mit érzel.

Próbálj ki egy testmozgással  
járó tevékenységet.

Írd vagy rajzold le a naplódba,  
hogy mit érzel.

Lélegezz lassan be és ki. Hagyd,  
hogy ellazuljon a tested.

Így érzek: ______________.

Aggódom.

Szomorú vagyok.

Félek.

Mérges vagyok!



„Krisztusról beszélünk,  
Krisztusban örvendezünk” 

(2 Nefi 25:26).
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Üdvözlet 
Brazíliából!

IL
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Brazíliában a leg

többen portugálul 

beszélnek. Ez a 

Mormon könyve 

portugál kiadása.

Brazíliában  

hamarosan már 

11 templom lesz! 

A J10. oldalon 

olvashatsz egy 

brazil fiú első 

templomi útjáról.

Brazília a legnagyobb 

ország Dél Amerikában. 

Az egyháztagok közül több 

mint egymillióan élnek ott.

Margo és  
Paolo vagyunk. 

Éppen beutazzuk a világot, hogy többet 
tudjunk meg Isten gyermekeiről.  

Csatlakozzatok hozzánk a  
brazíliai utunkon!
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Te is brazíliából származol?  
Írj nekünk!  

Szeretnénk hallani felőled!

Ismerkedjetek meg néhány 
brazíliai barátunkkal!

Szeretek istentiszteletre járni a 
húgommal és a családommal. 
Érzem a Szabadító szeretetét, 
amikor úrvacsorai gyűlésen 
vagyok a családommal. Akkor 
is érzem, amikor az Elemiben 
vagyok. Tudom, hogy Jézus él és 
szeret minket.
Yago V., 4 éves, és a húga, 
Laís, 2 éves, Brazília, Minas 
Gerais

A keresztelőm előtt féltem a vízbe-
fúlástól, mert nem tudtam úszni. 
Édesapám azt mondta, hogy bíz-
hatok Jézusban, mert velem lesz. 
Ezután már nagyon bátor voltam, 
és tudtam, hogy nem vagyok egye-
dül. A keresztelőm napja az életem 
egyik legjobb napja volt.
Ana Luiza M., 9 éves, Brazília, 
Paraná
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Köszönjük, hogy 
velünk tartottatok 
Brazília felfede-
zésében. Viszlát 

legközelebb!

Az Amazonas a világ leghosszabb folyama. Az 

amazonasi esőerdő pedig a legnagyobb a vilá

gon! Rengeteg bámulatos állatnak ad otthont.

A foci a legnépszerűbb sport Brazíliában.

Rio de Janeiro városa mellett egy hegytetőn 

áll Jézus Krisztus óriási szobra.



„Oly gyönyörű a templom! Egy nap 
majd belépek” (Gyermekek énekes-
könyve, 99.).

Ítalo már izgatottan várta ezt az 
egyházközségi templomi utat. A 

Brazíliai Recife templomba mentek, 
tőlük 15 órányira!

Ítalo és a bátyja, Henrique, valamint 
a szüleik korán reggel indultak útnak. 
Menet közben Ítalo arra gondolt, amit 
Anya mondott neki. „Az idén megnéz-
heted kívülről, hogy milyen gyönyörű 
a templom – mondta. – Jövőre elég 
idős leszel ahhoz, hogy megnézd, 
milyen gyönyörű belülről.”

Ítalo még egyik templomban sem 
volt korábban. Viszont látta, ahogy 
egyre épül az új templom Fortalezá-
ban, ahol a családjával élt. Fantaszti-
kus volt!

Megálltak ebédelni. Ítaló elé 
a kedvenc étele került: feijoada, IL
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Írta: Sadey Ludlow
(Igaz történet alapján)

vagyis narancsos feketebabragu 
rizzsel. Miközben evett, egyre csak 
a templomra gondolt. Amikor a 
Fortaleza templomot majd felszen-
telik, abba a templomba újra és újra 
elmehet majd a családjával. Nem kell 
majd ilyen messzire utazniuk.

A nap már lenyugodni készült, 
amikor Ítalo és a családja megérke-
zett Recifébe a templomhoz. „Que 
bonito!” – ámult el Ítalo. „Milyen 
gyönyörű!” A mosolya letörölhetet-
len volt.

Másnap reggel Anya átvitte 
Ítalót a gyermekeknek fenntar-
tott részbe. „Bár a templomba 
még nem mehetsz be – mondta 
neki –, figyeld meg, hogy vajon a 
templomkertben érzel- e valami-
lyen különleges lelkiséget.” Ezu-
tán a család többi tagja bement a 
templomba.

Már alig várta, hogy egy nap belépjen!Templom Ítalónak
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Kedves templomszolgák vigyáz-
tak rá és a többi gyerekre, amíg a 
templom közelében várakoztak. 
A Livro de Mórmon (Mormon 
könyve) történeteit olvasgatták. „A 
szentírások olvasása jó módszer 
arra, hogy felkészüljek a templom-
ra” – gondolta Ítalo. Nyugalmat 
és biztonságot érzett. Anyának 
igaza van, gondolta. Itt tényleg 
békesség van.

Ezután a templomszolgák körbe-
vezették Ítalót és a többieket a temp-
lomkertben. A fiú ekkor vette észre a  
templom bejárata fölé írt szavakat. Ez  
állt ott: „Santidade ao Senhor. A casa 
do Senhor.” Vagyis: “Szentség az 
Úrnak. Az Úr háza.”

Nem is csoda, hogy ilyen békesség 
van itt, gondolta. Ez Isten háza.

A templomi út végeztével Ítalo 
és a családja hazatért. A fiú szerette IL

L
U

S
Z

T
R

Á
L
T
A

: 
M

IT
C

H
 M

IL
L
E

R

Mit tehetsz azért, hogy felké-

szülj elmenni a templomba?

volna, ha fel tudja idézni, hogy mit 
érzett a templomnál. Mit tegyen?

Ítalo időnként úgy érezte, hogy 
könnyebb lerajzolnia az érzéseit, 
mint leírni. Ezért rajzolt egy képet a 
templomról. Megmutatta Apának és 
Anyának.

„Erről emlékezni fogok arra, hogy 
hova szeretnék menni” – mondta 
nekik. A képet a szobájában tartotta 
egy olyan helyen, ahol mindennap 
ránézhetett.

„Készen akarok állni – mond-
ta. – Mert egy nap majd be akarok 
lépni oda!” ●
A szerző az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Utah- ban él.
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Sok szentírásrészben 
esik szó hajókról. Mit 
tanulhatsz ezekből a 

történetekből?
Szentíráshajók

Ki vagyok?
Párosítsd össze ez egyes embereket a megfelelő 
történettel.

1  Isten figyelmeztetett engem, hogy el fogja 
árasztani a földet. Azt mondta, hogy építsek 
egy bárkának nevezett óriási hajót, hogy a 
családom és az állatok életben maradjanak.

2  Egy csónakban voltunk Jézussal, amikor jött 
egy vihar. Jézus lecsendesítette a szelet és a 
hullámokat.

3  A fivéremmel hajókat építettünk, hogy elu-
tazzunk a megígért földre. Megkértem Istent, 
hogy tegyen ragyogóvá néhány követ, ame-
lyekkel világíthatok a hajóinkban.

4  A hajónk nem tudott partot érni, mert befa-
gyott a kikötő! A vezetésemmel a csoportunk 
segítségért imádkozott Istenhez. A jég szét-
vált annyi időre, hogy a hajónk átjusson.

Noé

Járed fivére

Jézus tanítványai

Lucy Mack Smith

• Ragassz össze pálcikákat tutajjá.

• Használd egy fél avokádó 

héját hajótestnek.

Építs saját hajót
Íme néhány ötlet különböző hajók építéséhez.  
Neked milyen ötleteid vannak még?
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Nefi: Bármit képes vagyok megtenni, amit Isten 
megparancsol nekem.

[Nefi kinyújtja a karját Lámán és Lemuel irányába. 
Ők reszketni kezdenek és térdre borulnak.]

Lámán: Éreztem az Úr hatalmát!

Lemuel: Én is éreztem! Reszkettem tőle!

[Nefi felsegíti őket.]

Nefi: Remélem, hinni fogtok Istenben. Most pedig 
fejezzük be együtt ezt a hajót.

Beszélő: Nefi és a családja befejezte a hajót,  
és elvitorláztak a megígért földre.

Nefi hajót épít
E szövegkönyvet felhasználva játsszátok el az 
1 Nefi 17 egyes részeit.

Beszélő: Miután Nefi család-
ja a vadonban vándorolt, 
eljutottak egy tenger part-
jára. Az Úr azt mondta 
Nefinek, hogy készítsen 
szerszámokat és építsen 
egy hajót.

[Nefi épít. Megérkezik Lámán  
és Lemuel.]

Nefi: Fivéreim! Gyertek, segítsetek megépíteni  
a hajónkat!

Lámán: Nem! Nem is tudod, hogyan kell ilyesmit 
építeni.

Lemuel: Bolond vagy, mint az apánk.

Nefi: Az Úr el fog vezetni bennünket egy megí-
gért földre, ahogy Mózes népét is elvezette. Sajná-
lom, hogy nem hisztek Isten ígéreteiben.

Lámán: [haragosan Lemuelhez fordul] Dobjuk a 
tengerbe!

[Lámán és Lemuel megpróbálja megragadni Nefit, 
hogy a tengerbe dobják, de Nefi ellép tőlük.]

• Pálcikából és papírból készíts vitorlát 

egy szivacsra.

• Hajtogass papírhajót.
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Mormon könyve fejtörő
M Ó K A T Á R
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Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy minden sorban (vízszintesen) és minden oszlopban (függőlegesen),  
valamint minden kék kereten belül csak egyszer szerepeljenek az egyes képek.

Súgó:  
Melyik kép  

hiányzik innen?

Mi jut eszedbe a képek alapján Nefi és a családja történetéből?
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A z argentínai San Luis tartományban élő ele-
mis gyermekek sokat próbáltak az Elemi bemuta-

tójára, és örömmel adták elő azt!

Mutass és mesélj!

Lynn P., 11 éves, Bolívia, Santa Cruz

Nagyon 
boldog 

voltam, amikor 
beléptem a 
keresztelés vizé-
be. A bátyám 
már szolgált 

missziót; ő keresztelt meg!
Astrid V., 8 éves, Peru, Arequipa

A tajvani Pingcsen körzet elemis gyermekei puha 
labdacsokat gyűjtöttek egy üvegbe, amelyek az 

elmondott imákat, az elolvasott szentírásrészeket és 
azokat az alkalmakat jelképezték, amikor érezték Isten 
szeretetét. Minden héten elmesélték egymásnak, amit 
megtettek, amit éreztek, amiről imádkoztak vagy amit 
megtanultak. Nagyon sok emlékük gyűlt össze Isten 
szeretetéről!

Szeretem 
meghívni a 

barátaimat isten-
tiszteletre vagy a 
tevékenységekre.
Jacob K., 12 
éves, Ausztrália, 
Új- Dél- Wales

R okonaink élnek Tongán, ezért elszomorított az ott pusztító ciklon. Arra 
gondoltunk, hogy víztisztítókat küldenénk nekik, hogy tiszta vizet ihas-

sanak. Keményen dolgoztunk és elég pénzt kerestünk ahhoz, hogy három 
dobozzal is tudjunk küldeni nekik! A tongai rokonaink így másoknak is 
tudtak adni belőle a közösségükben.
Kalea és Christopher L., 8 évesek, Kanada, Saskatchewan
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Brazília területének nagyjából a felét esőerdők borítják. Meg tudod találni és ki tudod színezni  
mind a 12 állatot és rovart az esőerdei jelenetben? Ha segítségre van szükséged, nézd meg a hátsó borítót.

Találd meg!
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Ha a J8. oldalra lapozol, további részleteket tudhatsz meg Brazíliáról.
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Kedves Félős!
Mindenki, aki nagyon jó valamiben, egykor kezdő volt! Nem leszel semminek a szakértője első  

próbálkozásra, és nem is kell. Ez mind része a kalandnak! Amikor elrontod, egyszerűen próbáld újra. 

Az élet a tanulásról és növekedésről szól.

 Képes vagy rá!

 A Jóbarát 

Néha félek új dolgokat kipróbálni. Mi lesz,  

ha kudarcot vallok?  

– „Félős fokvárosi” jeligére

M I  J Á R  A  F E J E D B E N ?

Küszködött a 
tanulással, külö-
nösen, amikor 
nagy számje-
gyekkel kellett 
osztani.

Az Amerikai Egye-
sült Államok összes 
pilótaiskolája eluta-
sította, ahova csak 
jelentkezett.

Az első hegedűtaná-
ra azt mondta neki, 
hogy soha nem lesz 
sikeres.

Fiatalabb korában 
soha nem volt 
éltanuló, népszerű 
az iskolában, vagy 
bárminek is az 
elnöke.

Bessie Coleman 

Ludwig van  
Beethoven 

Jean B. Bingham 

 híres pilóta
 

 a Segítőegylet  
általános elnöke

 világhírű zeneszerző

Szeretnél valami újat kipróbálni? A Kalauz gyermekeknek segíthet  

neked új célt kitűzni. Ne add fel, ha nem azonnal éred el!

Kövesd a vonalakat,  
hogy megtudd, mivel próbálkoztak 

kitartóan ezek az emberek.

Dallin H. Oaks 
elnök   

apostol és  
egykori legfelsőbb 

törvényszéki bíró
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Évi mocorgott a székén. Hallotta, 
hogy Zsuzsi, az elemis tanítója 

beszél, de nem tudott odafigyelni rá. 
Csakis arra a dobozra tudott gondolni 
Zsuzsi széke alatt.

Fényes kék papírba volt csomagolva. 
A tetején aranyszín masni volt. Vajon 
mi lehet? Évi mélyen előretolta a fejét. 
A dobozt bámulta. Azt kívánta, bárcsak 
átlátna a fényes papíron. Már alig várta, 

Írta: Lori Fuller Sosa
Egyházi folyóiratok
(Igaz történet alapján, magyar átdolgozás)

Mi van a  
dobozban?
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hogy megtudja, mi van benne.
Végre Zsuzsi előhúzta a dobozt. Az 

ölébe tette.
„Ebben a dobozban Mennyei Atya 

egyik legnagyszerűbb alkotása van 

– mondta. – Pillantsatok bele. Aztán 
adjátok tovább, de ne szóljatok egy 
szót se!” Átadta a dobozt Nándinak.

Nándi óvatosan felemelte a doboz 
tetejét. Belebámult a dobozba. Elmo-
solyodott. Átadta a dobozt Julcsinak.

Évi figyelte, hogy mindenki sor-
ra kerül. A barátai egymás után 
felnyitották a dobozt. Belenéztek. 
Mosolyogtak.

Mi lehet ennyire fontos Mennyei 
Atyának? És hogyan férhet bele egy 
ilyen különleges valami egy ilyen kis 
dobozba?

Végre Évire került a sor. Felemelte 
a fényes tetőt és a dobozba pillan-
tott. Egy tükör volt ott! Évi belenézett 
a dobozban rejtőző tükörbe. A saját 
arca nézett vissza róla.

Látta, ahogy elkerekednek a szemei. 
Tényleg ő lenne Mennyei Atya egyik 
legnagyszerűbb alkotása? Ennyire  
szereti őt Mennyei Atya?

Elmosolyodott. Melegséget és bol-
dogságot érzett. Olyan volt, mint egy 
nagy ölelés. Egy nagy ölelés Mennyei 
Atyától. Igen, tényleg szereti őt! Ő az 
egyik legnagyszerűbb alkotása. ●

Mit látott Évi a dobozban?  
Mit tudott meg ebből?
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Nefi eltört íja
T Ö R T É N E T E K  A  S Z E N T Í R Á S O K B Ó L

Egy nap a vadonban eltört Nefi vadászíja. A családja aggódott. 
Nem tudták, hogyan fognak élelmet szerezni az íj nélkül.
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Nefinek volt 
hite. Új íjat és 
nyílvesszőket 
készített. Lehi, 
az édesapja, 
segítségért 
imádkozott.

Ránéztek a Liahónára. Ez egy 
különleges gömb volt, amelyet az 

Úr adott nekik. Amikor betartották a 
parancsolatokat, a Liahóna megmutatta 

nekik, hogy merre menjenek.
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Nefi így élelmet 
tudott szerezni a 
családjának!
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Amikor rossz vagy szomorú dolgok történnek, nem fogom 
feladni! Mennyei Atya segíteni fog megoldani a gondokat. ●

Olvasd el ezt a történetet az 1 Nefi 16- ban.
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Hogyan lehetsz olyan bátor, mint Nefi?

Nefi bízott Istenben



Nefi hithű volt. Az e havi lapszámban a gyermekeitek 
róla tanulhatnak. A J2. oldalon Eyring elnök ír arról, hogyan 
követhetjük Nefi példáját. Használjátok a J12–J13. oldalakat, és 
játsszátok el Nefi hajóépítését. A J20–J23. oldalakon arról olvas-
hattok, amikor eltört Nefi vadászíja. Kérdezzétek meg a gyer-
mekeitektől, milyen szavakkal 
jellemeznék Nefit. Milyen 
szavakkal lehetne jellemezni  
a ti családotokat?
Maradjatok hithűek!
A Jóbarát

Kedves Szülők!

TARTALOMJEGYZÉK

J2 Az Első Elnökség részéről:  
Menj és cselekedj

J4 Hajrá, Zselyke!

J6 Hat módszer, hogy jobban érezd magad

J7 Ragyogó ötlet

J8 Üdvözlet Brazíliából

J10 Templom Ítalónak

J12 Szentíráshajók

J14 Mókatár: Mormon könyve fejtörő

J15 Mutass és mesélj!

J16 Mókatár: Találd meg

J17 Mi jár a fejedben?

J18 Mi van a dobozban?

J20 Történetek a szentírásokból: Nefi eltört íja

J23 Kifestő: Nefi bízott Istenben

HOGYAN KÜLDHETITEK BE A 
GYERMEKEITEK MŰVEIT VAGY 
TÖRTÉNETEIT A LIAHÓNÁNAK

Menjetek a liahona .ChurchofJesusChrist .org 
oldalra, és kattintsatok a Submit an Article 
or Feedback feliratra. Vagy pedig küldjétek 
el ímélben a liahona@ churchofjesuschrist 
.org címre a gyermeketek nevével, életko-
rával, lakhelyével (település) és a következő 
engedélyezési nyilatkozattal együtt: „Alulírott 
[a te neved] engedélyezem, hogy Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
felhasználja a gyermekem által bekül-
dött anyagot az egyházi folyóiratokban, 
egyházi weboldalakon és közösségimédia- 
felületeken.” Már nagyon várjuk, hogy 
halljunk felőletek!
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Lásd J16. oldal.

A JÓBARÁT BORÍTÓJÁN:
Illusztrálta: Liam Darcy

Találd meg a belül elrejtett 
Liahónát!
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