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Életed mesterműve, 16
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Amikor a 2019. március 10- i héten felszentelésre 
kerül az Olaszországi Róma templom, világszerte 
örvendezni fognak az utolsó napi szentek, Olasz-
országban pedig még annál is jobban. Milyen fon-
tosabb építmény is kerülhetne az „örök városba”, 
mint az Úr egyik háza?

A templom, amely Olaszországban az első, 
Róma északkeleti részén helyezkedik el. Egy olyan 
kertekkel övezett vallási és kulturális központ 
része, amelyben található többcélú gyülekezeti 
ház (kultúrteremmel és konferenciai létesítmények-
kel), látogatóközpont, családtörténeti központ és 
látogatói szállás.

A misszionáriusi erőfeszítések 1850- ben kezdőd-
tek Olaszországban, de a fejlődésnek gátat vetett 
az egyházellenes tevékenység és a szigorú törvényi 
követelmények. Az egyház végül 1964- től folytathat-
ta a misszionáriusi erőfeszítéseit. 1993- ban az egy-
házat hivatalosan is bejegyezték Olaszországban. 
2012- ben az egyház bekerült az állammal partneri 
szerződést kötött felekezetek közé, ami nagyobb 
mozgásteret biztosít arra, hogy egyházként és társa-
dalmi szervezetként is még több jót tegyen.

Napjainkban a mintegy 27 000 olaszországi 
utolsó napi szent 101 egységben gyűlésezik.

Thomas S. Monson elnök (1927–2018) 
elnökölt az Olaszországi Róma templom 
2010-es kapavágási ünnepségén, melyen 
részt vett Róma alpolgármestere is.

Róma

Olaszországban két misszió található: 
az Olaszország Milánó Misszió és az  
Olaszország Róma Misszió.
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Sokat kell még 
tanulnom a 
papságról

Emlékszem, hogy fiatal nőként és később misszionáriusként is azon 
tűnődtem, hogy nőként vajon vonatkoznak- e rám bizonyos szentírás-

versek, különösen azok, amelyek a misszionáriusi munkáról és a papságról 
szólnak. Amióta különböző egyházi elhívásokban és hitoktatóként is 
szolgálok, mások is feltettek nekem hasonló kérdéseket arról, hogy hogyan 
is vonatkozik rájuk a papság.

Amint azt a 34. oldalon található cikkemben is 
megírtam, az egyházi vezetők már több éve arra kérik 
az egyháztagokat, hogy értsék meg jobban a papságot. 
Russell M. Nelson elnök annak az aggodalmának adott 
hangot, mely szerint „túl sok fivérünk és nővérünk nem 
érti teljes mértékben a papsági hatalom és felhatalma-
zás fogalmát” 1.

Az igazság az, hogy a sugalmazáshoz is kellenek 
ismeretek. Miközben a papságot tanulmányoztam, és 
egyetemi hallgatókat tanítottam a témáról, nemcsak 
arra ébredtem rá, hogy milyen keveset tudok, de az 
elmém és a szívem is megnyílt a papsággal kapcsolatos 
örökkévaló igazságok előtt.

Remélem, hogy amint ti is többet tanultok a papságról ebből a lap-
számból, meg fogjátok érteni, hogy Mennyei Szüleink meg szeretnének 
áldani minket a papsággal, és hogy az utolsó napi próféták könyörögve  
kérnek minket e kiváltságok kihasználására – leginkább talán azon kiváltsá-
gok esetében, amelyeket az érdemes férfiak és nők  
a templomban kaphatnak.

Őszinte tisztelettel:
Barbara Morgan Gardner

A ti kalandozásotok 
a halandóságban
Dieter F. Uchtdorf elder

16

Megtanulni új módon tanulni
A Vasárnapi Iskola Általános  

Elnöksége

26

Isten leányainak és az 
Ő papsági hatalmának 
összekapcsolása
Barbara Morgan Gardner

34

Bizonyságot tenni? 
Természetesen!

8

JEGYZETEK
 1. Vö. Russell M. Nelson: Az Isten 

hatalmával és felhatalmazásával végzett 
szolgálattétel. Liahóna, 2018. máj. 69.
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5 A papsági felhatalmazás forrása
Így van ma a papság az egyházban.

6 A hit képmásai: Jason és Jackie Wong – Kína, Hongkong
Isten iszonyúan fontos a kapcsolatunkban. Nélküle talán  
szakítottunk volna!

8 Szolgálattételi tantételek: Bizonyságot tenni? Természetesen!
A bizonyságod egyszerű, mindennapi módokon történő megosztása 
sokat számíthat.

12 A békesség és hatalom forrásai
Írta: Carlos A. Godoy elder
Amikor az erő minden egyéb forrása kudarcot vall, akkor is  
támaszkodhatunk Krisztusra.

16 A ti kalandozásotok a halandóságban
Írta: Dieter F. Uchtdorf elder
Lehet, hogy ebben a pillanatban még nem kapcsolódnak össze a 
pontocskák az életedben, de ha bízol az Úrban, és megteszel min-
den tőled telhetőt, akkor egy nap látni fogod a pontokat összekötő  
vonalakat is.

26 Jöjj, kövess engem!: Megtanulni új módon tanulni
Írta: a Vasárnapi Iskola Általános Elnöksége
Ez az öt alapelv irányt mutathat nekünk az evangélium jobb  
tanulásához és tanításához.

30 Utolsó napi szentek történetei
Székek kirakása és összeszedése; himnusz dúdolása a munkahelyen; 
a családom elvesztése a sötétben; egyfolytában dudált és villogott.

34 Isten leányainak és az Ő papsági hatalmának összekapcsolása
Írta: Barbara Morgan Gardner
A nőknek ugyanazokhoz a papsági áldásokhoz van hozzáférésük, 
mint a férfiaknak. Elmondjuk, hogyan.

Fiataloknak
50 
Fedezd fel, hogyan áldhatja 
meg az életedet, ha kutatod a 
családtörténetedet, ha kere-
sed a válaszokat a kérdések-
re, és ha észreveszed az apró 
csodákat!

Gyermekeknek
Tudd meg, hogyan lehetsz 
hasonlóbb Jézushoz, amikor 
imádkozol és szeretsz másokat!

A borítón:
Fénykép:  

Matt Reier.

Rövid olvasmányok

Rovatok

TARTALOMJEGYZÉK

Fiatal felnőtteknek
42 
Tudd meg, hogyan várha-
tod felkészültebben, 
illetve értheted és 
tarthatod meg 
jobban a 
templomi 
szövetségeidet.



KIEMELT,  
CSAK DIGITÁLISAN 
ELÉRHETŐ CIKKEK

Digitál is  Liahóna

Elég jó a templomhoz?
Írta: Zariah Inniss
Egy barbadosi fiatal felnőtt rájön, 
hogy nem kell tökéletesnek lennie 
ahhoz, hogy érdemes legyen a 
templomba való belépésre.

Öt ok arra, hogy az egyedülállók 
templomi pecsételéseken  
vegyenek részt
Írta: Alex Hugie
A pecsételő szertartásban való részvétel 
lélekemelő élmény minden felruházott 
egyháztag számára, beleértve az egyedül-
állókat is.

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

Küldj be hitet tápláló történeteket a  
liahona .lds .org oldalon vagy a következő  
levelezési címre:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

BŐVEBBEN
Az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban, vala-
mint a liahona .lds .org oldalon a következőkre van 
lehetőséged:

•  Megtalálod a legfrissebb lapszámot.

•  Megtekinthetsz csak digitálisan elérhető tartalmat.

•  Visszakereshetsz korábbi lapszámokat.

•  Beküldheted a történeteidet és írhatsz visszajelzést.

•  Előfizethetsz magadnak vagy ajándékként másnak.

•  Digitális eszközök segítségével jobbá teheted 
a tanulmányozásodat.

•  Megoszthatod a kedvenc cikkeidet és 
rövidfilmjeidet.

•  Cikkeket tölthetsz le és nyomtathatsz ki.

•  Meghallgathatod a kedvenc cikkeidet.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Evangéliumi  
könyvtár alkalmazás
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Ólomüveg a római látogatóközpontban
Írta: Heather White Claridge és Chakell Wardleigh
A fő művész, aki segített az Olaszországi Róma temp-
lom látogatóközpontjában található ólomüveg kép 
megalkotásában, elmagyarázza, miben áll e remekmű 
jelentősége és szimbolizmusa.
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PAPSÁGI FELHATALMAZÁSI VONAL

Ha szeretnéd megkapni a papsági felhatalmazási 
vonaladat, küldj ímélt a lineofauthority@ ldschurch .org 
címre, a tárgysorba a PLA rövidítést írva (angolul, 
portugálul és spanyolul érhető el).

2. Joseph Smith és 
Oliver Cowdery

1829. május 15- én 
Keresztelő János meg-
jelent Joseph Smithnek 
és Oliver Cowderynek, 
és rájuk ruházta az ároni 
papságot. Néhány héttel 
később Péter, Jakab és 
János – az ősi apostolok – 
Joseph Smithre és Oliver 
Cowderyre ruházták a 
melkisédeki papságot (lásd 
Tan és szövetségek 27:12; 
128:20; Teachings of the  
Prophet Joseph Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith 
[1976], 81, 101).

1. Péter, Jakab és János
Halandó szolgálattétele 

idején Jézus Krisztus megad-
ta az apostolainak – köztük 
Péternek, Jakabnak és János-
nak – az Ő papsági felhatal-
mazását (lásd Máté 10).

A papság Isten hatalma és felhatalmazása, melyet azért ad nekünk, hogy segít-
sünk szabadító munkájának elvégzésében (lásd 2. kézikönyv: Az egyház igazga-
tása [2010], 8. o.). Az Úr minden kiválasztott szolgának megadta az Ő papságát 
Ádám napjaitól fogva. Mivel a papságot kézrátétel által kapják arra érdemes 
férfiak, és ezekről a szertartásokról feljegyzést vezetnek, napjaink papság-
viselői vissza tudják vezetni a papsági felhatalmazási vonalukat Joseph 
Smithig, aki Jézus Krisztus apostolaitól kapta a melkisédeki papságot.

3. Utolsó napi  
apostolok és vezetők

Joseph Smith próféta 
más érdemes férfiakra is 
továbbruházta a papságot, 
akik a Próféta irányítá-
sa alatt újabb férfiakra 
ruházták azt, és így tovább, 
egészen napjainkig.
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A papsággal kapcsolatos további részletekért 
lásd „Isten leányainak és az Ő papsági 
hatalmának összekapcsolása” (34. oldal).
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a földön, bele-
értve ebbe azt is, 
ahogy a papság 
továbbadásra 
kerül az egyik 

papságviselőtől a másik-
nak. Például csak a püs-
pök – az egyházközsége 
papsági kulcsainak viselője 
– engedélyezheti, hogy az 
egyházközségében lévő 
bármely férfi vagy fiatal 
férfi megkapja az ároni 
papságot. 1836 áprilisá-
ban Joseph Smith próféta 
fontos papsági kulcsokat 
kapott a Kirtland templom-
ban Mózestől, Éliástól és 
Illéstől (lásd Tan és szövet-
ségek 110). ◼

PAPSÁGI KULCSOK

A PAPSÁGI KULCSOK AZT A 

FELHATALMAZÁST JELENTIK, 

MELYET ISTEN A PAPSÁGI VEZE-

TŐKNEK ADOTT AZ Ő PAPSÁGA 

HASZNÁLATÁNAK IRÁNYÍTÁSÁRA  
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A  H I T  K É P M Á S A I :

Jason és  
Jackie Wong
Kína, Hongkong

Bár a nemi szerepekről alkotott felfogások 
társadalmanként nagyon eltérőek lehetnek, 
ám azok a kihívások, amelyekkel az új házasok 
szembesülnek az egységessé válás útján, 
egyetemesnek tűnnek. Jason és Jackie fontos 
tanulságokat szűrt le abból, ahogy közösen 
dolgoztak ezért.
LESLIE NILSSON, FÉNYKÉPÉSZ

Jason:
Én abban a hitben nőttem fel, hogy 

a lányok végeznek minden házimunkát. 
Hamar rájöttem, hogy ez így nem életszerű. 
Jackie nagyon elfoglalt volt, és a munkájá-
ban is nagy nyomás nehezedett rá. Igaz, én 
is nagy nyomás alatt vagyok, de rájöttem, 
hogy többet kell segítenem.
Jackie:

Friss házasnak lenni változással járt. 
Őszintén szólva, Isten rendkívül fontos a 
kapcsolatunkban. Isten nélkül talán szakítot-
tunk volna!
Jason:

Rájöttünk, hogy több időt kell együtt töl-
tenünk. Így aztán most közösen végezzük a 
házimunkát. Így könnyebben megcsináljuk, 
ráadásul együtt is lehetünk.
Jackie:

Igyekszünk este is időt szánni arra, hogy 
megbeszéljük a napunkat; utána imád-
kozunk, és elalvás előtt a szentírásokat 
olvassuk. Az evangéliumi élet megáldotta 
a házasságunkat.

BŐVEBBEN
Russell M. Nelson elnök bizonyságot tesz a celesztiális 
házasság áldásairól: lds .org/ go/ 031906.
A házasságod és a családod megerősítéséhez további 
forrásanyagokat találsz az lds .org/ go/ 031907 oldalon.
További „Hit képmásai” történeteket találsz a 
Médiakönyvtárban az lds .org/ go/ 18 oldalon.



8 L i a h ó n a

Szolgálattételi tantételek

A SZOLGÁLATTÉTEL BIZONYSÁGTÉTEL.  
A SZOLGÁLATTÉTEL RUGALMASSÁGA NÖVELHETI AZON ALKALMAK 

SZÁMÁT, AMIKOR KÖTÖTT VAGY KÖTETLEN KERETEK  

KÖZT MEGOSZTHATJUK A BIZONYSÁGUNKAT.

BIZONYSÁGOT TENNI?  
TERMÉSZETESEN!



Szövetségi fogadalmat tettünk 
arra, hogy „Isten tanújaként 
áll[unk] mindig és mindenben, 

és minden helyen” (Móziás 18:9). A 
bizonyságtételeink is részét képezik 
annak, hogy tanúként állunk; erőtel-
jes módját jelentik továbbá annak, 
hogy meghívjuk a Szentlelket, hogy 
megérintse valakinek a szívét és meg-
változtassa az életét.

„[A] bizonyság – a valódi bizony-
ság, mely a Lélektől születik, és 

amelyet a Szentlélek erősít meg – 
életeket változtat meg” – mondta  
M. Russell Ballard elnök, a 
Tizenkét Apostol Kvórumának 
ügyvezető elnöke.1

Néhányunkat azonban megrémít 
vagy legalábbis feszélyez a bizony-
ságunk megosztásának gondolata. 
Talán azért, mert úgy gondolunk 
a bizonyságunk megosztására, 
mint amit a böjti és bizonyságtételi 
gyűlésen vagy egy lecke tanításakor 

teszünk. Az ilyen kötött keretek 
közt gyakran használunk olyan 
szavakat és kifejezéseket, amelyek 
egy hétköznapi beszélgetés során 
furcsának hathatnak.

A bizonyságunk megosztása 
rendszeresebb áldássá válhat a saját 
életünkben és mások életében, ha 
megértjük, hogy milyen egyszerű a 
mindennapokban is megosztani azt, 
amiben hiszünk. Indulásnak íme 
néhány hasznos ötlet.

A Szabadító példája
Samárián keresztülhaladva 

a megfáradt Szabadító megállt 
pihenni egy kút mellett, ahol talál-
kozott egy asszonnyal, és beszél-
getést kezdeményezett vele azzal 
kapcsolatban, hogy az asszony 
vizet húzott a kútból. Az asszony-
nak ezt a mindennapos tevékenysé-
gét felhasználva Jézus megragadta 
az alkalmat, hogy bizonyságot 
tegyen az élő vízről és az örök élet-
ről, amely elérhető azok számára, 
akik hisznek Őbenne (lásd János 
4:13–15, 25–26).
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Nem szükségszerű, hogy egy bizonyság a „szeretném 
megosztani a bizonyságomat” szavakkal kezdődjön, és 
feltétlenül azzal érjen véget, hogy „Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen”. A bizonyság olyasvalaminek a kifejezésre 
juttatása, aminek az igaz voltáról meg vagyunk győ-
ződve. Ha tehát odamész a szomszédodhoz az utcán, 
hogy beszélgess vele egy őt foglalkoztató gondról, és azt mondod neki, 
hogy „tudom, hogy Isten megválaszolja az imákat”, annak éppen olyan 
erőteljes hatása lehet, mint egy szószékről megosztott bizonyságnak az 
egyházban. Az erő nem a cirkalmas nyelvezetben rejlik: a Szentlélektől 
jön, aki megerősíti az igazságot (lásd Tan és szövetségek 100:7–8).

Ha hajlandóak vagyunk bizonyságot tenni, 
a lehetőség mindenütt ott van körülöttünk, 
hogy beleszőjük azt a mindennapi beszélgeté-
sekbe. Például:

•  Valaki megkérdezi, hogy milyen volt a 
hétvégéd. „Klassz volt – feleled. – Az 
istentisztelettől pont azt kaptam, amire 
szükségem volt.”

•  Valaki az együttérzéséről biztosít, 
amikor megtudja, hogy valami-
lyen komoly nehézség adódott az 

életedben: „Annyira sajnálom.” Mire te: „Köszi, jólesik az együttér-
zésed. Tudom, hogy Isten segíteni fog, hogy túljussak ezen. Máskor 
is támaszkodhattam rá.”

•  Valaki azt mondja, hogy „most már tényleg vége lehetne ennek a 
szörnyű időnek!” vagy „mennyit késik már ez a busz!” vagy „dur-
va ez a forgalom!”. Amire te mondhatod például azt, hogy „biztos 
vagyok benne, hogy Isten segítségével minden jól alakul majd”.

Ne bonyolítsd 
túl!

Igazodj a beszél-
getés természe-
tes menetéhez!
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Gyakran beszélgetünk egymással a nehézsé-
geinkről. Amikor valaki elmeséli neked, hogy 
mivel kell szembenéznie, akkor esetleg megoszt-
hatod vele egy olyan élményedet, amikor Isten 
segített neked a próbatételeidben, és bizonyságot 

tehetsz, miszerint tudod, hogy Isten neki is segíthet. Az Úr azt mondta, hogy mege-
rősít minket a megpróbáltatásainkban, „hogy ezentúl tanúkként állhassatok nekem, 
és hogy biztosan tudhassátok, hogy én, az Úristen meglátogatom népemet a megpró-
báltatásaikban” (Móziás 24:14). Az Ő tanúiként állhatunk, amikor tanúságot teszünk 
arról, hogy miként segített nekünk a próbatételeink során.

Néhányan megrémülünk, ha hirtelen meg kell 
osztani a bizonyságunkat. Megvan a módja annak, 
hogy előre tervezzünk, és „mindig készek legy[ün]k 
megfelelni mindenkinek, a ki számot kér től[ün]k a 
benn[ün]k levő reménységről” (1 Péter 3:15).

Először is, felkészültnek lenni jelentheti azt, hogy megvizsgáljuk, hogyan élünk. 
Vajon meg szoktuk- e hívni a Szentlelket az életünkbe, és meg szoktuk- e mindennap erő-
síteni a saját bizonyságunkat azáltal, hogy igaz életet élünk? Vajon adunk- e lehetőséget 
a Léleknek imádkozás és szentírás- tanulmányozás által arra, hogy szóljon hozzánk és 
megadja nekünk azokat a szavakat, amelyekre szükségünk van? Amint azt az Úr Hyrum 
Smithnek tanácsolta: „Ne szavam hirdetésére törekedj, hanem először törekedj szavam 
elnyerésére, és akkor majd megoldódik a nyelved” (Tan és szövetségek 11:21).

Másodszor, felkészültnek lenni jelentheti azt, hogy előre tekintünk, és fontolóra 
vesszük, milyen alkalmak adódhatnak aznap vagy azon a héten a bizonyságunk megosz-
tására. Azzal készülhetünk ezekre az alkalmakra, ha átgondoljuk, miképpen kínálhat-
nak lehetőséget arra, hogy elmondjuk, amiben hiszünk.

Ballard elnök így tanított erről: „Bár az egy-
ház tagjaként sok dologról lehet bizonyságunk, 
vannak alapvető igazságok, melyeket állandóan 
tanítanunk kell egymásnak, és meg kell oszta-
nunk…” A következőket hozta fel példának: 

„Isten a mi Atyánk, és Jézus a Krisztus…; a szabadítás tervének középpontjában a 
Szabadító engesztelése áll; …Joseph Smith visszaállította Jézus Krisztus örökkévaló 
evangéliumának teljességét; [és] a Mormon könyve bizonyíték arra, hogy a bizonysá-
gunk igaz”. Amikor hangot adunk ezeknek a szívből jövő igazságoknak, azzal meg-
hívjuk tanúságot tenni a Lelket arról, hogy amit mondtunk, az igaz. Ballard elnök 
kihangsúlyozta, hogy „a Lélek nem tartható vissza, amikor Krisztusról szóló tiszta 
bizonyság hangzik el”.2

Légy  
felkészült!

Oszd meg az 
élményeidet!

Összpontosíts 
továbbra is a Szaba-
dítóra és az Ő tanára!
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A „Szolgálattételi tantételek” cikkek célja, hogy 
segítsenek megtanulnunk, miként törődjünk egy-
mással – ezek nem a látogatás során megosztandó 
üzenetek. Ahogy jobban megismerjük azokat, akiket 
szolgálunk, a Szentlélek késztetése révén majd tudni 
fogjuk, hogy a törődésünkön és együttérzésünkön 
túl milyen üzenetre lehet szükségük.

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

Az egyszerű bizonyság életeket változtathat meg
Russell M. Nelson elnök mesélt egy ápolónőről, 

aki egy nehéz sebészi beavatkozás után feltett neki 
– akkor még mint Nelson doktornak – egy kérdést. 
„Ön miért ennyire más, mint a többi sebész?” Ismert 
ugyanis olyan sebészeket, akik az ilyen beavatkozá-
sok végzése során a nagy nyomás alatt indulatosak és 
közönségesek tudtak lenni.

Nelson doktor sokféle választ adhatott volna, de 
csak ennyit mondott: „Azért, mert tudom, hogy a 
Mormon könyve igaz.”

Ez a válasz a Mormon könyve tanulmányozá-
sára késztette a nővért és a férjét. Ezt az ápolónőt 
később Nelson elnök keresztelte meg. Évtizedekkel 
később, amikor Nelson elnök már újonnan elrendelt 
apostolként egy Tennessee állambeli cövekkon-
ferencián elnökölt, váratlanul ismét összetalálkozott 
ugyanezzel a nővérrel, aki elmesélte, hogy a meg-
térése, melyet az az egyszerű bizonyság, valamint a 
Mormon könyve hatása váltott ki, további 80 ember 
megtérésében játszott szerepet.3

Felkérés a  
cselekvésre

Ne félj megoszta-
ni a bizonyságodat! 
Megáldhatja azokat, 
akiknek szolgálatté-
telt nyújtasz. Hogyan 
fogod felhasználni ezeket az ötleteket vagy 
a sajátjaidat arra, hogy megoszd ma a 
bizonyságodat? ◼

JEGYZETEK
 1. Vö. M. Russell Ballard: Tiszta bizonyság. 

Liahóna, 2004. nov. 40.
 2. Vö. M. Russell Ballard: Tiszta bizonyság. 41.
 3. In Jason Swensen, “Be Ready to Explain 

Your Testimony Using the Book of Mormon, 
President Nelson Says,” Church News section 
of LDS.org, Feb. 6, 2018, news.lds.org.
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Miként élhet 
az ember 

emberpróbáló 
körülmények 

között is 
békességben, 
vidáman és 

erősen?
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Á ltalános felhatalmazottként az 
volt az egyik leginkább szívhez 
szóló élményem, hogy a drága 
venezuelai szentjeink között 
szolgálhattam. Az ottani embe-
rek, beleértve az egyháztagokat 

is, nehéz körülmények között élnek. Ugyanak-
kor, bár tényleg ez az élő valóság, az országba 
tett gyakori útjaim során azt is megfigyelhettem, 
hogy az utolsó napi szentek különböznek a 
lakosság egészétől.

A Venezuela- élmény
A venezuelai szentek minden tőlük telhetőt 

megtesznek. Valóban sokan szenvednek és küsz-
ködnek, és az egyház tevékenyen támogatja a 
szükséget látókat a böjti felajánlási pénzalapok, 
jólléti programok és önellátási kezdeményezések 
révén. Viszont a szentek, akik amúgy könnyen 
találhatnának okot a bánkódásra, az összes 
emberpróbáló körülmény ellenére is boldog 
népet alkotnak – békében élnek önmagukkal, 
gyakran mosolyognak, és az eljövendő jobb 
napokban reménykednek.

Igaz ez az egyház venezuelai fiataljaira is. A 
személyes és családi nehézségeik megerősítik őket, 
és felkészítik őket a jövőre. Igaz ez továbbá a vene-
zuelai misszionáriusainkra is. Erősnek kell lenniük 
önmaguk, az érdeklődőik és a családjuk miatt is. 

Írta: Carlos A. 
Godoy elder
a Hetvenek 
ElnökségébőlA békesség és 

És erősek is. Hélamán 2000 ifjú harcosára emlé-
keztetnek minket. Bár létszámuk csekély, „rendkí-
vül hősiesek… bátorság tekintetében” (lásd Alma 
53:20–21). Venezuelában az Úr az édesanyák, 
édesapák és vezetők erős nemzedékét készíti fel. 
Amikor csak az ottani szentek körében vagyunk, 
azon vesszük észre magunkat, hogy eltölt minket 
az evangéliumba és a jövőbe vetett hit.

Békesség a bajok idején
Miként élhetnek ezek az egyháztagok ilyen 

emberpróbáló körülmények között is békesség-
ben, vidáman és erősen? Meggyőződésem szerint 
az történik sokukkal, hogy egyre jobban támasz-
kodnak Istenre, ebből kifolyólag pedig minden 
erőnek forrásától nyerik erejüket. Felismerik a 
Mennyei Atyától kapott áldásaikat, Jézus Krisz-
tusra és az Ő engesztelésének hatalmára támasz-
kodnak, valamint megnyugvást, támogatást és 
megerősítést nyújt számukra a Szentlélek. Ennek 
eredményeként a terheik könnyebbé válnak, a 
bánatuk enyhül, és békességre lelnek a megpró-
báltatásaik közepette.

A venezuelai egyháztagok a mai időkben 
tapasztalják meg azt, ami a Mormon könyvében 
Almával és a népével történt:

„És most lőn, hogy a terhek, melyeket Almá-
ra és testvéreire helyeztek, könnyűvé tétettek; 
igen, az Úr megerősítette őket, hogy könnyen AZ
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el tudják viselni a terheiket, és ők vidáman és 
türelmesen vetették alá magukat az Úr minden 
akaratának” (Móziás 24:15).

Jézus Krisztus engesztelő hatalma
A venezuelai egyháztagjainkkal töltött idő 

alatt egyre inkább megerősödött az arról való 
bizonyságom, hogy Isten meg szeretne áldani 
bennünket. Amint az Alma és követői esetében 
is történt, a venezuelai szentek erőssé tétettek, 
és a megnövekedett teherbíró képességük meg-
könnyíti a terheik viselését. A Szabadító arra 
hív bennünket, hogy jöjjünk Őhozzá a nehéz 
terheinkkel, és megpihenhetünk (lásd Máté 

11:28–30). Ezek a jóravaló egyháztagok képessé 
tétettek arra, hogy az Úr erejével hordozzák a 
terheiket.

Megpróbáltatásaik következményeként, 
valamint a Szabadítóba és az Ő engeszte-
lésébe vetett bizalmuk áldásaként szívbéli 
változást tapasztaltak meg, és mindegyikük 
olyan lett, „mint egy gyermek, engedékeny, 
szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki 
mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, 
melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, 
ahogy egy gyermek veti alá magát az atyjának”  
(Móziás 3:19).

Összefoglalva: a megpróbáltatások révén 
olyan krisztusi tulajdonságokat fejlesztettek ki, 
amilyenek elérésében Krisztus minden tanítvá-
nya reménykedik.

Ami velük történt, az ugyanaz a folyamat, 
amelynek mindegyikünkkel meg kell történnie. 

Mindannyiunknak lesznek kihívásai és megpró-
báltatásai az életben. Amikor ez bekövetkezik, 
tegyük fel magunknak a kérdést:

•  Vajon Istenre tekintünk- e segítségért, 
hogy felülkerekedjünk ezeken a nehéz 
helyzeteken?

•  Hajlandóak vagyunk- e megfizetni annak az 
árát, hogy jobb emberré váljunk és kialakít-
suk a fejlődésünkhöz olyannyira szükséges 
krisztusi tulajdonságokat?

•  Értjük- e, hogy a Szabadító engesztelésének 
hatalma által képesek vagyunk erőre és 
reményre lelni?

Hogyan és miért képes a Szabadító efféle 
megnyugvást és hatalmat biztosítani? A szentí-
rásokban ezt olvassuk: „És ő megy, mindenféle 
fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szen-
vedve el; és ez azért lesz, hogy beteljesedjen az 
ige, mely azt mondja, hogy magára fogja venni 
népének fájdalmait és betegségeit.

És magára veszi a halált, hogy megoldhassa 
a halál kötelékeit, amelyek népét lekötözik; 
és magára veszi a gyengeségeiket, hogy ben-
sője irgalommal telhessen meg, a test szerint, 
hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse 
meg népét a gyengeségeik szerint” (Alma 
7:11–12).

Az Úr tudja
Ahogy azt David A. Bednar elder, a Tizen-

két Apostol Kvórumának tagja tanította: „A 
Szabadító nemcsak a bűneinkért, hanem azon 

A venezuelai szentek 
boldog népet alkot-
nak – békében élnek 
önmagukkal, gyakran 
mosolyognak, az eljö-
vendő jobb napokban 
reménykednek.
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Egy módja annak, hogy 
erősek maradjanak, 
az, hogy hallgatnak a 
próféták és apostolok 
tanácsára, ahogy azt 
ezek a szentek tették, 
mikor Quentin L. Cook 
elder 2013-ban beszédet 
mondott a venezuelai 
Caracasban.
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egyenlőtlenségekért, méltánytalanságokért, 
fájdalmakért, kínokért és érzelmi gyötrelmekért 
is szenvedett, melyek oly gyakran sanyargatnak 
bennünket. Talán egy gyenge pillanatunkban 
így kiáltunk fel: »Senki nem érti meg! Senki nem 
tudja!« Talán senki nem is tudja – az emberek 
közül. De Isten Fia tökéletesen tud és ért min-
dent, mert Ő már jóval előttünk érezte és viselte 
a terheinket. És mivel Ő megfizette ezt a végső 
árat és viselte ezt a terhet, tökéletes empátiával 
rendelkezik, és életünk számos területén kinyújt-
hatja felénk irgalmas karját” (vö. Az engesztelés 
és a halandóság útja. Liahóna, 2012. ápr. 19.).

Bednar elder ezt követően az alábbi szentírás-
részt idézi, amely segít nekünk megérteni, hogy 
Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően 
mindegyikünk békére lelhet:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfá-
radtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszt-
lak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanul-
játok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű 
vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűséges, és az én 
terhem könnyű” (Máté 11:28–30).

Szeretném Bednar elder szavaihoz hozzátenni 
a saját bizonyságomat. Magam is tudom azt a 
személyes tapasztalataim által, hogy Szabadítónk 
szerető karjaiban erőre és békességre lelhetünk. 
A Szabadító megváltó és képessé tevő hatalma 
nemcsak a bűneink bocsánatának forrása, hanem 
erőteljes forrása a reménynek, a békességnek, 
az erőnek, a megnyugvásnak, a tehetségeknek, 
az ihletnek és mindannak, ami ahhoz szükséges, 
hogy segítsen nekünk sikerrel járni az ezen az 

életen keresztülvezető utunkon. Valóban támaszkodhatunk „a Szent 
Messiás érdemei[re] és irgalm[ár]a és kegyelm[ér]e” (2 Nefi 2:8).

A saját életünkben alkalmazva ezt
Hogyan férhetünk hozzá az erő e forrásához? Mit kell tennünk azért, 

hogy megkapjuk a szükséges segítséget?
Az első: rendelkez-

nünk kell az Úr Jézus 
Krisztusba és az Ő 
engesztelésébe vetett hit-
tel. Meg kell értenünk, 
hogy Ő és az Ő Atyja a 
békesség és a hatalom 
forrásai. Ők tesznek 
mindent lehetővé.

Ezt követően cselekednünk kell, és a tőlünk telhető legtöbbet meg-
tennünk az adott helyzetünkben. Lehet, hogy egy gyengeség leküzdésén 
dolgozunk, a bánatunk enyhítésére törekszünk vagy egy tehetség fejlesz-
tésén igyekszünk. Még amikor a tőlünk telhető legjobb időnként elég-
telennek tűnik is, ha tényleg beleadunk mindent, akkor az Úr kegyelme 
meg fog áldani bennünket azzal, amire szükségünk van.

„Amikor ti és én eljutunk oda, hogy megértjük és alkalmazzuk az 
engesztelés képessé tevő hatalmát a saját életünkben – mondta Bednar 
elder –, akkor erőért fogunk imádkozni, hogy meg tudjuk változtatni a 
körülményeinket, ahelyett, hogy körülményeink megváltozásáért imád-
koznánk. Önrendelkezőkként mi magunk fogunk cselekedni, ahelyett, 
hogy velünk cselekednének (lásd 2 Nefi 2:14)” (vö. Az engesztelés és a 
halandóság útja. Liahóna, 16.).

Arra is emlékeznünk kell, hogy amikor megtesszük a saját részünket, 
az Úr mellettünk áll. Nem kell egyedül megvívnunk a csata ránk eső 
részét. Ő ott lesz velünk a legelejétől a legvégéig. Bizonyságot teszek 
arról, hogy igazak Ésaiás szavai: „Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki 
jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegíte-
lek!” (Ésaiás 41:13). Igaz ez a Venezuelában élő szentekre, és igaz a világ 
bármely más részén élő szentekre is. ◼

Emlékezzünk rá, hogy amikor  
megtesszük a saját részünket, az Úr 
mellettünk áll. Nem kell egyedül  
megvívnunk a csata ránk eső részét. 

Az iga arra szolgál, 
hogy az állatok közös 
erővel tudják húzni 
a terhet – éppen úgy, 
ahogy Jézus Krisztus 
igája összekapcsol 
bennünket az Ő 
megváltó és képessé 
tevő hatalmával.
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A nnyira jó veletek lenni ma, és érezni a lelkiségeteket, az erőtöket, az energiáto-
kat! Nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségetek volt meghallgatni Uchtdorf 
nővért. Harriet valóban az életem napsugara. Mindenki szereti, aki ismeri. 

Az a fajta ember, aki jobbá és boldogabbá teszi a körülötte lévőket. Rám mindig is  
határozottan ilyen hatással volt.

Most ünnepeltük az 55. házassági évfordulónkat. Ahogy végignézünk a két gyerme-
künkön és házastársukon, a hat unokánkon és az ő családjukon, valamint a négy dédu-
nokánkon, ámulva látjuk, micsoda nagyszerű kaland is volt eddig az életünk.

Az azonnali válaszok kora
Érdekes gondolat ötlött fel bennem, ahogy erre a rendezvényre készültem. Igen, 

való igaz, hogy a 18 és 30 közötti éveim már alig látszanak a visszapillantó tükörben, 
de a jelenlegi korom ellenére belül még mindig fiatalnak érzem magam. Tulajdonkép-
pen közülünk, idősek közül, a legtöbben olyan fiatalokként tekintünk magunkra, akik 
egyszerűen csak nagyon hosszú ideje élnek már.

Ha ránk – az „idősebb nemzedékre” – tekintetek, meglepve észlelhetitek, hogy 
mennyivel több közös van bennünk és a ti nemzedéketekben, mint azt gondolnátok. 
Úgy hiszem, hogy a Mennyei Atya gyermekei közötti különbségek – az életkoruktól 
függetlenül – eltörpülnek a hasonlóságok mellett. Például sokatoknak vannak kérdései 
Istenről és saját magatokról – mély, alapvető kérdések, amelyek hasonlítanak a nálatok 
sokkal idősebbek kérdéseihez:

Írta: Dieter F. 
Uchtdorf elder
a Tizenkét Apostol 
KvórumábólA ti kalandozásotok  

Higgyetek – és Isten veletek lesz! Fordítsátok Őfelé a 
szíveteket – és Ő vezetni fog benneteket az utazásotok 
során.

a halandóságban

A Konferencia- központban 2018. január 14- én Dieter F. Uchtdorf elder és Harriet Uchtdorf nővér által tartott, 
A halandóság kalandja című, fiatal felnőtteknek szóló világméretű áhítat alapján.
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„Valóban létezik Isten? Törődik velem?”
„A helyes ösvényen járok?”
„Miért van az, hogy néha üresnek, csüggedtnek, mellőzöttnek  

vagy magányosnak érzem magam?”
„Miért nem avatkozik be Isten az életembe?”
„Miért nem válaszolt az imámra?”
„Miért engedte, hogy megtapasztaljam ezt a bánatot, betegséget  

vagy tragédiát?”
Ezek nehéz kérdések tudnak lenni.
Az azonnali válaszoknak ebben a korában – amikor a véglegesnek és 

megtámadhatatlannak tűnő tudás csupán egy guglizásnyira van – néha 
feszültté válunk, amikor késlekednek a válaszok a legszemélyesebb, leg-
fontosabb és legsürgetőbb kérdéseinkre. A menny felé emeljük a szívün-
ket, és látszólag nem kapunk mást, mint a „várakozó kurzor” bosszantó 
módon egyre csak forgó jelét.

Nem szeretünk várni.
Ha pár másodpercnél tovább kell várnunk egy keresőmotor válaszára, 

talán máris azt gondoljuk, hogy megszakadt vagy elromlott az internet-
kapcsolat. Dühünkben lehet, hogy fel is hagyunk a kereséssel. Amikor 
azonbanörök kérdésekről, a lélek dolgairól van szó, akkor türelmesebb-
nek kell lennünk.

Nem minden válasz egyformán értékes. 
A világi bölcsességből vagy a közvélekedés-
ből fakadó válaszokra könnyű rátalálni, ezek 
azonban gyorsan értéküket vesztik, amikor 
újabb elméletek vagy divatok bukkannak fel. 
A mennyei válaszok – az örök válaszok –  
megfizethetetlenek. E válaszok elnyerése  
gyakran áldozatot, munkát és türelmet kíván.

Megéri várni az ilyen válaszokra.
Az a szándékom, hogy átadjam nektek az 

arról való biztos tanúságomat, hogy Mennyei 
Atyátok ismer titeket, hall benneteket, és soha 
nem fog magatokra hagyni. Miközben Őfelé 
fordítjátok a szíveteket, és törekedtek az Ő útját 
követni, Ő közbe fog avatkozni az életetekben, 
és igazgatni fogja az ösvényeteket a halandóság 
e nagy és izgalmas kalandján át.

Összekötni a pontokat
Napjaink egyik nagy újítójától, az Apple 

elnökétől, Steve Jobstól származik ez a meglátás: 

„A [mennyei] válaszok elnyerése gyakran áldozatot, munkát és türelmet 
kíván” - mondta Uchtdorf elder, aki a képen Uchtdorf nővérrel és fiatal felnőt-
tekkel látható a Konferencia-központban.
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Amikor az életünkre 
Krisztus evangéliumának 
keretén belül tekintünk, 
akkor elkezdhetjük meg-
látni, miként kapcsolód-
nak egymáshoz életünk 
különböző pontjai.

„Nem lehet előre tekintve összekötni a pontokat; csak visszatekintve köthe-
tők össze. Bíznotok kell tehát abban, hogy a pontok valamiképpen kapcso-
lódni fognak majd egymáshoz a jövőtökben.” 1

Mit értett ez alatt? A 19. század vége felé néhány művész, köztük 
Georges Seurat és Paul Signac új stílusban kezdett festeni, amely később 
neoimpresszionizmus néven vált ismertté. Technikájukat a vászon apró, 
színes, pontszerű ecsetvonásokkal való telítése jellemezte. Közelről nézve 
a pontok egymástól függetlennek és véletlenszerűnek látszanak. A teljes 
festményt szemlélve azonban látható, ahogy a pöttyök színek elegyévé vál-
nak, a színek pedig formákká, amelyek gyönyörű mintát tárnak elénk. Ami 
korábban véletlenszerűnek vagy akár még zavarosnak is látszott, egyszeri-
ben kezd értelmet nyerni.

Életünk néha olyan, mint a neoimpresszionista művészet. A mindennap-
jaink pillanatait és eseményeit alkotó színes pöttyök időnként egymástól 
függetlennek és átláthatatlannak tűnhetnek. Nem vélünk felfedezni bennük 
semmiféle rendszert. El sem tudjuk képzelni, hogy lenne bármiféle céljuk.

Amikor azonban hátrébb lépünk, és örökkévaló távlatból szemléljük 
azt, amikor életünkre Jézus Krisztus evangéliumának keretén belül tekin-
tünk, akkor elkezdhetjük meglátni, miként kapcsolódnak egymáshoz 
életünk különböző pontjai. Talán ekkor még nem áll össze a teljes kép, 
de ha türelmesek vagyunk, elegendőt fogunk látni ahhoz, hogy bízzunk 
egy gyönyörű, nagyszerű összkép létezésében. Amikor pedig igyekszünk 
Istenben bízni és Fiát, Jézus Krisztust követni, akkor egy nap majd meg-
látjuk a kész alkotást, és tudni fogjuk, hogy maga Isten keze vezette és 
irányította a lépteinket.
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Tudni fogjuk, hogy a Legfőbb Festőmű-
vésznek mindvégig megvolt a terve azokkal a 
véletlenszerű pontokkal. Látni fogjuk, hogy 
Ő felerősítette a tehetségeinket, előkészítette a 
lehetőségeinket, és sokkal dicsőségesebb eshe-
tőségeket mutatott meg nekünk, mint amilyene-
ket magunktól valaha is elképzelhettünk vagy 
elérhettünk volna. A saját életemben határozot-
tan ezt látom.

Kalandom a halandóságban
Amikor kisgyermek voltam, a családunk 

kétszer is otthonunk elhagyására és mindenünk 
hátrahagyására kényszerült. Mindkét alka-
lommal meglehetősen nyilvánvaló volt, hogy 

az új lakhelyünkön élők kevesebbnek tartottak 
minket maguknál. A velem egykorú gyerekek 
között a kiejtésem kívülállóként bélyegzett meg, 
bőségesen adva nekik alkalmat a csúfolódásra és 
a kinevetésre.

A költözéseink jelentette megrázkódtatás és 
feszültség következtében elmaradtam a tanul-
mányaimban, és vesztettem egy teljes tanévet. 
Kelet- Németországban oroszt tanultam idegen 
nyelvként. Nehéz volt, de boldogultam. Aztán 
Nyugat- Németországban az angol tanulása volt 
a követelmény.

Lehetetlennek tűnt számomra! Úgy hittem, 
hogy a szám egyszerűen nem az angol nyelvre 
termett.

Tizenévesként belebolondultam a legelraga-
dóbb lányba, akinek csoda szép, hatalmas barna 
szeme volt. Sajnos úgy tűnt, hogy én a legkevés-
bé sem érdeklem őt.

Szóval ott álltam én, egy meglehetősen jelen-
téktelen és küszködő fiatalember a háború utáni 
Németországban, akinek úgy tűnt, nem sok 
esélye van a sikerre az életben.

Volt azonban pár jó dolog, ami mellettem 
szólt. Tudtam, hogy a családom szeret engem. 
Mind az iskolában, mind az egyházban voltak 
olyan tanítóim, akik arra biztattak, hogy min-
dig magas célokat tűzzek ki magam elé. A mai 
napig jól emlékszem arra, amikor egy fiatal 
amerikai misszionárius ezt a tantételt tanította 
a szentírásokból: „ha az Isten [van] vel[ed], 
kicsoda [lehet] ellen[ed]?” 2

Volt ebben valami, ami nagy erővel hatott 
rám. „Ha ez így van – gondoltam –, akkor miért 
kellene félnem?”

Így aztán hittem. És bíztam Istenben.
Egy ideig szakmunkásképzésre jártam. Az 

egyik tanárom kihívás elé állított, hogy tűzzek ki 
magasabb célt, és iratkozzak be egy esti iskolá-
ba, hogy gépészmérnöknek tanuljak. Rengeteg 
pluszmunkával járt, de ez vezetett oda, hogy felis-
merjem a repülés iránti hatalmas szenvedélyemet! 
Megrázkódtatásként ért, amikor megtudtam, 
hogy ha pilóta akarok lenni, tudnom kell angolul. 
Én azonban pilóta akartam lenni, a szám pedig 
valamilyen varázslatos módon átváltozott, és az 
angol többé nem tűnt olyan lehetetlen nyelvnek.

Fel kell tennetek magatoknak a kérdést: „Össze tudok 
szedni annyi hitet, hogy higgyek Istennek? Kész vagyok 
bízni abban, hogy Ő szeret engem és vezérelni akarja 
az utamat?”
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gyönyörű, barna szemű lánya hozzám jött 
feleségül.

Tegyétek a kis dolgokat tökéletesen!
Rejlik ebben valamiféle tanulság? Azt hiszem, 

több is!
Az egyik talán ez: Ne hagyjátok, hogy elcsüg-

gesszen titeket az élet sok nagy és nehéz feladata. 
Ha elkötelezitek magatokat a „könnyű” dolgok 
megtétele mellett – a „kicsi” dolgok mellett, 
amelyeket Isten kér tőletek –, és azokat a tőletek 
telhető legtökéletesebben teszitek, akkor nagy 
dolgok követik majd őket.

E tökéletesen megtehető „kicsi és könnyű” 
dolgok közé tartozik a szentírások tanulmányo-
zása, a Bölcsesség szava szerinti élet, az isten-
tiszteletre járás, az igaz szándékkal való ima, 
valamint a tized és a felajánlások fizetése.

Tegyétek meg ezeket még akkor is, amikor 
nem akaródzik. Ezek az „áldozatok” kicsinek 
tűnhetnek, de fontosak, mivel „a mennyek áldá-
sát az áldozat hozza” 3.

Bizonyos értelemben a „kicsi és könnyű” áldo-
zataitok a mindennapi élet azon pontjai, ame-
lyekből az életetek remekműve összeáll. Lehet, 
hogy most nem látjátok, miként kapcsolódnak 
egymáshoz, és egyelőre nem is muszáj látnotok. 
Csak legyen elég hitetek az adott pillanatban, 
amelyben éppen éltek. Bízzatok Istenben, „és kis 
dolgokból jő [majd] elő az, ami nagyszerű” 4.

Bízzatok Istenben!
Nos, lehet, hogy most ezt gondoljátok maga-

tokban: „Igen, Uchtdorf elder, mindez szép és jó. 
De te apostol vagy. Én csupán egy átlagos egy-
háztag vagyok. Én nem kapok választ az imáim-
ra. Az én életemben nincs kijelölt irány. Ha van 
is valamiféle terv számomra, az csak egy használt 
darab. Egy mások által levetett terv. Egy »ügyes- 
vagy- kicsim- örülj- annak- amid- van« típusú terv.”

Dárga barátaim! Az élő Istennek, a világe-
gyetem Istenének gyermekei vagytok! Szeret 
benneteket; azt szeretné, hogy sikerrel járjatok; 
kész terve van a sikeretek eléréséhez. Emlé-
kezzetek Steve Jobs szavaira: „Nem lehet előre 
tekintve összekötni a pontokat; csak visszate-
kintve köthetők össze.”

Megújult ösztönzéssel, a kemény munka és a Mennyei Atyába vetett 
bizalom iránti új elkötelezettséggel apró lépéseket tettem, amelyek segí-
tettek kialakítanom a magabiztosságot, hogy sikerülni fog. Természetesen 
ez nem jelentette azt, hogy a dolgok mindig simán mentek.

19 évesen a Texas állambeli San Antonióba utaztam, hogy megkezdjem 
a pilótaképzést a légierőnél. A repülőgépen egy texasi kiejtéssel beszélő 
férfi mellett ültem. Elszörnyedve jöttem rá, hogy az az angol nyelv, mely-
nek az elsajátításán oly kétségbeesetten dolgoztam, nem ugyanaz volt, 
amelyen ez a férfi beszélt!

A kiképzőiskolában sem volt könnyű dolgom. Igen komoly volt a 
verseny, mindenki az első helyen akarta elvégezni. Azonnal tudtam, hogy 
hátrányban vagyok, mivel a legtöbb csoporttársam angol anyanyelvű volt.

Repülési oktatóim felhívták a figyelmemet egy másik lehetséges hát-
rányra is: nagyon sok időt töltöttem az egyházban. A helyi egyháztagok 
szeretettel fogadtak a gyülekezetükben és az otthonaikban, és még egy 
kápolnát is építettünk együtt a texasi Big Springben. Az oktatóim aggód-
tak, hogy az efféle tevékenységek csökkentik az esélyemet egy kiemelke-
dő minősítés elérésére. Én nem így gondoltam. Bíztam hát Istenben, és 
megtettem minden tőlem telhetőt.

Idővel csak megtanultam angolul (bár igazából még mindig dolgozom 
rajta). Elvégeztem a pilótaképzést – és osztályelső lettem. Vadászpilóta  
lettem, később pedig polgári repülőgép- parancsnok. És az álmaim 
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Amikor annyi idős voltam, mint ti, fogalmam se volt arról, hogy hova 
fog vezetni az életem. Az aztán biztos, hogy nem láttam magam előtt 
semmiféle összekapcsolódó pontokat.

De bíztam Istenben. Megfogadtam szerető családtagjaim és bölcs 
barátaim tanácsát, és apró hitbéli lépéseket tettem azzal a meggyőző-
déssel, hogy ha megteszem az adott pillanatban tőlem telhető legjobbat, 
akkor Isten majd gondoskodik a nagy képről.

Meg is tette.
Ő ismerte a kezdetet és a véget, amikor én nem.
Én nem láttam a jövőt, de Ő igen.
Még e nehézségek idején is, amikor úgy gondoltam, hogy magamra 

maradtam, Ő akkor is velem volt – most már jól látom.
A Példabeszédekben található ez a nagyszerű ígéret: „Bizodal-

mad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne 
támaszkodjál.

Minden te útaidban [ismerd meg] őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.” 5

Úgy hiszem, nem kérdőjel áll e vers végén. Nem, szerintem felkiáltójel-
nek kellene ott lennie!

Így tehát fel kell tennetek magatoknak a kérdést: „Össze tudok szedni 
annyi hitet, hogy higgyek Istennek? Kész vagyok bízni abban, hogy Ő 
szeret engem és vezérelni akarja az utamat?”

Igazából meglehet, hogy sok dologban nagyon jól boldogultok egye-
dül is. De arra buzdítalak benneteket, hogy higgyétek el: az életetek 

mérhetetlenül jobb lesz, ha Istenre támaszkod-
tok, hogy ő vezérelje a lépteiteket! Ő tud olyan 
dolgokat, amiket ti nem tudhattok, és olyan jövőt 
készített elő számotokra, amilyet még elképzelni 
sem tudtok. A nagyszerű Pál apostol így tette 
bizonyságát: „szem nem látott, fül nem hallott 
és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten 
készített az őt szeretőknek” 6.

Szeretnétek, hogy Mennyei Atyátok vezérel-
jen, megáldjon és támogasson titeket?

Akkor higgyetek!
Szeressétek Őt!
Keressétek Őt teljes szívetekből!
Járjatok az Ő útjain – ami azt jelenti, hogy 

tartsátok be a parancsolatokat, tartsátok 
tiszteletben a szövetségeiteket, kövessétek a 
próféták tanításait, és fogadjátok meg a Lélek 
késztetéseit!

Tegyétek meg ezeket, és akkor Isten ezerszere-
sen gyarapít és megáld majd titeket, ahogyan azt 
megígérte.7

Tudom, hogy vannak néhányan, akik szá-
mára úgy tűnhet, hogy ezt könnyű mondani, 
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de nehéz megtenni. Nem kell messzire menni a 
mai társadalomban ahhoz, hogy ellentmondó 
hangokat halljatok, amelyek helytelenítik, sőt 
akár nevetség tárgyává is teszik az Istenbe vetett 
hitet úgy általában, a vallásunkba vetett hitet 
pedig különösen.

Az efféle hangokat csak tovább erősítik nap-
jaink minden eddigit felülmúló kommunikációs 
vívmányai. Ebben rejlik a ti kihívásotok, de 
egyúttal ez a kiváltságotok is.

Biztos vagyok abban, hogy kitaláljátok majd, 
miként tudjátok az Úr módja szerint kezelni 
ezt. Része ez a halandóságban megélt kalando-
toknak. Az, hogy miként birkóztok meg vele, 
nagymértékben befolyásolja majd a jövőtöket és 
azt, hogy milyen szerepet játszotok Isten munká-
jában itt a földön.

Mindazonáltal nem is annyira szokatlan 
mindaz, amit ti az életben tapasztaltok. Nem a 
tiétek az egyetlen nemzedék, melynek az Istenbe 
vetett hitét próbára tettékk és kigúnyolták. Úgy 
tűnik, ez része Isten minden gyermeke halandó 
próbatételének.

„Ha e világból volnátok – mondta Jézus a 
tanítványainak –, a világ szeretné azt, a mi az 
övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, 
hanem én választottalak ki magamnak titeket 
e világból, azért gyűlöl titeket a világ.” 8

Úgyhogy akár el is fogadhatjátok annak 
valószínűségét, hogy amint elkötelezitek magato-
kat a Szabadító követése mellett, a nagy és tágas 
épület lakói kifejezésre fogják juttatni nemtetszé-
süket – olykor meglehetősen harsányan.9 Még az 
is lehet, hogy megpróbálnak megfélemlíteni és 
megalázni titeket.

Ne feledjétek azonban, hogy nem nekik 
tartoztok számadással, hanem Istennek! Egy 
nap majd Őeléje fogtok állni, hogy számot adja-
tok az életetekről.

Meg fogja kérdezni, hogy mit tettetek, hogy 
legyőzzétek a világ kísértéseit, és az igazlelkűség 
ösvényét kövessétek. Meg fogja kérdezni, hogy 
követtétek- e a Szabadítót, hogy szerettétek- e a 
felebarátaitokat, hogy buzgón igyekeztetek- e a 
tanítványság ösvényén maradni.

Ne feledjétek, a kettő egyszerre nem lehet-
séges: nem kaphatjuk meg a tanítványság 

felfoghatatlan áldásait, miközben a tagsági feljegyzésünket a Babilon 
1. Egyházközségben tartják számon. Drága barátaim! Most van itt az 
ideje, hogy elkötelezzétek magatokat Krisztus mellett, és az Ő ösvényét 
kövessétek!

Egy nap Isten minden gyermeke tudni fogja, mi a helyes – még azok 
is, akik most kigúnyolják az igazságot. Akkor majd térdet hajtanak, és 
megvallják, hogy Jézus a Krisztus, a Megváltó, a világ Szabadítója.10 
Tudni fogják, hogy értük halt meg.

Azon a napon nyilvánvaló lesz, hogy az Ő hangja az egyedüli, amely 
valaha is igazán számított.

Bizonyossággal fogjátok tudni, hogy milyen áldottak vagytok, amiért 
megtartottátok a hitet, betartottátok Isten parancsolatait, szolgáltátok 
az embertársaitokat, és építettétek Isten királyságát itt a földön. Szeretett 
barátaim! Higgyetek – és Isten veletek lesz! Fordítsátok Őfelé a szívete-
ket – és Ő vezérelni fog benneteket az utazásotok során, mely a halandó 
élet e nagyszerű és izgalmas kalandján vezet keresztül.

„Nem számít”
Amikor arról beszélünk, hogy engedjük, hogy Isten vezérelje az 

életünket, szeretnék tisztázni valamit. Lehet, hogy nem fog tetszeni, 
amit most mondok. Amikor megkérdezitek Istent, mit tegyetek az 
életetekben elétek táruló döntésekkel – ideértve néhány fontos döntést 
is –, akkor lehetséges, hogy nem ad nektek azonnal egyértelmű választ. 
Az az igazság, hogy olykor egyszerűen nem számít, hogy miképp dön-
tötök, amennyiben az evangélium alapvető szövetségein és tantételein 
belül maradtok.

Sok esetben a meghozott döntések talán nem is olyan fontosak, mint 
az, hogy mit tesztek a döntés meghozatala után.

Például lehet, hogy egy pár úgy dönt, hogy összeházasodik, bár a csa-
ládjukból vannak, akik szerint nem illenek tökéletesen össze. Én azonban 
nagy reménnyel vagyok az ilyen párok iránt, amennyiben a döntés meg-
hozatala után teljes szívükkel és elméjükkel maradéktalanul elkötelezet-
tek maradnak egymás és az Úr iránt. Azáltal, hogy szeretettel és kedvesen 
bánnak egymással, illetve egymás érzelmi, lelki és fizikai szükségleteire 
fókuszálnak – vagyis hogy következetesen megteszik a „kis” dolgokat –, 
tökéletes párrá válnak.

Velük ellentétben áll az a pár, akik úgy vélik, „tökéletes” társat válasz-
tottak, és feltételezik, hogy a munka nehezén már túl vannak. Ha fel-
hagynak az udvarlással és nem beszélgetnek egymással, ha átcsúsznak az 
önzésbe és egy énközpontú életbe – nos, akkor ez a pár olyan ösvényen 
jár, amely szomorúsághoz és megbánáshoz vezet.

Ugyanez a tantétel vonatkozik a pályaválasztásra is. Nagy reménnyel 
vagyok azok iránt, akik ugyan kevésbé elismert foglalkozást választanak, 
ám megtesznek minden tőlük telhetőt, és megtalálják a módját, hogy a 
munkájukat érdekessé és izgalmassá tegyék.

Kevesebb reményt táplálok azok iránt, akik ugyan jól hangzó fog-
lalkozást választanak, de útközben kiveszik belőlük a belső tűz, amely 
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nélkül nem járhatnak sikerrel a munkájukban. Valójában a 
munkahelyi változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz 
az egyik fő jellemvonás, amelyet a ti nemzedéketeknek ki kell 
alakítania magában, hogy megbirkózzon a jövővel.

Mit szeretne tehát az Úr, hogyan közelítsétek meg a kulcs-
fontosságú döntéseket?

Nekem a segítségemre voltak azok az iránymutatások, ame-
lyeket az Úr Oliver Cowderynek és Joseph Smithnek adott. 
Ezt mondta nekik: „tanulmányozno[tok] kell azt az elmé[tek]
ben; majd meg kell kérdezne[tek] tőlem, hogy helyes- e” 11.

Mennyei Atya agyat és szívet adott nektek. Ha bíztok 
Őbenne, Ő segíteni fog mindkettőt helyesen használnotok 
a döntéseitek meghozatala során.

Sok döntés esetében egynél több jó választási lehetőségetek 
is van. Amikor ez történt Josephfel és társaival, és ők az Úrhoz 
fordultak útmutatásért, akkor Ő egy érdekes kifejezést hasz-
nált, amely így hangzik: „nem számít” 12.

Az Úr azonban rögtön hozzá is tette: „csak legyetek 
hűségesek” 13.

A ti dolgotok az, hogy szilárdan lecövekelve az evangélium 
értékeiben és tantételeiben, a rendelkezésetekre álló tudás 

alapján a lehető legjobb döntéseket hozzátok, azután pedig 
minden erőtökkel törekedjetek sikerrel járni abban, amit 
vállaltatok – és legyetek hithűek.

Tegyetek így, és a pontok össze fognak kapcsolódni.
Talán csalódást kelt bennetek, hogy Isten nem feltétlenül 

bocsát a rendelkezésetekre részletes útvonaltervet az éle-
tetekre vonatkozóan. De vajon tényleg azt szeretnétek, ha 
az életetek minden részletében irányítanának benneteket? 
Tényleg azt szeretnétek, hogy valaki megadja nektek az élet 
megoldókulcsait, mielőtt még lehetőségetek lenne, hogy 
önállóan átgondoljátok a dolgokat? Hát milyen kaland 
lenne már az?

Drága barátaim! Csak egyszer haladtok át a halandóság 
kalandján. Nem venné- e el a sikereiteket kísérő nagyszerű 
érzéseket, valamint az Úrba és a magatokba vetett bizalma-
tok növekedését 14 egy rátok szabott – spoilereket és az élet 
minden nagy kérdésére vonatkozó válaszokat tartalmazó 
– végigjátszás?

Mivel Isten önrendelkezést adott nektek, sok irányban 
haladhattok, amelyek egyaránt beteljesedést nyújtó élethez 
vezethetnek. A halandó lét egy nyitott végű, válaszd- meg- a- 
saját- kalandodat típusú történet. Kaptatok parancsolatokat, 
kaptatok szövetségeket, kaptatok sugalmazott prófétai taná-
csot, és megkaptátok a Szentlélek ajándékát. Ez több mint 
elegendő ahhoz, hogy halandó boldogsághoz és örökkévaló 
örömhöz vezessen titeket. Azonkívül ne essetek kétségbe, ha 
néhány döntésetek messze nem lesz tökéletes. Így tanultok. 
Ez része a kalandnak!

Nem, a kalandok soha nem mennek gördülékenyen az 
elejétől a végéig, de ha hithűek vagytok, biztosak lehettek 
a boldog befejezésben. Gondoljatok az egyiptomi József 
példájára. Az élete sok tekintetben katasztrofális volt. A 
testvérei eladták rabszolgának. Börtönbe vetették egy olyan 
bűnért, amelyet nem is követett el. Azonban a rákénysze-
rített szörnyű körülmények ellenére is megtartotta a hitét. 
Bízott Istenben. A legjobbat hozta ki mindebből. Teltek az 
évek, és – még amikor úgy is tűnt, hogy elfeledkeztek róla 
és magára hagyták – ő egyre csak hitt. József mindig Isten 
felé fordította a szívét. Isten pedig megmutatta, hogy a 
rosszat is jóra tudja fordítani.15

József története még napjainkban, 4000 évvel később is 
megihlet bennünket.

A saját kalandotok esetleg nem ennyire drámai, de 
abban is meglesznek a hullámhegyek és hullámvölgyek. 
Emlékezzetek hát József példájára! Maradjatok hithűek. 
Higgyetek. Legyetek becsületesek. Ne keseredjetek meg! 
Ne zaklassatok másokat! Szeressétek Istent. Szeressétek 
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embertársaitokat. Akkor is bízzatok az Úrban, amikor a 
kilátásaitok borúsnak tűnnek.

Talán csak jóval később látjátok meg, de amikor vissza-
tekintetek, tudni fogjátok, hogy az Úr valóban igazgatta és 
vezette az utatokat.

És hogy lám, a pontok összekapcsolódtak!

Öt megjegyzendő dolog
Addig is megkérhetnélek benneteket, hogy tartsatok ész-

ben öt dolgot?
Először is, tudnotok kell, hogy olykor időbe telhet és 

váratlan módokon érkezhet Isten válasza a legbensőbb kér-
déseitekre. Isten válaszai örökkévaló értékkel bírnak. Megéri 
várni rájuk.

Másodszor, legyen egy kis hitetek. Fordítsátok szíveteket 
Isten felé. Higgyétek el, hogy fontosak vagytok Istennek, és 
bízzatok abban, hogy Ő többet fog kihozni belőletek, mint 
amire magatoktól képesek lehetnétek. Ismerjétek meg Őt! 
Szeressétek Őt! Higgyetek Őneki! Beszélgessetek Ővele 
rendszeresen, behatóan. Halljátok meg a hangját.

Harmadszor, a tőletek telhető legjobb módon haladjatok a 
tanítványság ösvényén. Ne csüggedjetek el! Egyszerűen csak 
tegyétek a sok apró dolgot, ahogy csak tőletek telik, és a nagy 
dolgok a helyükre kerülnek majd.

Negyedszer, ne hagyjátok, hogy az elbátortalanító han-
gok lebeszéljenek titeket a hitbéli utazásotokról. Ne feled-
jétek: nem a bírálóitoknak tartoztok számadással! Mennyei 
Atyátoknak tartoztok számadással. Az Ő értékrendje 
számít.

Ötödször, hozzátok meg a tőletek telhető legjobb dön-
téseket, azokat a késztetéseket követve, melyek a szívetekbe 
és az elmétekbe érkeznek. A tőletek telhető legnagyobb 
erőfeszítéssel igyekezzetek követni ezeket. Legyen hite-
tek, és Isten örökkévalóan a javatokra szenteli majd az 
erőfeszítéseiteket.16

Tegyétek meg ezt, és végül minden jó lesz.
Miközben a Szabadító követésére törekedtek, növekedni 

fog a magabiztosságotok.17 Amikor pedig hithűségben jártok, 
és megnyitjátok a szíveteket Krisztus világosságának, éretteb-
bé válik az Isten iránti szeretetetek, és finomodik a felebaráto-
tok szeretetére való képességetek.

Mindez pedig örömöt és boldogságot hoz majd nektek.
Békességet hoz nektek.
Egy napon pedig örökkévaló dicsőséget hoz majd nektek.
Azon az eljövendő napon visszanéztek majd a halandóság 

e becses és izgalmas kalandjára – és meg fogjátok érteni. Lát-
ni fogjátok, hogy a pontok tényleg összekapcsolódtak, hogy 

egy gyönyörű mintát adjanak ki, amely sokkal csodálatosabb, 
mint ahogy valaha is elképzeltétek.

Kimondhatatlan hálával fogjátok látni, hogy maga Isten 
– az Ő bőséges szeretetével, kegyelmével és könyörületével – 
mindig ott volt, hogy őrködjön felettetek, megáldjon titeket, 
és vezesse a lépteiteket az Őhozzá vezető utatokon. ◼
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1. ALAPELV:  
Az új tananyag az otthoni 
tanulás magasabb szintre 
emelését célozza.

Írta: a Vasárnapi 
Iskola Általános 
Elnöksége Megtanulni új 

módon tanulni
Miközben haladunk előre, érdemes elgondolkodni 
ezen az öt alapelven, amelyek az evangélium tanulá-
sát és tanítását vezérlik.

J Ö J J ,  K Ö V E S S  E N G E M !

Immár két hónapja annak, hogy elkezdtük a Jöjj, kövess engem! elemis, vasár-
napi iskolai és otthoni változatainak használatát. Mik az első benyomásaid? 
Hogyan segítettek ezek az új forrásanyagok neked és a családodnak?

A következő alapelvek ezen új a forrásanyagok sikeres használatában 
segíthetnek nekünk. Miközben az alapelveket olvasod, gondold át, hogy 

milyen válaszokat adnál az előző kérdésekre. Kitérünk arra is, hogy miként vonat-
kozik ez az öt alapelv a tanulókra és tanítókra egyaránt.

A tanuló számára:
168 óra van egy héten, és ebből csak néhá-

nyat töltünk istentiszteleten. Vagyis amellett, 
hogy feltehetőleg sokat tanulsz az egyházi 
óráidon, jó lehet arra is törekedned, hogy 
hétközben is tanuld és éld az evangéliumot. 
Gondolj a lelki tanulásra úgy, mint a test-
mozgásra: ha hetente többször is mozogsz, 
annak nagyobb hatása lesz, mint ha hetente 
csak egyszer tennéd. És amilyen mértékben 
tanulmányozod otthon a szentírásokat, úgy 
fognak eltölteni téged azok a meglátások és 
lelki tudás, amely meg fogja áldani a saját 
életedet és – amikor megosztod a tanultakat, 
akkor – másokét is.

A tanító számára:
Nem biztos, hogy elég egy- egy jó leckét 

letanítani vasárnaponként. A szentírások 
egyéni és családi tanulmányozásának bátorí-
tása kellene, hogy a tanító egyik célja legyen. 
Milyen élményekben volt részük az osztály 
tagjainak a szentírások e heti tanulmányo-
zása során? Milyen meglátásaikat tudnák 
megosztani? Esetleg hasznos lehet számodra, 
ha úgy tekintesz a szerepedre, mintha egy 
kórusvezető lennél, aki énekelni tanít máso-
kat, és minden hangot egyetlen gyönyörű 
összhangzattá szeretne összehozni. Taníthatsz 
leckét, vezethetsz beszélgetést, és bevetheted 
minden fortélyodat – ha az osztály tagjai nem 
osztják meg a saját meglátásaikat és sugalma-
zásaikat, akkor te nem fogsz lélekemelő zenét 
fakasztani.
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2. ALAPELV:  
Az Úr azt akarja, hogy  
tanuljunk és növekedjünk 
a tan megértésében.

A tanuló számára:
Amikor a szentírásokat tanulmányozod, 

olyan evangéliumi igazságokra – tanra –  
lelhetsz, amelyek segítenek neked jobban 
megismerni Istent, és nagyobb tudásra szert 
tenni a kihívásaiddal való szembenézéshez. 
Valószínűleg azt is észre fogod venni, hogy 
egyes evangéliumi igazságok közvetlenül 
kerülnek kijelentésre, míg másokra csupán 
utalnak. Gondolj úgy az igazságkeresésedre, 
mint egy elásott kincs utáni kutatásra. Elő-
fordulhat, hogy ásnod kell egy kicsit ahhoz, 
hogy felfedd és felfedezd az igazságot, de 
végül tiéd lesz „a legnagyobb díj: emberek, 
Istenek vágynak rá” 1.

A tanító számára:
A tanítók nem pusztán moderátorok 

és beszélgetésvezetők: kötelességük tant 
tanítani – bizonyságot tenni, irányt mutatni 
és megihletni. Ha tanulmányozás, elmélke-
dés és imádkozás által készülsz a tanításra, 
akkor felkészült leszel arra, hogy segíteni 
tudj az általad tanított embereknek jobban 
megérteni egy- egy sugalmazott tant, és 
annak megfelelően cselekedni. Bízz abban 
a szerepedben, amelyet Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában 
tanítóként betöltesz. Összpontosított erőfe-
szítéssel képes lehetsz a Szabadítóhoz hason-
lóbban tanítani.
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3. ALAPELV:  
A személyes kinyilatkozta-
tásnak központi szerepe van 
az egyházban az evangéliumi 
tanulás és tanítás terén.

A tanuló számára:
Russell M. Nelson elnök nemrégiben arra 

kérte az egyháztagokat, hogy „gyarapítsá[k] 
a kinyilatkoztatás elnyerésére irányuló lelki 
képessége[i]ket” 2. Azzal, hogy tanulmányo-
zod Isten igéjét, megmutatod Neki, hogy 
szeretnél kinyilatkoztatást kapni. A személyes 
kinyilatkoztatást gyakran egy olyan kinyi-
latkoztatás tanulmányozása közben kapod, 
amelyet az Úr már megadott az Ő prófétái-
nak. A kilencedik hittételre támaszkodva azt 
mondhatjuk, hogy amikor tanulmányozol 
mindent, „amit Isten kinyilatkoztatott”, azzal 
felkészíted magadat arra, hogy megkapj min-
dent, „amit most nyilatkoztat ki”, és mindent, 
amit „ezután is ki fog nyilatkoztatni”.

Amikor kinyilatkoztatást kapsz, alakítsd ki 
a benyomásaid megörökítése és az azoknak 
megfelelő cselekvés szokását. Ez nemcsak arra 
szolgál, hogy megmutassa az Úrnak, milyen 
értékesnek tartod mindazt, amit tanít neked, 
hanem arra is, hogy a tanultak alkalmazása 
által azok meg tudjanak változtatni téged.3

A tanító számára:
Sokféleképpen kaphatsz kinyilatkoztatást 

arról, hogy mit taníts az órán. Talán akkor 
jön, amikor saját magad tanulmányozod a 
szentírásokat. Vagy esetleg akkor is jöhet, 
amikor éppen átnézed a Jöjj, kövess engem! 
forrásanyagokat az otthoni vagy az istentisz-
teleti tanításhoz. Amikor sugalmazást kapsz, 
jegyezd fel azt, és cselekedj a kapott benyo-
másnak megfelelően.

Akkor se félj az általad tanítottak szük-
ségleteinek megfelelően reagálni egy kapott 
sugalmazásra, ha az az óra közben érkezik, és 
te már kész tervekkel jöttél oda.
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A tanuló számára:
Áldást jelenthet a másoknak nyújtott 

szolgálattételre irányuló erőfeszítéseidben az, 
amit a szentírásokból megtudsz. Lehet, hogy 
találsz valamit a tanulmányozásod során, 
amit megoszthatsz valaki mással. Találsz 
majd szentírásbeli példákat – különöskép-
pen az Újszövetségben – arra, hogy milyen 
erőteljes módokon végzett szolgálattételt a 
Szabadító és mások. Az Úr hívása, miszerint 
„jer, kövess engem” (Lukács 18:22), arról 
szól, amit a tanulmányozás után teszel majd: 
a megismert és megérzett dolgok gyakorlati 
alkalmazásáról. Miközben tehát az idén 
Jézus Krisztus életét tanulmányozod, figyeld 
meg, hogy mit tanít az Ő élete a másoknak 
való szolgálattétel módjáról és arról, hogy 
miként áldhatja meg a te saját szolgálattéte-
led a környezeted életét.

A tanító számára:
A tanító nemcsak azokat tartozik szolgálni, 

akik eljárnak az órákra, hanem azokat is, akik 
nem vesznek részt. Tanítóként légy tisztában 
azzal, hogy ki jár és ki nem jár órára. Az órá-
kon kívül az egyháztagoknak azzal nyújthatsz 
szolgálattételt, ha meglátogatod őket az ottho-
nukban, felhívod őket vagy küldesz nekik egy 
üzenetet, és arra biztatod őket, hogy egyaránt 
vegyenek részt az evangélium otthoni és egy-
házi tanulásában. A hatásod nagyobb, mint 
azt gondolnád, és a mások iránti szereteted és 
törődésed sokat fog számítani.

Ha kitartóan összpontosítunk az új Jöjj, 
kövess engem! tananyag irányelveire, akkor 
sikeresebben tesszük majd azt az életünk 
részévé, és tesszük lehetővé, hogy Isten 
szándékának megfelelően alakítsa át az 
életünket. ◼

5. ALAPELV:  
Fokozhatjuk a másoknak 
nyújtott szolgálattételre irá-
nyuló erőfeszítéseinket.

JEGYZETEK
 1. Vö. Mi az igazság? Himnuszok, 175. sz.
 2. Russell M. Nelson: Az egyházra vonatkozó kinyilatkoztatás, az életünkre vonatkozó  

kinyilatkoztatás. Liahóna, 2018. máj. 96.
 3. Lásd Richard G. Scott: Lelki útmutatást nyerni. Liahóna, 2009. nov. 6–9.

4. ALAPELV:  
Az új anyagok forrásanyagok, 
nem az eredeti források.

A tanuló számára:
Isten igéje a lelki tudás és erő egyik 

forrása. A Jöjj, kövess engem! – Egyének és 
családok számára arra szolgál, hogy forrás-
anyagként támogassa az egyéni és családi 
szentírás- tanulmányozást. Útmutatóként, 
kiegészítőként használd azt az Újszövetség 
tanulmányozásához! Ha szülő vagy, fel-
használhatod arra, hogy a családi estekre 
lélekemelő élményeket tervezz, és hogy 
támogasd a családodat a szentírások közös 
tanulmányozásában. Az egyedülálló felnőt-
tek összejöhetnek, hogy csoportként hasz-
nálják azt a szentírás- tanulmányozásukhoz. 
Bárhogy felhasználhatod a forrásanyagot 
ahhoz, hogy a segítségével te és a családod 
meríteni tudjon abból az erőből, amely Isten 
igéjének tanulásából és az annak megfelelő 
cselekvésből fakad.

A tanító számára:
Ne feledd, hogy az osztályod tagjainak 

erőteljes élményekben van részük az otthoni 
tanulmányozásuk során! Minden órán szánj 
időt arra, hogy kiderítsd, mit tanultak. A 
Vasárnapi Iskola, valamint az Elemi számá-
ra készült Jöjj, kövess engem! forrásanyagok 
olyan tevékenységekre tesznek javaslatokat, 
amelyek segítségedre lesznek abban, hogy 
figyelemfelkeltő tanulási élményeket nyújts az 
általad tanítottaknak. De ne vedd úgy, hogy 
az ott leírtak megkötik a kezedet! Nyugodtan 
módosíts vagy találj ki tevékenységeket, ha 
úgy érzed, hogy azzal az osztály tagjainak 
hitére, tudására és bizonyságára építhetsz. 
Ha nem minden tanuló érez vágyat a rész-
letes beszámolóra, az is rendben van. Segíts 
megérteni nekik, hogy már azzal is kifejezik 
a hitüket, hogy ott vannak, és Isten igéjét 
szeretnék hallani.

A tananyagot és a kapcsolódó forrásanyagokat megta-
lálod a comefollowme .lds .org oldalon.



Senki nem volt a gyülekezeti házban, 
amikor aznap este megérkeztem, 

hogy – lévén a Fiatal Nők elnöke – 
kirakjam a székeket a kultúrteremben 
a másnapi Fiatal Nők tevékenységhez. 
Hét hónapos terhes voltam, és szinte 
teljesen egyedül kellett kiraknom az 
összes széket. Hamarosan azonban 
megérkezett a titkárom és az egyik taná-
csosom, akik segítettek befejezni. Aztán 
elkezdtük díszíteni a termet.

Ekkor kukkantott be az ajtón egy 
hölgy. „Bocsi – mondta –, de ma esté-
re a Segítőegylet már lefoglalta ezt a 
termet a jógaóránkhoz.”

Megkérdeztük, hogy nincs- e esetleg 
egy másik helyiség, ahol megtarthat-
nák az órát, de a többi terem mind 
foglalt volt. Így hát nem volt más 
választásunk: összeszedtük a székeket. 
Aznap este fáradtan mentem haza, 
tudva, hogy reggel újra ki kell majd 
raknom a székeket.

Néha az élet is ilyen érzést kelt. Négy 
kisgyerek és egy kisbaba mellett úgy 
érzem, hogy egész nap pörgök a mókus-
kerékben, hogy aztán másnap kezd-
hessem az egészet elölről. Nincs olyan 
pillanat, amikor ne lenne éhes pocak 
vagy elpakolásra váró ruha- , játék-  és 
edényhalmok. Kirakom a székeket, 
összeszedem a székeket. Ez az életem.

De ez tényleg a székekről szól? 
Amikor a Fiatal Nők tevékenységet 
követően összeszedtem a székeket, 
önkéntelenül is elmosolyodtam, amikor 
azokra a vicces és csodás lányokra gon-
doltam, akiket olyan nagyon megszeret-
tem. Hálás voltam a velük töltött időért.

Ez otthon is így van. Az egész nem a 
kanapéra kent mogyorókrémről vagy az 
örökké páratlan zoknikról szól, hanem 
az én kis családomról, akik miatt öröm-
től dagad a szívem.

Az Úr ezt mondta: „Ne fáradjatok 
bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű 

munka alapját fektetitek le. És kis dol-
gokból jő elő az, ami nagyszerű” (Tan 
és szövetségek 64:33).

Nagyon fontosak lettek számomra 
a „kis dolgok”: az ölelések, a rög-
tönzött énekek, a zsírkrétarajzok, 
elugrálni a postaládához és vissza, 
és odaégett pirítóst enni, mert nekem 
készítették.

Lehet, hogy nap nap után olyan 
hétköznapi feladatokat végzünk, mint 
a székek szétrakása, majd összeszedése. 
De ez nem a székekről szól – azokról az 
emberekről szól, akik a székeken ülnek. 
Nem az éppen előttünk álló feladatról 
szól – azokról az emberekről szól, aki-
ket szolgálunk. Amikor rájuk gondolok 
és arra, hogy mennyire szeretem őket, 
akkor köszönetet mondok az Úrnak az 
élet szépségéért és a holnapért, amikor 
felkelek, és örömmel rakom szét ismét 
azokat a székeket. ◼
Janessa Orgill, USA, Iowa IL
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Ez nem a székekről szól

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

Lehet, hogy nap nap után olyan hétköznapi feladatokat 
végzünk, mint a székek szétrakása, majd összeszedése. 

De ez tényleg a székekről szól?
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„Azt gondolja, hogy látni fogja még a bátyját?”

Késő este volt, már csak én voltam 
kasszában, és rajtam kívül egyetlen 

lélek sem volt az ábécében. Miközben 
letörölgettem a pénztárpultokat, dúdol-
gatni kezdtem.

A dúdolgatásból hamarosan éneklés 
lett. A Fel, szentek, fel című himnuszt 
énekeltem (Himnuszok, 19. sz.). Nem 
nagyon szoktam himnuszokat énekelni 
a magam szórakoztatására, de most 
lendületesen énekeltem, amíg észre nem 
vettem valakit.

Egy idősebb férfi jött oda.
„Ismerem ezt az éneket – mondta. – 

Magácska honnan ismeri?”
„Ez az egyik himnusz, amit az egyhá-

zamban szoktunk énekelni” – feleltem.
„Magácska mormon?”
Igennel feleltem.
Elmondta, hogy a felesége utolsó 

napi szent volt, és 2011- ben hunyt el 
rákban. Azt mondta, hogy a temetésén 
is a Fel, szentek, fel volt a himnusz. 
Részvétemet fejeztem ki, és elmondtam, 
hogy a bátyám is 2011- ben hunyt el, 
miközben Chilében szolgált missziót. 
Mi is ezt a himnuszt énekeltük a teme-
tésén. A Lélek megérintette a szívünket, 
ahogy ezen a „véletlen egybeesésen” 
ámuldoztunk.

„És azt gondolja, hogy látni fogja 
még a bátyját?” – kérdezte.

Ezt a kérdést én is számtalanszor 
feltettem már magamnak. A bátyám 
halálát követő nehéz hónapok során 
kétségekkel küszködtem. Végül 
Mennyei Atya megáldott engem azzal 
a békés tudással, hogy a családok 

örökkévalóak. Bár maradtak még kérdé-
seim, de a férfi szemébe nézve határo-
zottan mondhattam: „Igen, azt!”

„Magácskának nagy a hite – 
mondta a férfi. – A feleségem 
mindig azt mondogatta, hogy 
»tökéletesen ragyogó remény-
séggel« kell rendelkeznünk.” 
Ezzel én is egyetértettem, és 
idéztem neki a 2 Nefi 31:20 
maradékát is, miszerint 
szeretnünk kell Istent és 
minden embert, előre 
kell törekednünk, 
lakmároznunk kell 
Krisztus szaván, 
és mindvégig ki kell 
tartanunk.

„Pontosan! – mondta a férfi 
könnyes szemmel. – Ő is mindig ezt 
mondogatta! Honnan tudta?”

Elmondtam, hogy ez a Mormon 
könyvéből van. Megkérdezte, hogy 
honnan szerezhetne egyet. Elmagya-
ráztam, hogyan intézheti el a neten. Ő 
megköszönte, kezet rázott velem, majd 
távozott.

Ha van hitünk Istenben, az azt jelenti, 
hogy akkor is bízunk benne, amikor nem 
ismerjük az összes választ. Hálás vagyok 
azért, hogy amikor úgy adódott, hogy meg 
kellett válaszolnom ennek a férfinak a kér-
dését, akkor képes voltam a már megismert 
igazságokba vetett hitemre támaszkodni. A 
hitem nem volt tökéletes, de tudtam, hogy 
az Úr szemében elégséges. ◼

Leah Barton (Wendy Jennings elmondása 
nyomán), USA, Utah

Nem nagyon szoktam 
himnuszokat 

énekelni a magam 
szórakoztatására, de 
most lendületesen 
énekeltem, amíg észre 
nem vettem valakit.
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Holnap elmegyek istentiszteletre

Két évvel azután, hogy a feleségem, 
Madeleinne és én megkeresztelked-

tünk és konfirmálva lettünk, jómagam 
kevésbé tevékennyé váltam, és már nem 
jártam istentiszteletre. Ő minden vasár-
nap reggel biztatott, hogy keljek fel és 
tartsak vele, de én erre mindig nemet 
mondtam.

„Fáradt vagyok. Hagyjál aludni!” – 
mondtam ilyenkor. Később pedig 
kimentem focizni.

Madeleinne azonban mindig felkelt, 
és elment a gyülekezeti házba a fiunk-
kal, Lucasszal. Akár esett, akár fújt, ő 
mindig ment.

Visszatekintve már látom, hogy Sátán 
támadása alatt álltam. Ő győzött meg 
arról, hogy az egyház nélkül is jól megva-
gyok. Ezt mondta nekem: „Minden okés, 
nyugodt vagy, jól érzed magad.” Valójá-
ban azonban kárt szenvedtem áldások-
ban, fejlődésben és boldogságban. Hála IL
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az égnek, a feleségem és Mennyei Atyám 
segített tisztán látni.

Az egyik péntek éjszaka, úgy egy 
évvel azután, hogy elmaradtam az 
istentiszteletekről, álmot láttam. Azt 
álmodtam, hogy egy gyönyörű vidéken 
sétálok kéz a kézben a feleségemmel és 
a fiammal. Nagyon boldogok voltunk.

Aztán egyre sötétebb lett. Végül 
annyira besötétedett, hogy semmit 
sem láttam. Hirtelen azt vettem észre, 
hogy már nem fogom a feleségem és 
a fiam kezét. A nevüket szólítgattam, 
azt remélve, hogy visszatérnek. Vissza 

A z egyik éjszaka, úgy egy évvel 
azután, hogy elmaradtam az 

istentiszteletekről, álmot láttam.
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Gyönyörű vasárnap délután volt, 
és az autómban ülve éppen egy 

fiatal felnőtteknek rendezett gyűlésről 
tartottam hazafelé. Békés érzések-
kel, kényelmes tempóban vezettem, 
miközben a korábban hallott üzene-
teken gondolkodtam, miszerint Isten 
gyermekeiként olyan lehetőség rejlik 
bennünk, melyet hasznosítanunk kell. 
Azt kérdeztem magamtól, mit tehet-
nék, hogy hasznosítsam a bennem 
rejlő lehetőséget.

Hazafelé tartva az egyik szakaszon 
egy keskeny, kétszer egysávos úton 
haladtam. Szemből sok autó jött, 
de mögöttem nem volt senki. Aztán 
egyszer csak ismétlődő dudálást hal-
lottam hátulról. Most már volt mögöt-
tem valaki. Láttam, ahogy villogtat és 
üvölt, hogy engedjem el. Láthatólag 
gyorsabban akart menni.

Arra gondoltam, hogy itt valakinek 
egy kis türelmet és mások iránti tiszte-
letet kell tanulnia, úgyhogy lelassítot-
tam. Több háztömböt is elhagytunk, 
miközben ő egyre csak nyomta a 
dudát és villogott a fényszórójával. 
Aztán lekanyarodott és megállt. Bele-
néztem a visszapillantómba, hogy 
lássam, miként reagál arra, hogy nem 
hajthatott gyorsabban. Jó érzés volt 
móresre tanítani.

A sofőr sietve kiugrott az autóból és 

kinyitotta az utasoldali ajtót. Onnan 
egy nő szállt ki sietve, karjai közt egy 
kisbabával. Néztem, hogy hova men-
nek. A távolban megláttam a kivilágított 
betűket: „Sürgősségi Ellátás”.

„Mit tettem?!” – kérdeztem magam-
tól. Hazaérve térdre borultam, és 
könnyes szemmel kértem Istent, hogy 
bocsásson meg nekem.

Aznap megtanultam, hogy olyasmi 
is állhat a körülöttünk lévők cseleke-
detei mögött, amit mi nem mindig 
láthatunk vagy érthetünk. Azóta, ha 
meglátom, hogy valaki olyasmit tesz, 
ami szerintem helytelen, akkor igyek-
szem inkább arra gondolni, hogy talán 
nem teljesen értem a helyzetét. Igyek-
szem olyan szeretetet és együttérzést 
tanúsítani, mellyel – Jézus Krisztus 
kérésének megfelelően – viseltetnünk 
kell mások iránt, és igyekszem a körü-
löttem lévők megértésére és megsegíté-
sére összpontosítani.

Hogyan használhatom ki az Isten 
gyermekeként bennem rejlő lehetősé-
get? Szeretettel és megértéssel reagál-
hatok mások cselekedeteire. Amióta 
így teszek, képessé váltam erősebben 
érezni a Szabadító szeretetét a saját 
életemben, és képes vagyok mások-
kal is éreztetni az irántuk való  
szeretetemet. ◼
Julio Meza Michel, Mexikó, Chihuahua

akartam őket kapni, és azt akartam, 
hogy eltűnjön a sötétség.

Abban a pillanatban megértettem, 
mit jelent igazán nyomorúságosnak 
lenni. Elvesztettem a feleségemet és a 
fiamat! Madeleinne és Lucas nélkülem 
ment előre, engem pedig otthagytak 
egyedül a sötétség közepén.

Amikor másnap felébredtem, rájöt-
tem, hogy ez egy Mennyei Atyámtól 
kapott jel volt. Ha nem kezdek el ismét 
istentiszteletre járni, és nem viszem el 
a feleségemet és a fiamat a templomba, 
hogy egymáshoz pecsételjenek bennün-
ket, akkor el fogom veszíteni őket. Nem 
lesznek velem a következő életben. Elve-
szett, nyomorúságos állapotban leszek.

„Holnap elmegyek istentiszteletre” – 
közöltem a feleségemmel.

Azóta minden vasárnap reggel 
elmegyek istentiszteletre a családom-
mal. Egyetlen gyűlést sem hagytam 
ki, amióta öt éve láttam azt az álmot. 
2016 szeptemberében aztán egymáshoz 
pecsételtek bennünket a templomban.

Hálás vagyok minden áldásomért. 
Különösképpen hálás vagyok a családo-
mért, valamint a feleségem bátorságá-
ért, erejéért és példájáért. Hálás vagyok, 
amiért sem ő, sem Mennyei Atyám nem 
fordult el tőlem soha. Nekik köszönhe-
tő, hogy ma az vagyok, aki vagyok. ◼
Harmin Toledo Gonzalez, Chile, Chiloé

Békés érzésekkel, kényelmes 
tempóban vezettem hazafe-

lé. Aztán egyszer csak ismétlődő 
dudálást hallottam hátulról.

Tanuló vezető
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Isten leányainak  

Írta: Barbara Morgan Gardner
egyetemi docens, Brigham Young Egyetem, 
Egyháztörténeti és Dogmatikai Tanszék

A NŐK NÉLKÜLÖZHETET-
LEN RÉSZTVEVŐI ANNAK 
A MUNKÁNAK, MELYET 
ISTEN AZ Ő PAPSÁGI 
HATALMÁN KERESZTÜL 
VALÓSÍT MEG.

hogy előlépjenek és elfoglalják 
„jogos és szükséges hely[ü]ket az 
otthon[u]kban, a közösség[ü]kben 
és Isten királyságában – sokkal 
inkább, mint eddig bármikor is” 1? 
Először is, alázattal törekedhetünk 
arra, hogy megértsük a papságra 
vonatkozó igazságokat, külö-
nösképpen az egyházi vezetők 
legfrissebb tanításait. Másodszor, 
igyekezhetünk megérteni, hogy 
egyes nők miért nem használják ki 

M ostanra min-
den koráb-
binál jobban 
ráébredtem, 
hogy milyen 
fontos meg-

érteni a papságot és a nők számá-
ra abból fakadó áldásokat. Olyan 
napokat élünk, amikor minden 
az egyenlőségről, a befolyásról, 
a méltányosságról és a másságtű-
résről szól – sokszor minden más 
erény rovására is. Mi több,  
sokak számára kifejezetten  
zavarosak az olyan kérdések, 
mint az önazonosság, a felha-
talmazás birtoklása, a lelkiség 
vagy akár Isten.

Számos olyan nő, aki 
nincs tudatában annak, hogy 
milyen áldások érhetőek el 
számára, nem használja ki teljes 
mértékben a rendelkezésére álló 
lelki lakomát. A férfiak közül is 
sokan vannak, akik nem értik 
világosan ezt a témát.

Hogyan érthetnénk meg job-
ban a nők és a papsági hatalom 
között fennálló kapcsolatot, és 
miként segíthetnénk nekik abban, A 
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maradéktalanul azt, hogy részesül-
hetnek Isten papsági hatalmából. 
Harmadszor, tudatában lehetünk 
annak, hogy miként segíthetünk a 
nőknek még teljesebb mértékben 
részt venni abban a munkában, 
melyet Isten az Ő papsági hatal-
mán keresztül valósít meg.

ÉS AZ Ő  

papsági hatalmának  

ÖSSZEKAPCSOLÁSA
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Az apostolok és az általános 
női vezetők a közelmúltban még 
nagyobb hangsúlyt fektettek a 
nők és a papság kapcsolatára. 
Következzen néhány olyan igaz-
ság, amelynek megértése és helyes 
tanítása létfontosságú.

A papság Isten hatalma 
és felhatalmazása.

A papság az a hatalom, amely 
által Isten megvalósítja a szabadí-
tás nagyszerű munkáját, véghez-
víve „az ember halhatatlanságát 
és örök életét” (Mózes 1:39). A 
férfiaknak és a nőknek is fontos 
szerepe van Isten munkájában, és 
mind a férfiak, mind a nők része-
sülhetnek az Ő hatalmából az Ő 
munkájának elvégzéséhez.

A nők hivatalos és döntő 
szerepet töltenek be a 
szabadítás munkájában.

Bonnie L. Oscarson, a Fiatal 
Nők korábbi általános elnöke 
kijelentette: „Minden nőnek a 
papság munkájának nélkülözhe-
tetlen résztvevőjeként kell látnia 
magát. A nők ebben az egyházban 
elnökök, tanácsosok, tanítók, 
tanácsok tagjai, nőtestvérek és 
anyák; és Isten királysága nem 
működhet, hacsak fel nem kelünk, 

1. Milyen igazságok 
kerültek tisztázásra a 
nőket és a papságot 
illetően?

és hittel eleget nem teszünk a 
kötelességeinknek.” 2

Gordon B. Hinckley elnök 
(1910–2008) ezt tanította: „Isten 
feladatot adott a nőknek itt az 
egyházban az Ő királysága épí-
tésében. Ez nagyszerű hármas 
feladatkörünk minden vetületét 
érinti: elsőként az evangélium 
tanítását a világnak; második-
ként az egyház tagsága hitének 
megerősítését és boldogságának 
építését; harmadikként pedig a 
halottak szabadítására vonatkozó 
nagyszerű munka továbbvitelét.

Az egyházban a nők a fivérek 
társaiként viszik előre az Úr e 
hatalmas munkáját. […] A nők 
óriási felelősséget viselnek, és 
számot fognak adni e feladatok 
elvégzéséért. Ott vannak a saját 
szervezeteik élén, és ezek a szer-
vezetek erősek és életképesek, 
valamint jelentős erőkként teszik 
jobbá a világot. Szerepkörük a 
papság[viselőkhöz] társul, akikkel 
közösen igyekeznek építeni Isten 
királyságát a földön. Tiszteljük 
és becsüljük a képességeiteket. 
Vezetést, erőt és lenyűgöző ered-
ményeket várunk attól, ahogyan 
az általatok felügyelt szerveze-
teket igazgatjátok. Pártolunk 
és támogatunk benneteket, 
Isten leányait, akik nagyszerű 

együttműködésben dolgozva 
segítenek neki véghez vinni Isten 
minden fiának és leányának halha-
tatlanságát és örök életét.” 3

Akik a papsági kulcsokat 
viselik, ők a nőkre és a 
férfiakra egyaránt szok-
tak hatalmat és felha-
talmazás bízni.

„A papsági kulcsok az a fel-
hatalmazás, amelyet Isten adott 
a [papságviselőknek], hogy 
irányítsák, felügyeljék és kormá-
nyozzák papságának használatát 
a földön.” 4 Dallin H. Oaks elnök, 
az Első Elnökség első tanácso-
sa ekképpen beszélt erről: „Az 
egyházban végzett minden egyes 
cselekedet vagy szertartás olyas-
valaki közvetlen vagy közvetett 
felhatalmazása birtokában zajlik, 
aki rendelkezik annak a feladat-
nak a kulcsaival.” 5

A nők – ahogy a férfiak is –
felhatalmazással rendelkeznek az 
elhívásuk elvégzésére olyasvalaki 
irányítása alatt, aki papsági kul-
csokkal rendelkezik. M. Russell 
Ballard elnök, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának ügyvezető elnöke 
leszögezte: „Azok, akik papsági 
kulcsokkal rendelkeznek…, szó 
szerint lehetővé teszik a papsági 
felhatalmazás gyakorlását, és a 
papsági hatalomból való részese-
dést mindenki számára, aki hithű-
en szolgál az irányításuk alatt.” 6

Oaks elnök ezt mondta: „Nem 
szoktuk meg, hogy a nőkről úgy 
beszéljünk, mint akik a papság 
felhatalmazásával rendelkeznek az 
egyházi elhívásaikban – de mégis, 
milyen más felhatalmazás lehetne 
ez? Amikor egy nőt – akár fiatalt, 



A misszionárius nővérek jó 
példák olyan nőkre, akiket elvá-
lasztottak és akik papsági felha-
talmazást kaptak egy papsági 
funkció ellátására. 

akár időset – elválasztanak teljes idejű 
misszionáriusként az evangélium prédi-
kálására, akkor papsági felhatalmazást 
kap egy papsági feladat ellátására. 
Ugyanez érvényes akkor is, amikor egy 
papsági kulcsokat birtokló személy 
irányítása alatt elválasztanak egy nőt, 
hogy valamelyik egyházi szervezetben 
hivatalt töltsön be vagy tanítson.” 7

Amikor ezt az elvet tanítom a diák-
jaimnak, gyakran teszem fel nekik 
a kérdést: „Ha egy cövekben közös 
gyűlést tart a Fiatal Férfiak elnöksége 
és a Fiatal Nők elnöksége, akkor azon 
ki elnököl?” Minthogy a cöveki Fiatal 
Nők elnökét és a cöveki Fiatal Férfiak 
elnökét egyaránt olyan személy hívta el 
és választotta el, aki papsági kulcsokat 
visel (vagyis a cövekelnök), az elhívá-
sukban mindketten ugyanazzal a papsá-
gi felhatalmazással rendelkeznek, ebből 
kifolyólag egyikük sem elnököl a másik 
felett. Leginkább annak lenne értelme, 
ha felváltva vezetnék le a gyűléseket.

Az Úr az Ő papságán keresz-
tül egyformán áldja meg a 
nőket és a férfiakat is.

Az Úr számos áldást biztosít a 
papságán keresztül, és ezek minden 
egyháztaghoz eljuthatnak, aki szent 
szövetségeket köt és tart meg. Ballard 
elnök így tanított erről: „Mindazok, 
akik szent szövetségeket kötöttek az 
Úrral, és akik tiszteletben tartják ezeket 
a szövetségeket, jogosultak arra, hogy 
személyes kinyilatkoztatást kapjanak, 
áldásban részesüljenek az angyalok 

szolgálattétele által, társalogjanak Isten-
nel, elnyerjék az evangélium teljességét, 
és ami a legfőbb, hogy Jézus Krisztussal 
együtt örököseivé váljanak mindannak, 
amivel Atyánk rendelkezik.” 8

Joseph Fielding Smith elnök (1876–
1972) arra tanított, hogy „a papság 
áldásai nem csak a férfiakra korláto-
zódnak. Ezek az áldások… az egyház 
minden hithű asszonyára is kiáradnak. 
[…] Leányainak az Úr felajánl minden 
lelki ajándékot és áldást, amely fiai 
számára elérhető” 9.

És amikor a nők Atyjuk munkájával 
foglalkoznak, megáldatnak azzal, hogy 
ők is „örökösei [lesznek] Istennek, örö-
köstársai pedig Krisztusnak” (Rómabe-
liek 8:17; lásd még 16. vers).

A nők és a férfiak (házasok 
és egyedülállók) egyaránt 
felruháztathatnak papsági 
hatalommal a templomban.

1833- ban az Úr azt az ígéretet tette 
Joseph Smithnek, hogy a szentek – a 
férfiak és a nők is – „felruház[tatnak 
majd] hatalommal a magasságból” 
(Tan és szövetségek 95:8). Ballard 
elnök kifejtette ezzel kapcsolatban: 

„A felruházás szó szerint a hatalom 
ajándéka. Mindenki, aki belép az Úr 
házába, a papság szertartásaiban jár 
el. Ez a férfiakra és a nőkre szintúgy 
vonatkozik.” 10 Minden érdemes egy-
háztag, aki részesült a felruházásában, 
és megtartja a szövetségeit, melyeket 
a templomban kötött, rendelkezik 
papsági hatalommal. Így tehát a  
nők – férjezettek vagy egyedülállók –  
rendelkezhetnek otthonukban papsági 
hatalommal, függetlenül attól, hogy 
ellátogat- e hozzájuk egy papságviselő.

Sheri Dew, aki korábban tanácsos 
volt a Segítőegylet Általános Elnök-
ségében, ezt kérdezte: „Mit jelent 
hozzáférni a papsági hatalomhoz? Azt 
jelenti, hogy kinyilatkoztatást kapha-
tunk; angyalok szolgálattétele áldhat 
meg és segíthet minket; megtanulhat-
juk széthúzni a fátylat, mely elválaszt 
bennünket Mennyei Atyánktól; erőseb-
bé válhatunk, hogy ellen tudjunk állni 
a kísértésnek; védve lehetünk; megvi-
lágosíttathatunk és a mostaninál oko-
sabbá tétethetünk – mindezt bármiféle 
halandó közreműködés nélkül.” 11 Mi 
e hatalom legfontosabb eredménye, 
és hogyan érhető el? Az Úr kinyilat-
koztatta, hogy „az isteniség hatalma” 
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– beleértve az arra való hatalmat, hogy 
olyanná váljunk, mint Ő – a papsági 
szertartásokon keresztül nyilvánul meg 
(lásd Tan és szövetségek 84:20).

A papsági felhatalmazás 
időnként másként műkö-
dik az egyházban, mint a 
családban.

Az egyház szervezete alá-  és föléren-
deltségre, a család viszont apai veze-
tésre alapul. Oaks elnök azt tanította, 
hogy vannak bizonyos „eltérések… 
abban, ahogyan a papsági felhatalma-
zás a családban és az egyházban műkö-
dik.” 12 Az isteni terv szerint a férjnek és 
a feleségnek lehetnek bizonyos eltérő 
feladatai, ám „egyenlő partnerekként” 
működnek együtt.13 L. Tom Perry elder 
(1922–2015) a Tizenkét Apostol Kvó-
rumából ezt tanította: „Ne feledjétek, 
fivérek, hogy a család vezetőjeként 
betöltött szerepetekben a feleségetek a 
társatok! […] Isten már a kezdetek óta 
arra utasította az emberiséget, hogy a 
házasságnak egységben kell egyesíte-
nie a férjet és a feleséget. Ezért tehát a 
családban nincs elnök vagy alelnök. A 
pár örökkévalóan együtt munkálkodik 
a család javára. Eggyé válnak szóban, 
tettben és cselekedetben, miközben 
vezetik, útmutatással látják el és 
irányítják a családi egységüket. Egy 
szinten vannak. Közösen és egyetértés-
ben tervezik és szervezik meg a család 
ügyeit, ahogy haladnak előre.” 14

De mi történik az egyik házastárs 
halálakor? Oaks elnök ezt tanította: 
„Édesapám halála után édesanyám elnö-
költ a család felett. Nem volt papsági 
hivatala, azonban a házaspár túlélő szü-
lőtagjaként ő lett a családja kormányzó 

tisztségviselője. Ugyanakkor tökélete-
sen tiszteletben tartotta a püspökünk és 
a többi egyházi vezető papsági felhatal-
mazását. Ő elnökölt a családja felett, de 
ők elnököltek az egyház felett.” 15

Milyen buktatók állhatnak annak 
útjában, hogy a nők maradéktalanul 
éljenek azzal, hogy részesülhetnek 
Isten papsági hatalmából?

Zavar a férfiak és a 
nők fejében a papságot 
illetően.

Oaks elnök ezt tanította: „A 
melkisédeki papság nem egy státusz 
vagy egy címke, hanem isteni hata-
lom, mely azért lett ránk bízva, hogy 
elősegítsük Istennek a gyermekeiért 
végzett munkáját. Mindig tartsuk 
észben, hogy a papságot viselő férfi-
ak nem »a papság«. Nem helyénvaló 
az a megnevezés, hogy »a papság és a 
nők«. Mondjuk azt, hogy »a papság 
viselői és a nők«.” 16

Amikor úgy fogalmazunk, hogy 
„a papság most elénekel egy éneket”, 
vagy „önkéntesekre van szükségünk 
a papságból, akik elmennek a Fiatal 
Nők táborba”, olyankor a legjobb 

2. Buktatók

szándék ellenére is kárt okozunk 
magunknak és másoknak, mert zava-
rodottságot szítunk és táplálunk, és 
lekicsinyeljük Isten hatalmát.

Azt gondolni, hogy a  
papságnak semmi köze 
a nőkhöz.

Amikor arról van szó, hogy a pap-
ságról fogunk tanulni, egyes nővérek 
azt mondják: „Én ezt nyugodtan 
kihagyhatom, rám nem vonatkozik.” 
Csakhogy a papság Isten minden 
gyermekét megáldja, ezért mind-
annyiunk hasznára válik, ha jobban 
megértjük azt. Mindannyiunknak 
hasznára válna, ha jobban értenénk 
a papságot. Gondoljunk bele, mek-
kora áldást jelentene az egyház és a 
családunk számára, ha az egyháztag 
férfiak és nők egyformán otthon len-
nének a papságra vonatkozó igazsá-
gok megértésben és tanításában.

Linda K. Burton, a Segítőegylet 
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korábbi általános elnöke kiemelte, 
hogy nemcsak a férfiaknak, hanem 
a nőknek is tanulmányozniuk kell 
a papság témáját. „Nővérek! Nem 
állhatunk ki és taníthatjuk azokat a 
dolgokat, amelyeket mi magunk nem 
értünk és nem ismerünk.” 17

Kitalált korlátok közé 
kényszeríteni a nőket.

Egyértelmű, hogy az egyházban 
bizonyos elhívásokat csak papsági 
hivatalba elrendelt személyek tölt-
hetnek be, de nagyon oda kell figyel-
nünk, hogy ne korlátozzuk a női 
egyháztagokat pusztán a kultúrában, 
történelemben, tévképzetekben vagy 
hagyományokban gyökerező okok 
miatt. Példának okáért a nők képe-
sek arra, hogy hozzáértő vezetők és 
tanítók, az egyházi tanácsok fontos 
hangjai, és bármilyen korú egyház-
tag számára a tanítványság erőteljes 
példái legyenek.

Íme néhány mód arra, ahogy 
mindegyikünk segíthet, hogy 
nővéreink az evangéliumban még 
teljesebb mértékben vegyenek 
részt abban a munkában, ame-
lyet Isten az Ő papsági hatalmán 
keresztül valósít meg.

Ismerjük a Fivérek és 
a női vezetőink legfris-
sebb üzeneteit!

Az elmúlt néhány évben a 
Tizenkét Apostol Kvórumának 
több rangidős tagja is szólt 
kifejezetten a nők szerepéről 
az egyházban. Vajon mi ala-
posan odafigyelünk ezekre a 
beszédekre?

Russell M. Nelson elnök 
például a következő nyomaté-
kos kijelentést tette 2015- ben: 
„Isten királysága nem teljes és 
nem is lehet teljes olyan nők 
nélkül, akik szent szövetsége-
ket kötnek és betartják azokat, 
olyan nők nélkül, akik Isten 
hatalmával és felhatalmazásával 
szólnak!” 18

Segítsünk minden egy-
háztagnak megérteni a 
nők egyedi szerepét a 
papság működésében!

Ballard elnök így emlékeztette 
a Segítőegyletben lévő nőket: 
„A ti befolyásotok köre egyedi 
kör: a férfiak nem képesek ezt 

3. Mit tehetünk mi?

utánozni. Senki sem képes meg-
győzőbben és erőteljesebben 
védelmezni a Szabadítót, mint ti: 
Isten leányai, akik ekkora belső 
erővel és meggyőződéssel ren-
delkeztek. Egy megtért asszony 
hangjának ereje mérhetetlenül 
hatalmas, és az egyháznak 
minden korábbinál nagyobb 
szüksége van a hangotokra”.19 
Bonnie L. Oscarson kijelentette: 
„Az egyház[tag nőknek] úgy 
kell magukra tekinteniük, mint a 
szabadítás papság által irányított 
munkájának nélkülözhetetlen 
résztvevőire, nem úgy, mint akik 
csak nézelődnek és támogatást 
nyújtanak.” 20

Adjunk a női vezetők 
szavára!

Okkal figyelünk oda komo-
lyan azok szavára, akiket 
prófétákként, látnokokként 
és kinyilatkoztatókként támo-
gatunk. Ők viselik a királyság 
kulcsait, és az Úr rajtuk keresztül 
irányítja a munkáját. Amellett, 
hogy ők tanítanak minket, női 
egyházi vezetők is el lettek 
választva és kaptak papsági fel-
hatalmazást arra, hogy az egy-
házban lévő férfiakhoz és nőkhöz 
egyaránt szóljanak. Érdemes 
az ő tanításaikra is figyelnünk, 
és meghallanunk, hogy milyen 
tanácsot szán nekünk Isten raj-
tuk keresztül.
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Vonjuk be a nőket a 
tanácsokba – nemcsak 
névleg, hanem tettek-
ben is!

Ballard elnök ezt mondta: 
„Bármely papsági vezető, aki 
nem vonja be teljes tisztelettel és 
részvétellel a vezetéssel megbízott 
nővéreit, nem tartja tiszteletben és 
nem magasztalja fel a neki adott 
kulcsokat. Mindaddig csökkent 
lesz a hatalma és a befolyása, amíg 
meg nem tanulja az Úr útjait.” 21

Ne adjunk „végleges” 
válaszokat olyan kérdé-
sekre, amelyekre maga 
az Úr sem adott még 
választ!

Oaks elnök óva intette az 
egyháztagokat, hogy kerüljék az 
olyan kérdések megválaszolását, 
amelyeket az Úr sem válaszolt 
meg: „Ne kövessük el ugyanazt 
a hibát, amelyet a múltban elkö-
vettek…, miszerint megpróbálták 
megindokolni a kinyilatkoztatá-
sokat. Az indoklásokról ki szokott 

derülni, hogy jelentős részben 
emberi találmányok. A kinyilat-
koztatások azok, melyeket az 
Úr akarataként támogatunk, és 
ebben rejlik a biztonság.” 22

Ballard elder egy tökéletes 
példát is említ: „Miért rendelik 
el a férfiakat – és nem a nőket – 
papsági hivatalokba? […] Az Úr 
nem nyilatkoztatta ki, hogy miért 
úgy szervezte meg az egyházát, 
ahogy megszervezte.” 23 Ballard 
elnök arra is figyelmeztetett, hogy 
ne terjesszünk még „a hit táplá-
lásának céljából sem alaptalan 
szóbeszédeket, vagy idejétmúlt 
értelmezéseket és magyarázatokat 
a múltbéli tanunk és gyakorlata-
ink kapcsán. Mindig bölcs döntés 
rászokni az élő próféták és aposto-
lok szavainak tanulmányozására; 
naprakésznek maradni az egyház 
aktuális kérdéseivel, előírásaival 
és bejelentéseivel kapcsolatban a 
mormon - sajtoszoba .hu és az  
LDS .org oldalak segítségével; 
és elismert, megfontolt és hithű 
utolsó napi szent kutatók művei-
ből tájékozódni, hogy biztosan ne 

tanítsatok igaztalan, idejétmúlt, 
különc és furcsa dolgokat.” 24 Ne 
feledjük, hogy időnként a „nem 
tudom” a lehető legjobb válasz. 
Szorgalmasan kell keresgélnünk 
a hit világosságánál, hogy megis-
merjük az isteni igazságot.

Segítsünk a nőknek és a 
férfiaknak jobban meg-
érteni a papságot!

Döntő fontosságú segíteni 
mind a férfiaknak, mind a nőknek 
abban, hogy magabiztosan hasz-
nálják a képességeiket a papság 
tanulmányozására és megisme-
résére. Többek között – de nem 
kizárólag – a következő szentí-
rásrészek lehetnek segítségünkre 
ebben a folyamatban: Alma 13. 
fejezete, továbbá a Tan és szö-
vetségek 2., 13., 20., 76., 84., 95., 
107., 110., 121. és 124. szakasza. 
Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, 
mennyire fontos, hogy elmenjünk 
a templomba abból a célból, hogy 
ne csupán válaszokra, hanem 
legfőképpen sugalmazott kérdé-
sekre törekedjünk hithűen ezzel a 
témával kapcsolatban.

Bruce R. McConkie elder 
(1915–1985) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából a következő szavakkal 
tanított erről: „A papságnak e tana 
– mely ismeretlen a világ előtt, és 
még az egyházon belül is csupán 
kevéssé ismert – nem tanulható 
meg csupán a szentírásokból. […]

A papság tana csakis személyes 
kinyilatkoztatás által ismerhető 
meg. Sorról sorra és előírásról 
előírásra érkezik a Szentlélek 
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Emma Smith kijelentette: „Valami 
rendkívülit fogunk tenni. […] Rend-
kívüli eseményekre és sürgős segély-
hívásokra számítunk.” 26 E sürgős 
segélyhívások – mi több, könyörgések 
– az elmúlt néhány év során olyan 
mértékben érkeztek a nővérekhez az 
egyházi vezetőktől, ahogy még soha. 
Amint jobban megértjük a papsághoz 
tartozó igazságokat; amint felismerjük 
a lehetséges okokat, amiért számos nő 
nem él eléggé a kiváltságaival; és amint 
a nőkkel és a papsági munkában való 
részvételi lehetőségeikkel kapcsolatban 
elnyert tudásnak megfelelően cselek-
szünk, akkor rátalálhatunk „az annak 
tudatából eredő örömre és békességre, 
hogy tanításotok által megérintettétek 
valaki életét, hogy felemeltétek Mennyei 
Atya egyik gyermekét az ahhoz vezető 
útján, hogy majd egyszer Atyánk őt is 
újra karjaiba zárhassa” 27. ◼
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hatalma által azokhoz, akik teljes 
szívükkel, lelkükkel, elméjükkel 
és erejükkel szeretik és szolgálják 
Istent. (Lásd T&Sz 98:12.)” 25

Segítsünk a nőknek meg-
érteni, hogy az Úr és az Ő 
prófétái mellett a helyük!

A világ egyre megosztóbbá és 
gunyorosabbá válik. A nőket sok 
tekintetben szembeállítják egymással. 
Határozott vélemények és mélyen-
szántó érzelmek ütköznek. Gondol-
junk bele, milyen jó hatást gyakorolna 
a világra az, ha az egyház minden 
tagja elmondhatná, hogy Eszterhez 
hasonlatosan „e mostani időért” 
(Eszter 4:14) lett megőrizve, és hogy 
egyénként éppúgy, mint a többiekkel 
egységben, a világ vezetésében és nem 
annak követésében van rá szükség.



42 L i a h ó n a

Fokozottabb megértésre szomjazni

Egyszer volt egy lány az 
egyházközségemben, akivel 
aznap randiztam először, 
másnap reggel pedig csak 
mi ketten voltunk ott az 

egyházközségünk templomi útján. 
Felajánlottuk, hogy bármelyik 
szertartásban segítünk, ahol éppen 
kevés a templomlátogató. Kiderült, 
hogy ez pont a pecsételés.

Nagyon ideges voltam, de megle-
petésemre a vártnál sokkal kevésbé 
volt kínos alig 12 órával a randink 
után helyettes általi pecsételéseket 
végezni egy lánnyal. Sőt, tulajdon-
képpen ez az élmény jobb rálátást 
biztosított nekem arra, hogy 
milyen fontos a templomi mun-
ka minden egyes része – beleért-
ve a pecsételéseket is (a digitális 
cikkemben részletesebben 
olvashatsz erről).

Mindannyiuknak eltérő 
a helyzete, de ha a temp-
lomban kötött szövetsé-
gek jobb megértésére 
törekszünk, akkor ezek a 
szertartások nem annyira 
kipipálandó tételek lesz-
nek a lelki ellenőrzőlistán-
kon, hanem sokkal inkább 
a számunkra lelki erőt 
biztosítani képes „élő 
víz” (lásd Tan és szövet-
ségek 63:23) oly nagyon 
szükséges forrásai. 
Márpedig ebben a zakla-
tott világban, amelyben 
élünk, minden elérhető 
erőre szükségünk van!

Ebben a lapszámban 
fiatal felnőttek osztják 
meg a templommal 
kapcsolatos élmé-
nyeiket. Kealohilani 
elmeséli, miként áldotta 
meg az életét az, hogy 

hithű volt a templomi alsóruha 
viselésében (lásd 44. oldal). A digitális 
cikkben Zariah osztja meg, milyen 
félelmei voltak azzal kapcsolatban, 
hogy nem érezte magát elég jónak 
a templomba való belépéshez. 
Ha te is első alkalommal 
készülsz a templomba, 
összeállítottunk neked 
egy kérdezz- felelek részt, 
amelyet hasznosnak talál-
hatsz (online találod meg). 
Mahesh pedig arról mesél, 

hogyan tért vissza a 
templomba, hogy 
jobban megértse az 
ott kötött szövet-
ségeket (lásd 48. 
oldal).

Bár olyan gyakran próbálok eljut-
ni a templomba, amilyen gyakran 
csak tudok, hogy feltöltsem a lelki 
tározómat, de a legfontosabb az, 
hogy a templomban jelen lévő 
Lélek tanítson és megváltoztas-
son, úgy az ottani falak közt, mint 
azokon kívül. Akkor a templomból 
előtörő és a szövetségeimen keresz-
tülfolyó „élő víz” mindennap segít-
het oltani a szomjamat.

Egészségünkre!



 2 0 1 9 .  m á r c i u s  43

Kealohilani Wallace 
fiatal felnőtteknek szóló 
igényes, népszerű prózai 
művek szerzője, melyeket 
a saját élete és meggyő-
ződése ihlet. A Brigham Young Egye-
tem, Hawaiin végzett, és tevékeny 
tagja egy FEF- egyházközségnek.

Mahesh Kumar 
Vedurupaka az indiai 
Andhra Pradesh államból 
származik. Nős, két ara-
nyos kisgyerek édesapja. 
Mérnökinformatikusi alapdiplomája 
van, és vezető szoftverfejlesztő-
ként dolgozik. Szeret kirándulni a 
családjával, technikai újdonságokkal 
ismerkedni és főzni.

Zariah Inniss Barbados-
ról származik. 21 éves, 
négy fiatalabb testvére 
van.  
Mindig is az egyház tagja 
volt. Szívesen ír és zenél.

Alex Hugie az Amerikai 
Egyesült Államok Oregon 
államából származik. 
Angol szakos alapdiplo-
mát szerzett a Brigham 
Young Egyetemen. Kiemelten 
érdekli a fiatal felnőtteknek 
szóló irodalom tanulmányozása, 
szívesen ír kelekótya novellákat és 
regényeket, és szereti a tejet.

FIATAL 
FELNŐTTEKNEK

A FIATAL FELNŐTTEKNEK  
SZÓLÓ ROVAT SZERZŐIRŐL

NYOMTATÁSBAN NEM  
JELENIK MEG

EBBEN A ROVATBAN
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Itt találod meg ezeket a cikkeket 
és további tartalmakat:
•  A liahona .lds .org oldalon
•  A Heti FF rovatban (az 

Evangéliumi könyvtár Fiatal 
felnőttek részében)

•  A facebook.com/liahona 
oldalon

Oszd meg a saját  
történetedet!
Neked is van egy hihetetlen történeted, 
amelyet megosztanál? Vagy vannak  
bizonyos témák, amelyekről olvasni 
szeretnél? Ha igen, akkor írd meg nekünk! 
A cikkeidet vagy visszajelzésedet a  
liahona .lds .org oldalon küldheted be.

Fiatal felnőttek osztják meg a legjobb 
tanácsot, amelyet azzal kapcsolatban 
kaptak, hogy az ember miként teheti az 
élete részévé a templomot.

„A püspököm azt mondta nekem, 
hogy a templom pont annyira lesz 
számomra szent élmény, amennyire 
szeretném. Mindig rajtam áll, hogy 
eldöntsem, milyen nagy hatással 
lehet a templom az életemre.”
– Jasmyn Nye, USA, Utah

„Nagyszerű, hogy van a közelünkben 
templom, de ha az egyháztagok soha 
nem mennek el oda, akkor mindig 
távol lesz. Közel kell maradnunk a 
templomhoz, bármilyen messze 
legyen is.”
– Cole Murphy, USA, Kalifornia

„Légy céltudatos! Kész kérdéssel menj 
oda, végezz munkát egy ősödért, 
törekedj békességre, vagy figyelj a 
késztetésekre!”
– Sydney Orton, USA, Utah

Mi a legjobb tanács, amelyet valaha 
kaptál a hibázással és ismételt próbál-
kozással kapcsolatban? A válaszodat a 
liahona .lds .org oldalon küldheted be 
2019. március 31- ig.

Kérdések és válaszok a  
templomi felruházásról

Elég jó a templomhoz?
Írta: Zariah Inniss

Öt ok arra, hogy az  
egyedülállók templomi  
pecsételéseken  
vegyenek részt
Írta: Alex Hugie

A LEGJOBB TANÁCS…

44 A szövetségek 
fedezékében
Írta: Kealohilani 
Wallace

48 Ismét a szent 
templom felé 
tekintve
Írta: Mahesh 
Kumar  
Vedurupaka
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Írta: Kealohilani Wallace

Szavakkal nem lehet maradéktalanul 
kifejezni, hogy mennyire szeretem 
viselni a templomi alsóruhámat. 

A templomi alsóruha könnyű anyagból 
készül, és miután hozzászoktam, már 
szinte alig vettem róla tudomást; amit 
azonban a templomi alsóruha képvisel, 
és a vele járó áldások, valamint az, hogy 
ez az Isten iránti belső elkötelezettségem 
és szeretetem állandó külső kifejezése, 
mindennap gyönyörű és lelki élménnyé 
teszi a viselését. A templomi alsóruha 
békesség. Erő. Nyugalom. Hatalom. 
Szentség. Pont annyira áldja meg az 
életemet, ahogy viszonyulok hozzá.

Az emberek időnként mindössze egy 
alsóneműnek tekintik a templomi alsóru-
hát, vagy egyszerűen csak a visszafogott 
öltözködés mércéjének, amely megmu-
tatja számukra, hogy mit vehetnek fel és 
mit nem – mint az illő és az illetlen közti 
afféle teljhatalmú határvonal. És bár a 
templomi alsóruha viselése kétségtelenül 
visszafogott öltözködésre ösztönöz (külö-
nösképpen a mai világ mércéje szerint 
nézve), a szent papság ezen alsóruhája 
jóval többet képvisel.

Erőteljes örökkévaló 
szemléletmód

19 éves voltam, amikor a templomi 
házasságkötésemre való felkészülés 
részeként a saját felruházásomban 

részesültem. És bár bizonyos szerencsét-
len körülmények e házasság végéhez 
vezettek, a szövetségeimhez hű marad-
tam, és ezek az Úrral kötött szövetségeim 
fennmaradtak. Beléjük kapaszkodtam, 
és fenntartottak engem. Nem maradtam 
magamra a próbatételeim során, inkább 
erősebbé tétettem általuk.

Számos áldásban volt már részem 
azért, mert folyamatosan van templomi 
ajánlásom; mert helyénvaló módon, az 
utasításoknak megfelelően hordom a 
templomi alsóruhát; és mert megtartom 
a templomban kötött szövetségeket. 
Habár lehetetlen lenne egyetlen áldást 
kiemelni, amely ebből az engedel-
mességből fakad, az általam 
megfigyelt két leginkább 
nyilvánvaló áldás az, 
hogy képes voltam 
megőrizni egyfajta 
mennyei szemlé-
letmódot, valamint 
hogy volt egy állandó 
fizikai emlékeztetőm, 
hogy akkor is helyes döntéseket hozzak, 
amikor a környezetem nem ezt teszi – és 
még akkor is, amikor mások döntései 
fájdalmat okoznak nekem.

Sok minden alakult rosszul az életem-
ben az elmúlt 11 év során (a mélypontok 
közé tartozott a válásom, a gyötrelmes 
anyagi gondok, valamint a bosszantó 

F I A T A L  F E L N Ő T T E K N E K

Mindaz a 
hatalom és 
védelem, amely 
meg lett ígérve 
a templomi 
alsóruhát hithűen 
viselők számára, 
nem valamiféle 
varázslat 
eredménye: 
Istentől jön.

A szövetségek 
fedezékében



szakmai és személyes kudarcok), de a 
templomi alsóruhám következetes vise-
lése és a rendszeres templomi részvétel 
segített abban, hogy tudjam, ez az élet 
nem csupán az adott pillanat próbatéte-
léről szól, bármily nehéz vagy fájdalmas 
legyen is minden ilyen pillanat számomra.

Mivel e két biztos pont segített közel 
maradnom a Lélekhez, Ő a fizikai veszé-
lyekből is kivezetett engem, ha hallgat-
tam a Tőle jövő belső késztetésekre; 
ráadásul erős reményérzetet és örökké-
való szemléletmódot is kaptam, amelyek 
akkor is átvezettek a sötét pillanatokon, 
amikor nem éreztem magamban elég 
erőt ahhoz, hogy akár csak egyetlen 
érzelmi vagy fizikai lépést is tegyek előre 
az utam során. E békesség továbbra is 
megtart engem, amikor új kihívásokkal 
és próbatételekkel szembesülök.

A templomból fakadó, általam megta-
pasztalt áldások sora a mindennapi, ám 
olykor figyelemre sem méltatott áldá-

soktól (mint például a belső béke és a 
késztetések) egészen a megrendí-

tő, örökkévaló – és nyilvánvaló 
– áldásokig terjed (mint ami-

lyen az, hogy a családtag-
jainkkal örökkévalóan 

egymáshoz lehetünk 
pecsételve). Minden 

ember tapasz-
talata egyedi FO
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és személyes – azonban az áldásokat 
mindig az Úr tökéletes időzítése szerint 
kapjuk, amikor megtartjuk szövetsége-
inket (lásd Tan és szövetségek 82:10). 
A templomi alsóruha viselésével pedig 
fontos, személyes módon mutatjuk meg 
az Úrnak, hogy emlékezetünkben tartjuk 
a szövetségeinket.

Állandó lelki védelem
Boyd K. Packer elnök (1924–2015), a 

Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke 
kitért az egyik olyan áldásra, amelyre a 
templomi alsóruhánk helyénvaló viselé-
sekor számíthatunk: „A templomi alsóru-
ha szent szövetségeket képvisel. Elősegíti 
a visszafogottságot, és pajzzsá és véde-
lemmé válik a viselője számára.” 1

Ez a pajzs képes megvédeni minket 
attól, amit Nefi úgy nevezett, hogy „az 
ellenség tüzes nyilai” (lásd 1 Nefi 15:24). 
Úgy képzelem, hogy ha ki tudnánk számí-
tani, hány nyilat lő ki ránk Sátán minden 
egyes nap, a kapott szám csillagászati 

lenne. Olyan világban élünk, amely buz-
gón törekszik elpusztítani azt, amiben 
hiszünk. Mindenütt helytelen képek és 
üzenetek vesznek minket körül, karöltve 
az arra irányuló nyomással, hogy hasz-
náljunk káros szereket, vagy hogy szegjük 
meg a nemi erkölcsösség törvényét. Még 
ennél is féktelenebb az arra irányuló 
nyomás és kísértés, hogy veszekedjünk és 
modortalanok legyünk, akár személyesen 
is, de virtuálisan különösképpen; vagy 
hogy belekössünk valakibe olyan aprósá-
gért, mint egy helyesírási hiba. Ha hagyjuk, 
akkor ezek a lelki támadások eltompítják 
az érzéseinket, és csökkentik az arra való 
képességünket, hogy megérezzük a Szent-
lélektől érkező figyelmeztetéseket.

A Sátán által ránk lődözött „tüzes 
nyilak” felsorolása szó szerint vég nélküli, 
és ezek mindig veszélyesek. Taniela B. 
Wakolo elder a Hetvenektől ezt mondta: 
„Az élet számos zavaró tényezője és kísér-
tése olyan, mint a »ragadozó farkasok«”. 
Hogyan védjük hát meg magunkat? A 

beszédben később erre is kitért: „Megígé-
rem, hogy a szertartásokban való rész-
vétel, és a hozzájuk tartozó szövetségek 
tiszteletben tartása csodálatos világossá-
got és védelmet fog hozni nektek ebben 
az egyre sötétedő világban.” 2

Ha a Sátán által naponta rád lődözött 
„nyilak” szó szerint valamiféle hegyes 
tárgyak lennének, amelyeket láthatnál és 
érezhetnél, akkor vajon otthon hagynád 
a pajzsodat? Figyelmen kívül hagynád- e 
az önvédelemről – vagy a menedékbe 
vezető ösvényről – szerzett tudásodat? 
Halogatnád- e, hogy megkösd vagy meg-
tartsd a szövetségeidet Istennel, amikor 
pedig Ő azt ígérte, hogy ezek a szövetsé-
gek segítenek majd, hogy győzhess?

A szövetségek hatalma  
fejlődésünk során

A templomi alsóruha által nyújtott 
védelem forrása nem a ruhadarabba 
szőtt valamiféle varázslat, ahogy azt 
páran tévesen képzelik. Arról van szó, 
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hogy ez a megígért védelem egy olyan 
védelem, amelyet az Úr fizikai és lelki 
téren is biztosít, amikor megtartjuk szö-
vetségeinket, és naponta kifejezzük hithű 
elkötelezettségünket Őiránta.

A templomi szövetségek és az alsóruha 
nem a tökéletes emberek számára adat-
tak. Az a céljuk, hogy segítsenek fedezéket 
és védelmet nyújtani azoknak a tökéletlen 
embereknek, akik a tőlük telhető legjob-
ban igyekeznek jobbá válni. Azoknak az 
embereknek, akik megbotlanak, bűnbána-
tot tartanak, majd mennek tovább előre. 
Az olyan embereknek, mint te és én.

Éppen úgy, ahogy minden héten 
fizikailag veszünk az úrvacsorából, hogy 
felidézzük és megújítsuk a keresztelési 
szövetségeinket, az alsóruha napi szintű 
viselése is fizikai emlékeztetőül szolgál 
a templomi szövetségeinkkel kapcso-
latban. Olyan dolgok ezek, melyekre 
szükségünk van a krisztusibbá válás felé 
vezető utunkon.

Az isteni védelmen túl a szövetségeink 
megtartása és az alsóruha viselése arra 
is szolgál, hogy naponta megmutassuk 
Istennek, hogy milyen nagyon szeretjük 
Őt, és hogy azért, mert szeretjük, követni 
fogjuk a parancsolatait – és ez az egyik 
módja annak, hogy elnyerjük azt a szá-
mos áldást, amelyet Isten meg szeretne 
adni nekünk. Ő valóban jobban szeret 
minket annál, mint ahogy azt képesek 
vagyunk felfogni, és azt szeretné, ha 
biztonságban lennénk és részesülnénk 
az Őáltala megígért védelemben.

Áldások mindennap
Mindannyian naponta a lelki harcme-

zőn csatázunk, akár tisztában vagyunk 
ezzel, akár nem. A templomban megkötött 

és a mindennapi életünkben megtartott 
szövetségek segíteni fognak nekünk, hogy 
megnyerjük a háborút a bűn és Sátán 
ellen, de rajtunk múlik, hogy felkészüljünk, 
majd pedig hithűek legyünk.

Nagyon örülök, amiért úgy döntöttem, 
hogy részt veszek a templomi szertar-
tásokon – és a szövetségeim megtartá-
sára vonatkozó későbbi döntéseimért 
is. Naponta érnek áldások, amiért ezt 
választottam, és amiért viselem a temp-
lomi alsóruhát, ahogy azt illik – ahogy 
arra szövetséget kötöttem. Biztonságot 
nyújt. Emlékeztet a szövetségeimre. És 
megmutatja Istennek, hogy jobban sze-
retem Őt a világnál, és hogy megteszem, 
amit kér tőlem. ◼
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, 
Hawaiin él.
JEGYZETEK
 1. Boyd K. Packer, The Holy Temple (1980), 75.
 2. Taniela B. Wakolo: A szabadító szertartások 

csodálatos világosságot fognak hozni nekünk. 
Liahóna, 2018. máj. 40., 41.

TUDJ MEG TÖBBET!
•  A templomokkal, templomi 

felkészüléssel és templomi 
szertartásokkal kapcsolatos 
további részletekért látogass 
el a temples .lds .org oldalra.

•  A mormonnewsroom .org/ arti-
cle/ temple - garments oldalon 
tekintsd meg az egyház által 
készített angol nyelvű rövidfil-
met, amely segíthet elmagya-
rázni másoknak a templomi 
alsóruha mibenlétét.
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ISMÉT a szent templom  
FELÉ TEKINTVE

Írta: Mahesh Kumar Vedurupaka

Négy évvel ezelőtt a felsőfokú 
hitoktatóm, Suresh Natrajan 
fivér feltette a kérdést az osztály-

nak: „Hányan voltatok már templom-
ban?” Mivel a feleségemmel, Ananthával 
éppen az előző évben tettük meg első 
alkalommal a tízórás utat a Kínai Hong-
kong templomba, büszkén emeltem fel 
a kezemet. Akkor jött a második kérdés: 
„Emlékszel, milyen szövetségeket kötöt-
tél a templomban?”

A kérdése elgondolkodtatott. Annyi 
mindent kellett feldolgoznom az első 
templomi utamon. Bár annak idején 
igyekeztem figyelni, de rá kellett jönnöm, 
hogy az eltelt időben elfelejtettem, milyen 
szövetségeket is kötöttem ott. Abban a 
pillanatban eldöntöttem, hogy visszatérek 
a templomba egy második látogatásra, 
valamint hogy ezúttal jobban fogok figyel-
ni, és meg fogom jegyezni a megkötött 
szövetségeket, illetve minden mást is, ami 
alapvető fontosságú a szabadulásomhoz.

Telt- múlt az idő. Szörnyű megpróbál-
tatásokkal szembesültem az életemben. 
Jártam viszont felsőfokú hitoktatásra, 

ahol az egyik nap Jónás prófétáról tanul-
tunk. Jónás nem akarta azt tenni, amit 
az Úr megparancsolt neki. Az egyik vers, 
amely felkeltette a figyelmemet, a Jónás 
2:5 volt: „És én mondám: Elvettettem a 
te szemeid elől; vajha láthatnám még 
szentséged templomát!”

Ez a szentírásvers megérintette a 
szívemet, és azért imádkoztam Mennyei 
Atyához, hogy adjon nekem és a fele-
ségemnek egy újabb lehetőséget, hogy 
ellátogassunk a templomba.

Négy évre rá Mennyei Atya ismét 
megáldott bennünket azzal, hogy belép-
hettünk a házába, amely ezúttal a Tajvani 
Tajpej templom volt.

Amíg ott voltunk, alkalmam adódott 
szertartásokat végezni a rákban elhunyt 
nagybátyámért. Miközben érte keresz-
teltek, azokra az áldásokra gondoltam, 
amelyekben e templomi szertartásnak 
köszönhetően fog részesülni. Nagyon 
boldog voltam, és rájöttem, hogy a 
templomelnök is erről beszélt, amikor 
az első alkalommal voltam templomban, 
és egy kicsit össze voltam zavarodva. Ezt 

Ráébredtem, 
hogy vissza 
kell mennem 
a templomba, 
hogy jobban 
megértsem 
és fel tudjam 
idézni a 
megkötött 
szövetségeimet.
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mondta akkor: „Fivérem, talán még nem értesz min-
dent abból, amit most csinálsz, de eljön majd a nap, 
amikor azt fogod érezni, hogy nagyszerű dolgokat 
vittél itt véghez.”

Megkaptam a válaszomat. Négy év és egy második 
templomlátogatás kellett hozzá, hogy megértsem.

Amikor manapság minden egyes héten veszek 
az úrvacsorából, olyankor felidézem, hogy milyen 
hatalmas is Jézus Krisztus engesztelése, és mennyire 
szentek a templomban kötött szövetségeim.

Idén van a feleségemmel a 10. házassági évfor-
dulónk. Szeretném a templomban megünnepelni, 
és pecsételési szertartásokat végezni az őseimért. 
Ennek érdekében vállaltam egy olyan másodállást is 
a rendes munkám mellett, amely nem befolyásolja a 
családommal töltött időt.

Tudom és érzem, hogy a templomi munka valós. 
Semmi nem helyettesítheti; minden áldozatot megér, 
hogy eljussunk a templomba Mennyei Atya munkáját 
végezni saját magunkért és azokért a lelkekért, akik a 
fátyol túloldalán vannak. ◼
A szerző Indiában, Andhra Pradesh államban él.
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Mahesh és Anantha Vedurupaka a Tajvani Tajpej 
templom előtt

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TEMPLOMI FELRUHÁZÁSRÓL

Mit tehetek azért, hogy jobban megértsem  
a templomi felruházást és az ott kötött 
szövetségeimet?
A személyes tanulmányozásod során összpontosíts a templomi 
tanításokra és szövetségekre. Keress a szentírásokban, az általános 
konferenciai beszédekben és egyéb egyházi anyagokban a felruhá-
zás tantételeire és szövetségeire való utalásokat. Ezen igazságok 
áttekintése a személyes tanulmányozásod során segíteni fog abban, 
hogy gyarapodj a templomi szövetségek és szertartások megértésé-
ben. Amikor például a nemi erkölcsösség törvényét tanulmányozod, 
miként áldhatja meg az e törvény betartása iránti saját elkötelezett-
ségedet az a feddhetetlenség, melyet József a Pótifár felesége általi 
megkísértésekor tanúsított? (Lásd 1 Mózes 39.) Hogyan vonatkoztat-
ható Nefi elkötelezettsége Isten parancsolatainak betartása iránt a te 
saját hozzáállásodra, ami az elhívásodban végzett szolgálatot illeti? 
(Lásd 1 Nefi 3:7.)

Térj vissza a templomba olyan gyakran, amilyen gyakran csak a 
személyes körülményeid engedik.

„Mindannyian ugyanabban a tanításban részesülünk, de jobban 
megértjük a szertartások és szövetségek jelentését, ha gyakran vissza-
térünk a templomba, készen arra, hogy tanuljunk, és elmélkedjünk az 
ott elhangzó örök igazságokon.”
Vö. Silvia H. Allred, korábbi első tanácsos a Segítőegylet Általános Elnökségében: 
Szent templomok, szent szövetségek. Liahóna, 2008. nov. 113.

Látogass el az lds .org/ go/ 031949 oldalra, ahol találsz egy cikket, amely segít-
het neked, hogy jobban megértsd a szövetségeket, melyeket Istennel kötünk.

Ha első alkalommal készülsz templomba, olvasd el a kérdezz- felelek részt 
ennek a cikknek a digitális változatában az Evangéliumi könyvtárban vagy a 
liahona .lds .org oldalon. Alább olvashatod az ott található öt kérdés egyikét.
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What Is a Miracle? 

We all know what a miracle is, right? 
Moses parting the Red Sea. The Savior 
giving sight to a blind man. A woman 
being cured from a terminal illness. One 
of the most extraordinary miracles is the 
Atonement of Jesus Christ—no miracle 
has ever been so far-reaching or powerful. 
But are those the only types of experi-
ences that could be considered miracles?

According to the Bible Dictionary, 
miracles are “manifestations of divine or 
spiritual power.” 2 With that definition, let’s 
open our eyes to the many miracles that 
surround us—miracles that we might not 
even recognize.

We definitely see God’s hand in the 
lives of His people through the miracles 
in the scriptures. But we can also see 

His spiritual power when we receive an 
answer to a prayer, strengthen our testi-
monies, or have a change of heart.

Still, there are other miracles that we 
tend to forget: The sun rises and sets each 
day; small seeds grow into mighty trees; 
the many components of our body work 
together, enabling us to breathe, run, 
dream, and eat. Inspired advances in med-
icine and technology are happening every 

Finding Miracles in  
Everyday Life

If we view life through 
a lens of faith in Jesus 
Christ, our eyes will be 

opened to the many 
miracles all around us.

By Breanna Call Herbert,  
Alex Hugie, and  
Aspen Stander
Church Magazines

these outward effects are not the only rea-
son for miracles. Often, a miracle doesn’t 
prevent suffering or tragedy at all. God 
performs miracles for two basic reasons: to 
strengthen faith and to accomplish good.

Often, miracles manifest God’s power 
to His children or teach a spiritual princi-
ple. The Bible Dictionary says that Jesus 
Christ’s many miracles “were intended to 
be a proof to the Jews that Jesus was the 

President Dallin H. Oaks, First 
Counselor in the First Presidency, said, 
“Many miracles happen every day in the 
work of our Church and in the lives of 
our members.” 1 But when was the last 
time you moved a mountain or saw a few 
fish and a few loaves of bread feed thou-
sands? Most of us probably haven’t seen 
anything like that. So how can President 
Oaks’s statement be true?

day, and we can now communicate with 
almost anyone anywhere. God’s power can 
be seen in every detail of our lives.

Why Does God Perform Miracles?
Miracles come in many forms, but God 

performs them for the same overall pur-
poses. Sometimes miracles heal, comfort, 
or physically protect God’s children, but 

SOME REASONS GOD  
PERFORMS MIRACLES
•  To manifest His power
•  To teach a spiritual 

principle

•  To confirm a previous 

revelation

•  To confirm and 

strengthen faith

•  To advance His work
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There are miracles 
that we tend to for-
get: the sun rises 
and sets each day; 
small seeds grow 
into mighty trees.
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52 Mi igaz és mi nem az?
Írta: Carl B. Cook elder

55 „Ez igaz! Ez igaz!”
Írta: David Muanda

56 Kialakítani a konferencia 
szokását

58 Tényleg sokat érek
Név a szerkesztőségben

60 Csodákra lelni a  
mindennapokban
Írta: Breanna Call Herbert, 
Alex Hugie, Aspen Stander

63 Poszter: A templomban 
töltött idő

64 Az utolsó szó: Meghallani 
az Úr hangját az általános 
konferencián
Írta: Neil L. Andersen elder

Szeretem a 
családtörténetet! 

Nem mindig értékeltem a családtörténeti munkát. Ez 
megváltozott, miután a Chilei Santiago templomban 
megkereszteltek az egyik ősömért.

Diakónus voltam, amikor először jártam a templomban. 
Amint éppen léptem volna be a keresztelőmedencébe, 
megéreztem valakinek a jelenlétét, aki addig nem volt 
ott. Felnéztem, és egy régi ruhába öltözött öregembert 
láttam. Éreztem a felém irányuló szeretetét és 
háláját, amiért helyettes általi munkát végzek érte. 
Miután megkeresztelkedtem érte és kijöttem a vízből, 
szétnéztem, de nem láttam sehol.

Mindig úgy voltam vele, hogy a templomban majd 
úgyis kapok neveket, akikért templomi munkát 
végezhetek, ezért nem is érdekelt a családtörténeti 
kutatás. De ez az élmény teljesen beizzított, és 
elkezdtem a saját családtagjaim neveit kutatni.

Egy nap leültem a gép elé, és láttam, hogy jött egy 
ímél az egyháztól az egyik családtagom nevével. Azt 
éreztem, hogy további neveket kellene kikutatnom, 
úgyhogy megkértem édesanyámat, hogy magyarázza 
el, miként tudnék eredményesen neveket keresni, és 
több részletet összegyűjteni az őseimről.

Eddig 11 nevet találtam a családomból, és tudom, hogy 
többet is találhatok még. Amikor itt éltek a földön, 
nekik soha nem volt lehetőségük megkeresztelkedni, 
és régóta várnak arra, hogy valaki elvégezze értük a 
templomi munkát. Örülök, hogy segíthetek nekik a 
templomi és családtörténeti munkán keresztül.

Lucas, 
16, Chile, Santiago

FIATALOKNAK

EBBEN A ROVATBAN
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Nemrégiben találkoztam egy figyelemre méltó fiatal 
nővel, a 17 éves Cayleevel, aki az egyik cövekkonferenci-
án osztotta meg szívből jövő érzéseit. Kijelentette, hogy 

Isten valós, az egyház igaz, és Russell M. Nelson elnök Isten 
prófétája. Erős bizonyságot tett arról is, hogy hamisak azok a 
rossz dolgok, amelyeket egyesek állítanak az egyházról és Jézus 
Krisztus evangéliumáról.

Mély benyomást tett rám Caylee meggyőződése és azon 
képessége, hogy különbséget tudott tenni a között, ami igaz és 
ami nem az.

Ennél is mélyebb benyomást tett rám a beszélgetés, melyet 
a gyűlés után folytattam vele, amikor is rájöttem, hogy ez a 
tisztánlátás és meggyőződés nem jött számára könnyen. Sőt, 
korábban a hitét érő komoly kihívást kellett kiállnia.

Ez az ő története.

A válaszok küzdelmes keresése
Caylee mindig is tevékeny volt az egyházban. Amikor azonban 

elkezdte alaposabban átgondolni az evangéliumot és az egyházat, 
néhány komoly kérdés merült fel benne. Bűntudatot érzett a 
kétely miatt, és elkezdett válaszokat keresni.

„Az volt a gondom – meséli Caylee –, hogy csupa  
rossz helyen keresgéltem. Ahelyett, hogy a szent-
írásokban vagy a konferenciai beszédekben 
kutattam volna, és beszéltem volna a szüle-
immel, a neten találtam különböző cikkeket, 
amelyek azt állították, hogy választ adnak 
a kérdéseimre.”

Caylee eleinte azt gondolta, hogy ezek az 
online cikkek végre megvilágítják a kérdéseit. 
Ez azonban nem így lett: „Ahogy tovább 
vizsgáltam a kérdéseimet, az ott olvasottak 
nyomán egyre csak több és több kérdés, 
több és több kétely merült fel bennem.”

Írta: Carl B. Cook 
elder
a Hetvenek 
Elnökségéből

MI IGAZ 
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Caylee elkezdte elveszíteni a hitét és a reményt is. „A bizony-
ságom világossága elkezdett pislákolni – idézi fel, – és fokozato-
san felhagytam az olyan dolgokkal, amit annak idején tanítottak 
nekem: a szentírások olvasásával, az imával és az ifjúsági hitok-
tatáson való részvétellel.”

Végül aztán teljesen elborította az általa érzett sötétség és 
zavarodottság. Ezt mondja: „Már nem tudtam megállapítani, 
hogy mi az, ami Istentől származik, és mi az, ami csak egy őrült 
elgondolás, amit valaki azért ferdített el vagy talált ki, hogy 
félrevezessen. Már nem tudtam különbséget tenni az igazság 
és a megtévesztés között. Őrlődtem.”

Caylee a helyzetét ahhoz hasonlítja, amin Joseph Smith ment 
keresztül, amikor ezt mondta: „Idővel arra a megállapításra jutot-
tam, hogy vagy sötétségben és zavarban kell maradnom, vagy 

pedig úgy kell tennem, amint Jakab utasít, vagyis Istentől kérni. 
Végül arra az elhatározásra jutottam, hogy »Istentől kérek« [lásd 
Jakab 1:5], gondolván, hogy ha bölcsességet ad azoknak, akik 
híján vannak annak, és szabadon, szemrehányás nélkül ad, akkor 
megpróbálhatom” (Joseph Smith története 1:13).

Beszélgetés megbízható emberekkel
E sorsfordító pillanatban Caylee az ifjúsági hitoktatója, a 

nagymamája és az édesanyja felé fordult. Az ifjúsági hitoktató-
ja arról biztosította őt, hogy az érzéseivel nincs semmi baj, és 
nem ő az egyetlen, akinek kérdései vannak. Megosztotta vele a 
bizonyságát, és olyan olvasnivalót ajánlott a figyelmébe, amely 
segíthette Cayleet a válaszok utáni kutatásában.

Caylee nagymamája nem prédikált neki. Egyszerűen arra 
buzdította, hogy gondolja át, hogy az olvasottakból mit talált fel-
emelőnek – a neten találtakat vagy az egyház tanát? Caylee el is 
kezdte összehasonlítani ezeket: „Melyik volt felemelő számomra? 
Melyik hozott békességet és örömet a lelkemnek? Melyik taní-
totta nekem azt, hogy örökké a családommal leszek a boldogság 
véget nem érő állapotában, ha követem Isten parancsolatait? 
Melyik ültetett el nyugtalanító gondolatokat a fejemben?”

Isten keresése ima és a szentírások által
Az édesanyja arra biztatta Cayleet, hogy imádkozzon. Caylee 

végül elvonult a szobájába, és kiöntötte a szívét Istennek. „Nem 
történt semmi – meséli. – Nem szálltak alá angyalok. A szívem 
nem telt meg békességgel és hálával. Újra odamentem anyukám-
hoz. Közösen imádkoztunk, majd azt javasolta, hogy olvassam 10 
percig a Mormon könyvét. Megtettem, és közben azt az ígéretet 
éreztem a szívemben, hogy ha máskor is így teszek, akkor látni 
fogom az áldásokat. Akkor tisztán látok majd, és tudni fogom, 
hogy mely tanítások származnak Istentől, és melyek nem.”

Caylee elkezdett mindennap imádkozni és olvasni a Mor-
mon könyvét. Távol tartotta magát a Twittertől és azoktól az 

Elgondolkodtál 
már, hogyan 

lehetne rájönni, 
hogy mi az, ami 

tényleg igaz?

és  
MI NEM AZ?IGAZ 
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oldalaktól, amelyek eredetileg a kétségeket ébresztették ben-
ne. A tanulás szándékával járt ifjúsági hitoktatásra, nem pedig 
azért, hogy rossz dolgokat találjon az egyházzal kapcsolatban.

Az igaz dolgok felismerése
Mintegy kétheti kitartó erőfeszítést követően úgy érezte, 

hogy a negatív hangok kezdenek elcsendesedni. Jobban ment a 
tanulás. Kellemesebb volt a munka, és a szüleivel is jobb lett a 
kapcsolata. Boldogabb volt.

Mint mondja, e boldogságnak köszönhetően „végre meg-
láttam a válaszomat. Képes voltam megkülönböztetni, hogy 
mi jön Istentől, és mi nem, mert első kézből tapasztaltam meg, 
hogy mit tesz meg értem, amikor én is megteszem, amit kér.”

Zárásként pedig hozzáteszi: „Ez az egyetlen módja annak, 
hogy valóban fel tudjuk ismerni, hogy mi az Istentől jövő igaz-
ság, és mi nem az. Tanulmányozhatunk és elmélkedhetünk és 
kérdezősködhetünk, amennyit csak akarunk, de csak miután 
megtesszük azt, amit Jakab tanácsol, és amit Joseph Smith is 
tett – kérj és cselekedj –, akkor fogjuk igazán tudni, hogy mi 
igaz, és mi nem az.”

Mit tanulhatunk tehát Caylee élményéből? Íme néhány 
gondolat:

•  Nem kell, hogy rosszul érezzük magunkat, ha 
kérdéseink vannak.

•  Soha ne hagyjuk abba az imádkozást, miközben a  
válaszokat keressük.

•  Tanulmányozzuk a Mormon könyvét, és elmélkedjünk róla.
•  Ha gondosan megválogatjuk, hogy mit olvasunk és hall-

gatunk, akkor kizárhatjuk a technika és a média harsány 
hangjait, amelyek eltérítenének az igazságtól, és 
céljuk a rombolás.

•  Tanácskozzunk olyanokkal, akiket ismerünk, 
szeretünk és tisztelünk – ne pedig idegenekre 
hagyatkozzunk.

•  Isten végül meg fogja válaszolni a kérdé-
seinket az Ő módján és idejében. Ő szeret 
minket.

•  A válaszok akkor fognak érkezni, ha azt 
tesszük, amit Mennyei Atyánk kér – nem 
akkor, ha azt tesszük, amit a világ javasol.

Megihlet engem Caylee, ahogy ti is – fiatal nők és fiatal fér-
fiak –, akiket Isten erre az időre készített elő. Ő – ahogy közü-
letek sokan mások is – az olyan embert példázza, amilyenről 
Russell M. Nelson elnök beszélt: „Olyan nőkre van szükségünk, 
akikben megvan a tisztánlátás ajándéka, akik képesek megvizs-
gálni a világ irányvonalait és kiszűrni azokat, amelyek népszerű-
ségük ellenére sekélyesek vagy veszélyesek.” 1

Igazságkeresők, szövetségmegtartók és királyságépítők 
vagytok. Isten segítségével, valamint Jézus Krisztus és az Ő 
engesztelésének hatalma által elnyerhetitek a tisztánlátás 
ajándékát, hogy ismerhessétek, élhessétek és terjeszthessétek 
az igazságot. ◼
JEGYZETEK
 1. Russell M. Nelson (Boyd K. Packert idézve): Kérés a nőtestvéreimhez. 
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Amikor bizonyságért im
ádkoztam a Mormon könyvéről,  

nem történt semmi – amíg el nem kezdtem olvasni a Bibliát.

Írta: David Muanda

A
mikor úgy 12 éves voltam, meg akartam 

tudni a magam számára, hogy igaz- e 

a Mormon könyve. Amikor beszédet 

mondtam, akkor bizonyságot tudtam tenni 

arról, hogy a Mormon könyve Isten szava, mert 

így mondta az elemis tanítóm. De legbelül nem 

értettem, hogy ez mit jelent.

Ismertem Moróni ígéretét, mely szerint ha 

olvasom, elmélkedek felőle és imádkozom róla, 

akkor én is tudhatom (lásd Moróni 10:3–4). 

Heteken át olvastam, és békességet éreztem, 

de amúgy nem eredményezett semmilyen káp-

rázatos hatást – se fényoszlop, se angyalok, se 

mennyei hang. Végül abbahagytam a Mormon 

könyve olvasását.

Amikor aztán egy napon Mózes második 

könyvét tanulmányoztam, arról olvastam ben-

ne, hogy amikor az izráelitáknak nem volt elég 

élelme, Isten mannát küldött nekik. Mindenki 

csak egy bizonyos mennyiséget szedhetett 

naponta. Élelmet küldött számukra, de nekik 

kellett kitalálniuk, hogyan gyűjtsék össze.

Nefi szavai jutottak eszembe: „…az Úr nem 

ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, 

csak akkor, ha utat készít számukra, hogy vég-

rehajthassák azt a dolgot, amit megparancsol 

„Ez igaz! 
EZ 
IGAZ!”

nekik” (1 Nefi 3:7). Ebből megértettem, hogy 

amikor Isten megparancsolta az izráelitáknak, 

hogy hagyják el Egyiptomot, akkor megtervezte 

azt is, hogy majd kielégíti az éhségüket. Ez a 

Mormon könyve- beli szentírásrész világosabb 

megértést eredményezett számomra a Bibliával 

kapcsolatosan, és arra a következtetésre jutot-

tam, hogy a Mormon könyve Isten szava.

Ahogyan azt David A. Bednar elder a Tizen-

két Apostol Kvórumából is kifejtette, a szemé-

lyes kinyilatkoztatás inkább hasonlít a napkelte 

fokozatosságára, mint egy hirtelen felkapcsolt 

villanyra.1  Elkezdtem másképpen tekinteni a 

Mormon könyvére.

Az ezt követő hónapok során minden koráb-

binál biztosabban tudtam, hogy a Mormon 

könyve Isten szava. A benyomás, melyet újra 

és újra éreztem a Lélek hangja által, úgy szólt, 

hogy „ez igaz, ez igaz, ez mind igaz”.

Ma is szinte mindennap olvasom a Mormon 

könyvét, és minden alkalommal hallom e szava-

kat: „E
z igaz.” ◼

A szerző a Kongói Demokratikus Köztársaságban él.

JEGYZETEK

 1. Lásd David A. Bednar: A kinyilatkoztatás lelke. 

Liahóna, 2011. máj. 87–90.



56 L i a h ó n a

JE
G

YZ
ET

FÜ
ZE

TB
E 

ÍR
ÁS

 F
ÉN

YK
ÉP

E 
A 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

 JÓ
VO

LT
ÁB

Ó
L

KIALAKÍTANI A  
KONFERENCIA 
SZOKÁSÁT Van egy áprilisban és egy októ-

berben. Talán már egészen meg 
is szoktad ezt a féléves ritmust. 

De hogyan érheted el, hogy tényleg az 
életed része legyen – az egész hátrale-
vő életedben?

Mit fogsz tenni a jövőben, amikor 
hathavonta eljön a konferencia ideje, 
és amikor már csak rajtad áll, hogy mit 
teszel? Döntsd el már most, hogy a 
részvételed által kiaknázod az ebben 
a félévente jelentkező eseményben 
rejlő erőt. Ne mondd azt, hogy „majd 
valamikor megnézem a neten”! Tedd 
inkább az életed különleges eseményé-
vé és szokásává.

Íme néhány lehetséges teendő, amely segíthet  
valóban szokásoddá tenni az általános 
konferenciát:

TEDD SZABADDÁ A NAPODAT!
Amennyire csak lehetséges, tartsd fenn azt az időt a konferencia 
számára, és ne tervezz akkorra semmiféle sporttevékenységet, 
barátokkal szervezett összejöveteleket vagy bármi mást, ami 
elvenné az időt. Ha nem tudod élőben hallgatni a konferenciát, 
akkor is kijelölhetsz magadnak egy napot, amikor a konferencia 
megnézése lesz számodra a fő esemény.

TŰZZ KI EGY CÉLT!
Az élő próféták és apostolok meghallgatá-
sa az egyik legfontosabb dolog, amit csak 
tehetsz. Próbáld mindegyik ülést a lehető 
leghamarabb megnézni. Próbálj kitűzni 
egy konkrét határidőt, amikorra megné-
zed őket.
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„[A] következő hat 
hónap során gyakran 
– sőt, újra és újra – 
tanulmányozzátok e 
konferencia üzeneteit. 
Tudatosan keressé-
tek a módját, hogy 
beillesszétek ezeket 
az üzeneteket a csa-
ládi estjeitekbe, az 
evangéliumi tanításo-
tokba, a családdal és 
barátokkal folytatott 
beszélgetéseitek-
be, sőt, még a nem 
a mi hitünket valló 
emberekkel folyta-
tott beszélgetése-
itekbe is.”
Russell M. Nelson elnök: Bátran 
végezzük. Általános konferencia, 
2018. április.

LEGYEN EGY TERVED  
A KONFERENCIA UTÁNRA!

Tedd a konferenciai beszédeket a rendszeres evangélium- tanulmányozásod 
részévé. A következő hat hónap során minden vasárnap elolvashatsz egy- 
egy konferenciai beszédet, pár héten át mindennap meghallgathatsz egyet a 
buszon vagy a kocsiban, vagy kikeresheted a konferencia során hivatkozott 
összes szentírásrészt a személyes szentírás- tanulmányozásod 
során. Bárhogy is döntesz, készíts tervet az elvégzésére! ◼

ALAKÍTS KI 
HAGYOMÁNYOKAT!
Meghatározó hagyomány lehet a kedvenc 
beszédek családi megbeszélése, a családi 
ima egy- egy ülés előtt, vagy egy személyes 
konferenciai idézetgyűjtemény összeállítá-
sa. Vicces hagyományaitok is lehetnek, pél-
dául étkezéssel kapcsolatosak, mint amilyen 
egy- egy vicces nevű fogás vagy nasi (király 
konferenciai krumpli, pattogatott konferen-
cia, sugalmazott sültek vagy prófétai parfé).
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Név a szerkesztőségben

Úgy 11 éves voltam, amikor először szembesültem a pornográfiával. Idővel 
aztán az az egyetlen alkalom súlyosabb gonddá fejlődött, és tizenévesen az 
életem meghatározó küzdelmévé vált. Mire középiskolába mentem, már 

hátat fordítottam a pornográfiának, és Jézus Krisztus engesztelése felé fordultam. 
Habár megtapasztaltam azt a csodát, hogy a szenny kitörlődött a gondolataim-
ból, a mindent elborító bűntudat továbbra is megmaradt a szívemben.

A nagyim nagyjából ekkor adta nekem kölcsön az üknagymamám kéziratos 
önéletírását. Alig pár nap alatt azt éreztem, hogy szoros kötődés alakult ki ben-
nem Thea Martina Waagen (1883–1967) iránt. Thea édesapja tragikus módon 
még hónapokkal a születése előtt elhunyt, így őt a megözvegyült, Norvégiából 
bevándorolt édesanyja nevelte fel. Nehéz gyermekkora volt, de örömet lelt a 
szamócaszedésben, és abban, hogy a helyi evangélikus templomban orgonál-
hatott. Az édesanyja újraházasodott, és a nevelőapja segítségével Thea főisko-
lára ment. Az élete egy későbbi szakaszában Thea a családjával együtt megtért 
az egyházhoz, és Utah- ba költöztek. Ezután sem volt könnyű az élete. A férjével 
elváltak. Nagy szívfájdalmat és súlyos depressziót élt át, mégis hű maradt a 
bizonyságához.

Amikor Theáról olvastam, és arról a döntéséről, hogy a csapások során 
is ki fog tartani, egy olyan erőteljes szeretet árasztott el, amely megerő-
sítette, hogy milyen sokat érek, és segített túltenni magamat a bénító 

Amit megtudtam az  
őseimről, bátorságot 
adott a saját lelki  
harcaim megvívásához.
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SOKAT ÉREK
bűntudatomon. Ráébredtem, hogy ha ő képes volt keresztülmenni ilyen kemény dolgokon, akkor  

nekem is sikerülni fog.
Felmentem az LDS.org oldalra, és kikértem Thea pátriárkai áldását. Még inkább elérzékenyültem, 

amikor ezt olvastam: „Méhednek magja felkel és áldottnak nevez majd téged Sion asszonyai között.” 
Rájöttem, hogy az iránta érzett mélységes tiszteletem ennek a rövid mondatnak a beteljesedése. 

Thea szeretete segített kigyógyítani a szívemet a bűntudatból, és a szívemet az őseim felé for-
dítani. Ez volt az első tanúbizonyságom David A. Bednar elder azon ígéretéről, mely szerint a 

családtörténeti munkában való részvétel által védelmezve leszek az ellenség egyre fokozódó 
befolyása ellen (lásd A gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. nov. 27.).

Úgy érzem, hogy egyre nagyobb mértékben van jelen erő és tisztánlátás az életemben, 
miközben tovább kutatom az őseimet, és megismerem a történetüket. Azáltal, hogy követ-
kezetesen részt veszek családtörténeti tevékenységekben, úgy érzem, mintha szövetsége-
sek egész seregére tettem volna szert, akik segítenek megvívni a lelki harcaimat. Félelem 
nélkül élhetek, mert „többen vannak, a kik velünk vannak [az őseink], mint a kik ő velök 
[Sátán követői]” (2 Királyok 6:16).

Habár nem találtam ezrével saját, templomba vihető neveket, megismertem az őse-
im történetét, és – alapos kutatás által – a családtagjaikat is. Időt szántam arra, hogy 
felidézzem az életüket, és megbecsüljem az örökségüket. Tudom, hogy megerősít és 

megvédelmez engem Sátán ellenében, amikor a családom világosságával töltöm 
meg az életemet. ◼
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Mi az, hogy csoda?
Mindannyian tudjuk, hogy milyen is 

egy csoda, nem igaz? Mózes kettéválaszt-
ja a Vörös- tengert. A Szabadító látást ad 
egy vak férfinak. Egy asszony felgyógyul a 
halálos betegségéből. Mind közt az egyik 
leginkább rendkívüli csoda Jézus Krisztus 
engesztelése – egyetlen más csoda sem 
volt soha ilyen messzemenő és erőteljes 
hatású. De vajon csak az efféle élménye-
ket tekinthetjük csodának?

Csodákra lelni a 
mindennapokban

Dallin H. Oaks elnök, az Első Elnök-
ség első tanácsosa ezt mondta: „Nap 
mint nap csodák történnek egyházunk 
munkájában és tagjaink életében.” 1 Na, 
de te mikor mozdítottál meg utoljára 
egy hegyet, vagy voltál tanúja annak, 
ahogy ezrek laknak jól néhány hallal és 
pár vekni kenyérrel? A legtöbbünk való-
színűleg soha nem látott semmi hason-
lót. Akkor hogyan lehet igaz Oaks elnök 
állítása?
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NÉHÁNY OK, AMIÉRT 
ISTEN CSODÁKAT VISZ 
VÉGHEZ

•  Hatalmának 
kinyilvánítására

•  Lelki tantétel tanítására
•  Korábbi kinyilatkoztatás 

igazolására
•  A hit igazolására és 

megerősítésére
•  A munkája 

előmozdítására

Írta: Breanna Call Herbert,  
Alex Hugie,  
Aspen Stander
Egyházi folyóiratok

Ha az életet a Jézus 
Krisztusba vetett hit 

szemüvegén keresztül 
szemléljük, rányílik 
a szemünk a minket 

körülvevő számos 
csodára.
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A Bible Dictionary [Bibliaszótár] szerint 
a csodák „az isteni vagy lelki hatalom 
megnyilvánulás[ai]” 2. E meghatározás 
tudatában nyissuk rá a szemünket a min-
ket körülvevő számos csodára – olyan cso-
dákra, amelyeket talán fel sem ismerünk.

A szentírásokban leírt csodákon 
keresztül kétségtelenül látjuk Isten kezét 
népének életében. Akkor is láthatjuk 
azonban az Ő lélekbeli hatalmát, amikor 
választ kapunk egy imára, megerősítjük 

a bizonyságunkat, vagy szívbéli változást 
élünk meg.

Vannak azonban további csodák is, 
amelyekről hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni: a nap mindennap felkel és 
lenyugszik; az apró magok hatalmas 
fákká növekednek; a testünk számos 
alkotóelemének együttes működése teszi 
lehetővé, hogy lélegezzünk, fussunk, 
álmodjuk és együnk. Naponta születnek 
ihletett eredmények az orvostudomány 

hatások jelentik a csodák egyedüli okát. 
Egy- egy csoda gyakran egyáltalán nem 
akadályozza meg a szenvedést vagy a 
tragédiát. Isten két alapvető céllal visz 
véghez csodákat: a hit megerősítéséért 
és a jó megtételéért.

A csodák gyakran Isten hatalmát nyilvá-
nítják ki az Ő gyermekeinek, vagy egy lelki 
tantételt tanítanak. A Bible Dictionary [Bib-
liaszótár] azt mondja, hogy Jézus Krisztus 
számos csodájának „az volt a célja, hogy 

és a technika terén, és ma már szinte  
bárkivel és bárhol kapcsolatba tudunk 
lépni. Életünk minden részletében látha-
tó Isten hatalma.

Miért visz véghez Isten csodákat?
A csodáknak sok fajtája van, de Isten 

mindet ugyanazon átfogó célból viszi 
véghez. A csodák olykor gyógyulást, meg-
nyugvást vagy fizikai védelmet nyújtanak 
Isten gyermekeinek, de nem ezek a külső 

Vannak csodák, ame-
lyekről hajlamosak 
vagyunk megfeledkez-
ni: a nap mindennap 
felkel és lenyugszik; az 
apró magok hatalmas 
fákká növekednek.
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bizonyítékul szolgáljanak a zsidóknak, 
miszerint Jézus a Krisztus”, és hogy olyan 
tantételeket tanítsanak, mint a felelősség-
tudat, a bűnbánat, a hit és a szeretet.3

Más alkalmakkor a csodák valamely 
korábbi kinyilatkoztatást igazolhatnak, 
mint ahogy azt Krisztus születésének az 
amerikai földrészen látott jelei is tették. 
Isten arra is használhatja a csodákat, 
hogy előmozdítsa a munkáját – a család-
történeti munkát, a misszionáriusi mun-
kát és így tovább.

Ha azonban helytelen okból vágyunk 
csodákra, bajba kerülhetünk. A leggyako-
ribb gond az szokott lenni, hogy az ember 
Isten létének bizonyítására akar jeleket 
látni. Ha a hitet teljesen kihagyjuk az 
egyenletből, akkor ezek a jelek soha nem 
fognak valós, maradandó megtéréshez 
vezetni. Elég megnéznünk, hogy mi történt 
a Mormon könyvében: sokan láttak jeleket 
és csodákat, hit nélkül azonban az enge-
delmességük rövid életűnek bizonyult.

Helytelen lenne továbbá a népszerűség 
vagy a pénz hajhászása miatt, bosszúvágy-
ból vagy Isten akaratának megváltoztatá-
sán igyekezve vágyni jelekre.

Brigham Young elnök (1801–1877) ezt 
tanította: „A csodák… nem a hitetlenek 
számára vannak: a szentek vigasztalására 
valók, és arra, hogy megerősítsék s meg-
szilárdítsák azok hitét, kik szeretik, félik s 
szolgálják az Istent…” 4 Annak megértése, 
hogy Isten miért visz véghez csodákat, 

gyermekük minél hamarabb meggyógyul-
jon. Mindkét család gyakorolja a Jézus 
Krisztus gyógyító hatalmába vetett hitét.

Az első gyermek teljesen meggyógyul, 
rácáfolva az orvosok azon előrejelzé-
sére, miszerint már csak pár hónapja 
van hátra. A második gyermek kezelést 
kezelés után szenved el, és végül meghal 
– kétségbeesés helyett azonban az egész 
családot békesség és vigasz árasztja el.

Ez első család nem feltétlenül volt 
hithűbb a másodiknál. Mindkét családnak 
csodában volt része a maga módján, és 
mindkét csoda része annak az ismétlődő 
és folyamatos megerősítésnek, miszerint 
Istennek minden egyes gyermeke számá-
ra van terve.

Az Úr látszólag hétköznapi csodákat 
éppúgy véghez visz napjainkban, ahogy 
rendkívülieket is. Jézus Krisztus hithű köve-
tőinek minden adományozási korszakban 
volt részük megrendítő gyógyulásokban és 
megmagyarázhatatlan eredményekben. 
Mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül azo-
kat a mindennapi történéseket, amelyek 
emlékeztetnek minket Isten kezére a mi 
életünkben. Néha egyszerűen csak fel kell 
ismernünk ezeket! ◼

JEGYZETEK
 1. Dallin H. Oaks, “Miracles,” Ensign, 

June 2001, 6.
 2. Bible Dictionary, “Miracles.”
 3. Bible Dictionary, “Miracles.”
 4. Vö. Az egyház elnökeinek tanításai:  

Brigham Young (1997). 254.

segíthet nekünk felismerni ezeket a saját 
életünkben.

Hogyan ismerhetek fel egy csodát?
Csodák kizárólag Isten akarata és a 

mi Őbelé vetett hitünk szerint történnek. 
Moróni próféta ezt írta: „És soha senki 
nem tett csodát addig, amíg nem volt 
hite; először tehát hittek Isten Fiában” 
(Ether 12:18). Ha rendelkezünk hittel, 
akkor vagyunk képesek felismerni, hogy 
az életünkben történő jó dolgok Isten 
művei, nem pedig a véletlen vagy szeren-
cse dolga. A csoda felismerése is része a 
csodának! Ha az életet a Jézus Krisztusba 
vetett hit szemüvegén keresztül szemlél-
jük, rányílik a szemünk a minket körülve-
vő számos csodára.

Azonban a csoda nagysága, időzítése 
és eredménye sem a hitünk mértékének 
mércéje. Tegyük fel, hogy két családdal 
is közlik, hogy az egyik gyermekük rákos. 
Mindkét család imádkozik azért, hogy a 

MIT TEHETEK ÉN?

Szánj egy kis időt 
arra, hogy átgon-

dold az elmúlt hetedet. 
Voltál tanúja hétköznapi 
csodáknak az életedben? 
Ha az általad várt csoda 
nem következett be, ért- e 
esetleg téged más olyan 
élmény, amely megnyug-
vást, lelki növekedést 
vagy a Szabadítóhoz 
való közelebb kerülés 
lehetőségét nyújtotta 
számodra?

„A csodák… nem a hitetlenek számára vannak: a szentek vigasztalására 
valók, és arra, hogy megerősítsék s megszilárdítsák azok hitét, kik szeretik, 
félik s szolgálják az Istent…”
– Brigham Young elnök
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LEHET, HOGY A TEMPLOMOK ÉPÍTÉSE  
ÉS FENNTARTÁSA NEM VÁLTOZTATJA  

MEG AZ ÉLETETEKET, DE  

BIZTOSAN MEG 
FOGJA!

AZ AZ IDŐ, AMIT A  

TEMPLOMBAN  
TÖLTÖTÖK, 

Russell M. Nelson elnök, 2018.  
októberi általános konferencia



64 L i a h ó n a

Tanúságomat teszem nektek arról, hogy Jézus a Krisztus, hogy Ő irányítja ennek a 
szent munkának az ügyeit, és hogy az általános konferencia az egyik olyan nagyon 
fontos alkalom, amikor az Úr útmutatást ad az egyháza számára és személyesen 

nekünk is.
Amikor Russell M. Nelson elnök irányítása alatt összegyűlünk, arra számítunk, hogy a 

hallott szavak ténylegesen „az Úr akarata…, az Úr gondolata…, az Úr szava…, az Úr hangja 
lesz[nek], és Isten szabadulásra vezető hatalma” (Tan és szövetségek 68:4). Bízunk az Úr 
ígéretében: „…akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz” (Tan és szövetsé-
gek 1:38).

Modern világunk zűrzavarában és fejetlenségében az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvóruma szavaiba vetett bizalmunk és hitünk életbevágóan fontos a lelki fejlődésünkhöz 
és a kitartásunkhoz.

Imádságosan és felkészülve érkezünk az általános konferenciára. Sokunknak vannak 
nyomasztó aggodalmai és őszinte kérdései. Meg akarjuk újítani a Szabadítóba, Jézus Krisz-
tusba vetett hitünket, és megerősödni, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és hogy a 
figyelmünk ne terelődjön el. Azért jövünk, hogy a magasságból taníttassunk.

Megígérem nektek, hogy ha felkészítitek a lelketeket, és azzal a várakozással jöttök, 
hogy az Úr hangját fogjátok hallani, akkor olyan gondolatok és érzések költöznek majd az 
elmétekbe, amelyek kifejezetten rátok vannak szabva.

Az általános konferencia üzenetei közt egy egész kincsesládányi mennyei útmutatás vár 
arra, hogy felfedezzétek. A próbatétel mindannyiunk számára az, hogy miként reagálunk 
arra, amit hallunk, amit olvasunk és amit érzünk.

Megígérem, hogy ha meghalljátok az Úr hozzátok szóló hangját ennek az általános kon-
ferenciának a tanításaiban, majd pedig e késztetések szerint cselekedtek, akkor érezni fogjá-
tok magatokon a menny kezét, és áldott lesz az életetek és a körülöttetek lévők élete is. ◼
Egy 2017. októberi általános konferenciai beszéd felhasználásával.

Meghallani az  
Úr hangját az általános 

konferencián
Írta: Neil L. Andersen elder

a Tizenkét Apostol Kvórumából
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Amikor a Brigham Young 
Egyetemen gólya volt, az órái előtt 

épületgondnokként a 
mosdókat takarította  

hajnali 4- kor.

Munka után szívesen  
kosár

labdázott  
a családjával.

A BYU- n  
megválasztották a  
hallgatói 
önkor
mányzat 
alelnöké
nek.

Mindegyik gyermekét elvitte  
havonta egyszer reggelizni,  

hogy mindegyiküknek osztatlan figyelmet 
szentelhessen.

Középiskolásként részt vett egy 
diák önkormányzati 
konferencián, ahol 
37 ország fiataljai voltak jelen! Itt 
mesélt a többieknek az egyházról.

Beszél angolul, 
franciául, 
portugálul 
és spanyolul.

A BYU n 
és a Harvard 

Üzleti 
Iskolában 
szerzett 

diplomát.

Idaho államban, egy pocatellói 
tejgazdaságban nőtt fel.
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1975. március 
20- án  

feleségül vette 
Kathy Williamset  

a  
Salt Lake 
templom

ban.

4 gyermekük  
és 17 unokájuk van.

A Franciaország 
Misszióba 
hívták el szolgá-
latra, és később 
a Franciaország 
Bordeaux Misszió 
elnökeként 
szolgált.

A gazdaságban az egyik kedvenc munkája a 
nyulak gondozása volt.

2009 áprilisában 
támogatták a 
Tizenkét 
Apostol 

Kvóruma 
tagjaként.

1951. augusztus 
9- én született 
a utah i 
Loganben.
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er NEIL L. ANDERSEN



FIATAL FELNŐTTEKNEK

HÓDOLAT A TEMPLOMBAN
Olvasd el, milyen áldásokkal jár 
a templomi alsóruha viselése, 

és a templomi szövetségeid jobb 
megértésére való törekvés.

42

FIATALOKNAK
HONNAN LEHET 

TUDNI, HOGY 
MI IGAZ?

52, 55
VASÁRNAPI LECKÉK

HOGY NÉZ KI 
NAPJAINKBAN 

EGY CSODA?

60
ÁLTALÁNOS 

KONFERENCIA
KÉSZEN ÁLLSZ?

56, 64
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Új templom 

OLASZORSZÁGBAN!  
Lásd 8–11. oldal.
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A z egyik vasárnap elnéztem, ahogy egy csoport  
elemis gyermek énekel:

Próbálom Jézust követni, mert Őt nagyon szeretem.
Próbálok kedvesen szólni, jót tenni mindenkivel.
Ha kísértést érzek, hogy rosszat tegyek,
A Szent Lélek halk hangon azt súgja, ha figyelek:
„Úgy szeress, ahogy Ő szeret téged,
Légy mindig jószívű, mindig kedves.
Légy gyengéd és figyelmes mindenkivel,
Szeress úgy, mint Jézus szeret.”

Mindegyikük előrehajolt, már majdnem a szék pere-
mén ült. Fényt láttam a szemükben és eltökéltséget az 

Olyannak lenni, 
mint Jézus
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Írta: Henry B. 
Eyring elnök

második tanácsos az 
Első Elnökségben

Hogyan mutathatod ki a 
szeretetedet mások iránt? 
Küldj nekünk virágot a ked-
vességkertünkbe! Ímélezd el a 
liahona@ ldschurch .org címre.

arcukon. Jézus Krisztus volt a példájuk. A céljuk pedig 
az, hogy olyanok legyenek, mint Ő.

Az Ő evangéliuma szerinti élet által mindannyian 
olyanná válhatunk, mint a Szabadító, Jézus Krisztus. 
Remélem, keresitek majd a lehetőséget, hogy úgy 
cselekedjetek, ahogy Ő cselekedett, és úgy szeressetek, 
ahogy Ő szeret! A szeretet az az út, amelyen Ő vezet 
minket, mígnem olyanná válunk, mint Ő. Még egyi-
künk sem tökéletes. Azt azonban tudhatjuk, hogy az 
Ő útját követjük. Vezet minket, és azt szeretné, hogy 
kövessük Őt. ●

Az A mi tökéletes példánk című cikk felhasználásával (vö. Liahóna,  
2009. nov. 70–73.).
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A szentírások tartalmazzák Jézus egyik külön-
leges prédikációját (beszédét), amelyet a 

hegyi beszédnek nevezünk. Keresd ki, hogy miről 
szólnak az alábbi szentírásversek, és kösd össze 
őket azzal, amit Jézus tanított. ●

A hegyi beszéd
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Máté 5:44; 7:12

Máté 6:6–15

Máté 5:14–16

Máté 7:7–11

Máté 5:2–11
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Írta: David Dickson
Egyházi folyóiratok
Igaz történet alapján, magyar átdolgozás

„…imádkozzatok egymásért…” 
( Jakab 5:16).

A pa mindenkit odahí-
vott a számítógép-

hez. Luca letette a plüss 
zsiráfot, amellyel játszott, 
és odasietett. Mi törté-
nik? Itt az idő Nagyival 
szkájpolni?

Apa a képernyőre muta-
tott. „Meg akartam mutatni 
nektek egy részt az egyik  
általános konferenciai 
beszédből.”

Luca hunyorgott. Nem Nagyi 
volt, hanem Eyring elnök! Az Első 
Elnökségből.

Apa elindította a felvételt. Eyring elnök az egyházi 
vezetők támogatásáról beszélt. Azt magyarázta, milyen 
nagy szüksége van az egyházi vezetőknek arra, hogy 
imádkozzunk értük.

„Apa, ezért szoktunk imádkozni a prófétáért, igaz?” – 
kérdezte Luca öccse, Dávid. Apa és Anya bólintott.

„Igen, ezért – felelte Apa. – De éppenséggel a gyüleke-
zeti elnökségünk is eszembe jut. Szerintem Alvári elnök-
nek és a tanácsosainak is szükségük van az imáinkra.”

Luca nagyon szerette Alvári elnököt és a tanácsosait. 
Mindig nagyon kedvesek voltak hozzá. Segíteni akart 
nekik!

„Imádkozni fogok értük – mondta Luca. – 
És a családi imánkban is imádkozhatunk 

értük!”
„Szerintem ez nagyszerű ötlet 
– válaszolta Anya. – Tegyük is 

ezt!”
A következő néhány 

napban Luca nagyon igye-
kezett, hogy amikor elmon-
dott egy imát, akkor ne 
felejtsen el a gyülekezeti 
elnökségért is imádkozni. 
Ez minden alkalommal 
csak pár másodpercbe 

telt. Könnyű!
A következő vasár-

nap, az úrvacsorai 
gyűlés nyitóhimnuszát 

követően Alvári elnök 
szólt a gyülekezethez. És 

mondott valamit, amitől alaposan 
elkerekedett Luca szeme.

„Gyülekezeti elnökségként sze-
retnénk megköszönni nektek, hogy 
imádkoztatok értünk – közölte  
Alvári elnök. – Tényleges erőt 
kaptunk ezekből az imákból. Az 
elhívásunk elvégzéséhez igazán 
szükségünk van a hitetekre és az 
imáitokra. Köszönjük!”

Lucának fülig ért a szája. Dávidra 
nézett. Ő is mosolygott. Luca alig akarta 
elhinni, amit hallott! Annyira izgatott volt, 

Az ima ereje
Kiért imádkozhatnál ma?
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„Amikor imádkozom, közelebb 
érzem magam Mennyei Atyához 
és Jézushoz.”

Lorena Eduarda N., 5 éves, 
Brazília, São Paulohogy alig tudott nyugton ülni a helyén. Odahajolt Anyá-

hoz, és megrángatta a ruhája ujját.
„Anya! – súgta. – Hallottad, mit mondott Alvá-

ri elnök?!” Fel- alá szeretett volna ugrálni. „Működött! 
Az imáink tényleg működtek!”

Istentisztelet után Luca és a családja együtt sétált 
hazafelé.

„Isten valóban meghallja az imáinkat – mondta Anya. 
– És nem bámulatos, milyen ereje van annak, ha embe-
rek egy csoportja imádkozik valakiért?”

Luca melegséget és boldogságot érzett. Ugrándoz-
va ment Dáviddal a járdán, miközben Anya és Apa 
mögöttük sétált. Tudta, hogy Mennyei Atya meghall-
gatta a családja imáit. Tényleg volt eredménye annak, 
amit tettek, pedig csak imádkoztak!

Aznap este Luca az imához készülődött. Az elemis 
tanítójára és más egyházi vezetőkre gondolt, akiknek 
jól jönne néhány további áldás. Esetleg értük is imád-
kozni fog! Keresztbe tette a karjait, és lehajtotta a fejét. 
Pontosan tudta, hogy mit fog mondani. ●



Miközben a konferenciát nézed

M Ó K A T Á R

Fülelj, hogy mikor hangzanak el ezek a szavak vagy kifejezések  
az áprilisi általános konferencián, és amikor meghallod  

valamelyiket, színezd ki azt az üres mezőt.

hit

Jézus Krisztus

szeretet

apostol

keresztel-
kedés

jószívűség

család

szolgálat-
tétel

ima

elemi

próféta

bűnbánat
kórus

szentírások
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Üdvözlet  
Olaszországból!

Olaszország  

Dél- Európában fekszik. 

A térképen csizmára 

hasonlít a körvonala. 

Több mint hatvan millió 

ember él ott.

Margo vagyok. Én pedig Paolo 
vagyok. Éppen beutazzuk a 
világot, hogy többet tudjunk 

meg Isten gyermekeiről. 
Csatlakozzatok hozzánk az 

olaszországi utunkon!

A legtöbb olasz ember a katolikus 

egyház tagja. Bár vannak olyan 

hitelveik, amelyek eltérnek a 

mieinktől, ők is hisznek Mennyei 

Atyában, Jézus Krisztusban és 

a Szentlélekben.

Tudjátok, hogy mondjuk olaszul, 

hogy „Isten gyermeke vagyok”? 

Sono un figlio di Dio. Ez a lány 

éppen olaszul olvassa a Mormon 

könyvét.
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Estefelé, vacsora előtt, sok olasz család szeret elmenni 

egy kicsit sétálni. Ez a passeggiata. Ilyenkor szépen 

felöltöznek, és együtt sétálgatnak a téren. Esetleg még 

egy kis gelato is szóba jöhet – ez az olasz fagyi. Nyami! 
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Köszönjük, hogy  
velünk együtt fedeztétek 
fel Olaszországot! Viszlát 

legközelebb! Ciao!

Olaszországban sok gyerek napközben haza-

megy az iskolából, hogy a családjával egyen a 

pausa pranzo – az ebédszünet – alatt. Ilyenkor 

például tésztát vagy rizst, illetve húst és 

zöldségeket esznek.

Ebben a hónapban 

templom nyílik 

Rómában! Ezt a 

2008. októberi álta-

lános konferencián 

jelentették be. Ez 

lesz az első templom 

Olaszországban.

„Amikor a templomnál vagyok, 
Jézusra gondolok, és nagyon 
örülök! Végre nem kell 12 órát 
utaznunk kocsival, hogy eljus-
sunk a templomba. Most már 
kevesebb mint 50 perc alatt oda 
tudunk jutni! Ha már 12 éves 
leszek, elmehetek, hogy keresz-
telkedésekben vegyek részt a 
templomban.”

Olivia G., 8 éves,  
Olaszország, Lazio

„Tudom, hogy Jézus él, és hogy 
Ő mutat irányt a prófétáknak. 
Nagyon fontos istentiszteletre 
járni, hogy többet tanulhassunk 
Jézusról. Elkezdtem mindennap 
olvasni a Mormon könyvét, mert 
több mindent szeretnék megtud-
ni az evangéliumról.”

Lorenzo B., 7 éves,  
Olaszország, Piemont

Ismerd meg néhány  
barátunkat Olaszországból!

Te is Olaszországban 
élsz? Szeretnénk 
hallani felőled! A 

hátsó borítón nézd 
meg, hogyan írhatsz 

nekünk.



J10 J ó b a r á t

Írta: Marissa Widdison
Egyházi folyóiratok
Igaz történet alapján

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

Gioele és Michele az utca túloldalán zajló építkezést 
bámulta. Mindenütt acélgerendákat és betont láttak.

„Még nem néz ki úgy, mint egy templom” 
– mondta Gioele.

„Majd fog” – felelte Michele.

A két testvér most látta először, hogy hol fog felépülni 
az Olaszországi Róma templom. Eddig a családjukkal 
egészen Svájcig kellett utazniuk, hogy ellátogathassanak 
a templomba. De ez a templom mindössze félórányira 
volt az otthonuktól!

Michele és Gioele figyelte, ahogy a nagy sárga teher-
autók hozzák- viszik a földet.

A Róma templom egyre csak 
NÖVEKEDETT
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Az Olaszországi Róma templomot a március  
10- i héten fogják felszentelni!

„Szerintem ott lesz az egyik torony” – mutatott Michele 
egy pontra, közel az épület elejéhez.

Gioele bólintott. „Nézd! Jön Papà” – mondta. Az édes-
apjukon a megszokott munkaruhája volt – vasárnapi ruha 
fehér munkavédelmi sisakkal. Villamosmérnökként dolgo-
zott a templomon. Mindig nagy örömmel hallgatták, hogy 
aznap éppen mit végzett. Egy nap például közölte velük, 
hogy megérkezett Krisztus szobra. Egy másik alkalommal 
a keresztelőmedencéről mesélt.

Aznap este Michele ügyelt rá, hogy imádkozzon és 
köszönetet mondjon Mennyei Atyának a templomért. 
Melegséget érzett belül, amikor csak imádkozott róla.

Teltek a hetek. A templom ívelt falai erős kőburko-
latot kaptak, és két torony tört az ég felé. A közelben 
felépült egy kis látogatóközpont. Gioele és Michele 
időnként kiment oda, és az arcukat az ablaküveghez 
szorítva nézték, hogy mi változott.

Egy nap aztán kellemes meglepetésben 
volt részük.

„Szeretnétek látni, ahogy Moróni angyal szobrát 
ráemelik a templom tetejére?” – kérdezte Anya. Az 
építkezésen dolgozók családtagjait mind meghívták, 
hogy tanúi legyenek az eseménynek.

Gioele és Michele alig tudták elhinni. Annyira izgatot-
tak voltak!

Másnap reggel fehér inget vettek fel és nyakkendőt 
kötöttek. A többi családdal együtt körbejárták a templo-
mot. Még le is fényképezkedhettek az aranyozott Moróni 
angyallal. Hatalmas volt!

Aztán a munkások elkezdték megmozdítani a 
szobrot. Gioele figyelte, ahogy az óriási daru óvatosan 
felemeli Moróni angyalt az egyik torony csúcsára. Köz-
ben egy drón zümmögött ide- oda és felvételt készített. 
Nagyon klassz volt!

Gioele azokra az emberekre gondolt, akik a templom 
kertjébe látogatva megismerkednek majd az egyházzal. Arra 
gondolt, hogy sok ember fog ott házasságot kötni, és hogy 
az emberek meg fognak ott keresztelkedni azokért, akik már 
meghaltak.

„Most már templomnak néz ki” – mondta a testvérének. 
Michele mosolygott és bólintott.

A fiúk boldogok voltak. Izgatottan várták, 
hogy hamarosan beléphessenek a temp-
lomba! A bizonyságuk a templommal együtt 
növekedett. ●
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Írta: Tiffany M. Leary

Sokféleképpen mondhatjuk a családtagjainknak és  
barátainknak, hogy „szeretlek”! Játsszátok ezt a játé-

kot csoportban. Gombokkal vagy kavicsokkal jelöljétek, 
ami már megvolt. Dobjatok egy kockával, lépjetek, majd  
csináljátok azt, amit az adott mezőn olvastok. ●
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Mondj egy dolgot, amivel szeretetet fogsz mutatni 
valaki iránt 
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Mesélj egy olyan 
alkalomról, amikor 
valaki szeretettel 

volt feléd.
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Dieter F. Uchtdorf elder és Harriet Uchtdorf 
nővér Oroszországba látogatott, hogy segít-

sen az ottani egyháztagoknak. Mielőtt apostol lett, 
repülőgép- kapitányként Uchtdorf elder gyakran 
repült Oroszországba. ●

Uchtdorf elder Oroszországba látogatott
A P O S T O L O K  V I L Á G S Z E R T E
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Az apostolok beutazzák a világot, hogy szolgálattételt  
nyújtsanak az embereknek, és Jézus Krisztusról tanítsák őket.

Uchtdorf elder először Moszkvába, az ország fővárosába uta-

zott. Az emberek nagy szeretettel találkoztak vele és hallgatták 

a tanítását. Elmondta, hogy azzal segíthetünk másoknak megis-

merni Jézust, ha szolgáljuk őket.

Ezután egy másik nagy város-

ba, Szentpétervárra utazott. 

Oroszországban a misszio-

náriusokat „önkénteseknek” 

nevezik, ők pedig minden-

nap azt keresik, hogy kinek 

tudnának segíteni. Csak akkor 

szabad bárkit is az evangéli-

umról tanítaniuk, amikor egy 

egyházi épületben vannak. 

Uchtdorf elder együtt vacsorá-

zott néhány önkéntessel, akik 

a missziójuk vége felé jártak, 

és hazafelé készültek.

Oroszország hatalmas ország, és ott még soha 

nem állt templom. Nelson elnök tavaly bejelen-

tette, hogy templom fog épülni Oroszországban. 

Mindenki nagyon izgatott!

Oroszország
Szentpétervár

Moszkva
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„A szívünknek 
készen kell  

állnia  
a templomra.”  

Bár még nem tudjuk, hogy hol és mikor fog 

felépülni az új templom, Uchtdorf elder minden-

kit arra biztatott Oroszországban, hogy arra a 

napra készülve éljék az életüket, amikor ott lesz 

a templom.

FELKÉSZÜLNI A TEMPLOMRA
Milyen módokon készülhetsz fel arra, hogy egy nap elmenj a templomba?

Tegyél ki egy képet a templomról a szobádban.

Találj valakit a családfádon,  
aki még nem lett megkeresztelve.

Beszélgess a templomról  
valakivel, aki már járt ott.
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Írta: Jordan Monson Wright
Igaz történet alapján

1873-  at írtak, és a próféta, Brigham Young  
elnök, beszédet mondott az általános 

konferencián. „Elérkezett az idő – jelentette ki –, hogy 
a nők orvosként lépjenek színre a hegyeknek ezen 
völgyeiben.”

A tizenhat éves Martha (Mattie) Hughes lenyűgöz-
ve hallotta a próféta bejelentését. Tudta, hogy egyes 
orvosi iskolák végre a nőknek is lehetővé tették, 
hogy orvossá váljanak. Az ő álma is az volt, hogy 
orvos legyen.

Persze mielőtt orvosi iskolába mehetett volna, Mattie- 
nek még sok pénzt kellett félretennie. És főiskolai dip-
lomát kellett szereznie. Ez elég sokáig eltart majd, és 
kemény munkával fog járni. Tisztában volt vele.

De Mattie- nek eszébe jutott a kishúga, Annie, aki a 
Utah- ba vezető utazás során, a szekéren halt meg. Nem 
volt ott orvos, aki segíthetett volna a beteg kislánynak. 
Aztán meghalt Mattie édesapja is. Mattie sok beteg és 
sebesült embert ismert itt, Salt Lake Cityben. Ha Mattie- 
ből orvos válna, segíthetne nekik.

Úgy döntött, hogy lesz hite. A próféta azt mondta, 
hogy a nők képezzék magukat orvosnak, márpedig ő is 
közéjük akart tartozni! Isten segíteni fog neki megtalálni 
a módját, hogy orvosi iskolába mehessen.

Ismerd meg Mattie 
doktor nénit!

Mattie keményen dolgozott, hogy pénzt tudjon fél-
retenni. Szedői munkát kapott egy újságnál. Gondosan 
helyes sorrendbe kellett rendeznie minden szó min-
den betűjét, hogy kinyomtathassák az újságot. Munka 
után Mattie az egyetemre járt órákra, ahol felkészült az 
orvosi iskolára.

B Á T O R  P É L D Á K
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Mindennap 10 kilométert gyalogolt az otthona, a 
munkahelye és az iskola között! Nehéz férfi csizmát 
hordott, mert a megszokott cipője nem volt elég 
tartós a sártaposáshoz. Azt kívánta, hogy bárcsak 
gyaloglás helyett az öszvér vontatta omnibuszon 
utazhatna, de minden centet a tanulmányaira 
tartogatott.

Mattie aggódott amiatt, hogy esetleg nem 
fog tudni elég pénzt megtakarítani. Tudta, 
hogy az édesanyja és a nevelőapja megpró-
bálnak segíteni neki, de más gyerekeik is 
vannak, akikről gondoskodniuk kell. Mit 
tehetne még?

Mattie úgy döntött, hogy pénzgyűjtésbe 
fog, és arra kéri a barátait és az egyház-
községe tagjait, hogy segítsék ki annyi 
pénzzel, amennyit nélkülözni tud-
nak. Ők örömmel segítettek. Mat-
tie előtt még csak ketten követték 
Young elnök felhívását, és mindenki 
nagyon szerette volna, ha sikerül 
orvossá válnia.

A pénzgyűjtés után Mattie már ki 
tudta fizetni az orvosi tanulmányait! 
Elutazott egyetemre az ország távoli 
szegletébe, és keményen tanult.

Két évvel később Mattie emelt fővel lépett a diplo-
maosztó emelvényre, hogy átvegye az oklevelét. Végre 
orvos volt! Soha nem érzett még ilyen izgatottságot.

Mattie végignézett az ismeretlenek ujjongó tömegén. 
A családtagjai és a barátai közül senki nem tudott ott 
lenni, de tudta, hogy büszkék rá. Hamarosan haza fog 
térni, hogy gondoskodjon róluk, és hogy megtanítsa 
nekik, amit tanult.

Miután visszatért Utah- ba, Mattie Salt Lake Cityben, 
a Segítőegylet kórházában dolgozott. Szeretett közel 
lenni a Sziklás- hegységhez! És szeretett orvosként dol-
gozni. Segített betegségek kezelésében, sérülések gyó-
gyításában, és még arról is tartott felkészítést, hogyan 
kell kisbabát szülni.

Kemény munkába került, hogy orvos legyen belőle, 
de Mennyei Atya szerette őt és segített neki. Mattie attól 
fogva az egész életét mások segítésével töltötte. ●
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Michiganben él.IL
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Martha „Mattie” Hughes Cannon 
(1857–1932) úttörő, orvos és politikus 
volt. Ő volt az első nő az Amerikai 
Egyesült Államokban, akit megválasz-
tottak valamely állam szenátusába. 
Keményen dolgozott azért, hogy 
másoknak jobb legyen az élete.
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Egy kisvárosban nőttem fel Dél- Olaszországban. 
A családom nem volt tagja az egyháznak. Kilencéves 

voltam, amikor egy nap két misszionárius kopogtatott az 
ajtónkon.

A szüleimet nem érdekelte a misszionáriusok monda-
nivalója, de engem igen. Ahogy a bátyámat, Albertót is. 
A szüleink megengedték, hogy továbbra is találkozzunk 

a misszionáriusokkal. 
Később megkeresztel-
kedtünk és konfirmáltak 
minket. Én 10 voltam, 
Alberto 11.

Amikor 18 éves lettem, arra kértem édesa-
pámat, hogy segítsen fedezni a misszióm költ-
ségeit. Először azt mondta: „Szó sem lehet róla! 
Túl sokba kerül.” Aztán néhány nappal később 
megkérdezte: „Tényleg misszióba akarsz men-
ni?” Így feleltem: „Igen. Teljes szívemből.” Édes-
apám erre megígérte, hogy segít.

Nem értettem, hogy édesapám miért fizetne 
ilyen sokat a kedvemért. Aztán megértettem, hogy 
azért, mert szeret. Ennek nyomán Jézus Krisztus 
értünk hozott áldozata jutott eszembe. Ő a legna-
gyobb árat fizette meg, mert szeretett minket.

Amikor visszatértem a missziómból, édes-
anyám nagyon beteg, rákos volt. Egy nap 
megkért, hogy tanítsam meg imádkozni. Imád-
kozni akart értem. Még a fájdalmai közepette is 
másokra gondolt. Ő is Jézust juttatta eszembe. 

Amikor engesztelést hozott értünk, Ő is nagy fájdalma-
kat élt át. Mégis értünk imádkozott.

Bár a szüleim nem csatlakoztak az egyházhoz ebben 
az életben, jó példák voltak számomra. Hálás vagyok 
a tőlük tanultakért. Sokat tanulhatunk a szüleinktől, a 
tanítóinktól és a vezetőinktől, ha nyitottak vagyunk arra, 
amit tanítanak nekünk. ●

Lecke  
a szüleimtől
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Írta: Massimo 
De Feo elder
a Hetvenektől
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Azzal ünnepeltük az Elemi születésnapját, hogy a családok és a 

misszionáriusok segítségével egy Ki mit tud?- ot rendeztünk.  

Mindegyik család előadott egy- egy történetet a Mormon könyvéből.

Elemis tevékenység, Cali Kolumbia Colima Cövek

Mutass és mesélj!

Tanultunk Isten fegyverzetéről, a Hittételekről, az egyház vezetőiről, a Mormon 

könyve könyveiről és Lehi álmáról.

Elemis tevékenység, Spanyolország Santiago Kerület

A keresztelőm nagyon 

különleges volt szá-

momra. Azért imádkoz-

tam anyukámmal, hogy 

apukám megengedje, 

hogy megkeresztelked-

jek. Mennyei Atya meg-

válaszolta az imáimat, 

és apukám megadta 

az engedélyt. Meg-

keresztelkedtem, és 

nagyon boldog vagyok, 

hogy az egyetlen igaz 

egyházhoz tartozhatok 

a földön, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 

Egyházához. A bizonyságom naponta növekszik,  

ahogy egyre többet tanulok Mennyei Atyámról.

Amy V., 9 éves, Ecuador, El Oro

Az öcsém és a húgom veszekedtek. 

Emlékeztettem őket, hogy Jézus arra 

tanít minket, hogy ne veszekedjünk.  

Jó érzés volt, hogy jó példa lehettem.

Tequan K., 10 éves, Zambia, Lusaka
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Jézus az imáról tanított
J É Z U S T  K Ö V E T N I

Jézus egy 
dombon 

tanított a tenger 
közelében. Arról 

tanított, hogy 
kedvesnek kell 

lenni. Arról 
tanított, hogy 
jó példát kell 

mutatni. Az 
imáról is tanított.
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Jézus azt tanította, 
hogy imában 
kell szólnunk 
Mennyei 
Atyánkhoz.

Megköszönhetjük 
Istennek, amink 
van. Kérhetjük 
tőle, amire 
szükségünk van.

ILLUSZTRÁLTA: APRYL STOTT

Imádkozhatunk 
azért, hogy 
megbocsássunk 
másoknak. 
Kérhetjük Istent, 
hogy bocsásson 
meg nekünk. 
Imádkozhatunk 
azért, hogy 
jó döntéseket 
hozzunk.
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Jézusnak ezeket a tanításait elolvashatod a Máté 6:5–13- ban.

Én is lehetek olyan, mint Jézus.  
Mindennap imádkozhatok Mennyei Atyámhoz. ●
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Imádkozhatok



Az olvasás értékes készség, amely sok ajtót megnyit. Íme néhány ötlet, 
hogyan használhatjátok a Jóbarátot arra, hogy segítsetek valakinek megtanulni 
olvasni.

•  Használjátok az illusztrációkat. Kérjétek meg a gyermeketeket, hogy mesélje 
el, mit lát a képen, majd találja meg a történetnek azt a részét, miközben 
olvassa vagy hallgatja azt.

•  Olvassatok fel egy- egy történetet, miközben a gyermek az ujjával követi, 
hogy hol tartotok.

•  Amikor ismeretlen szóra bukkan, magyarázzátok el a jelentését, ő pedig írja 
le, hogy később át tudjátok ismételni.

•  Tegyetek fel olyan kérdéseket a történettel kapcsolatban, amely segíti őt a 
megértésben. „Mit érez most Luca?” „Mit tanított Jézus az imáról?” „Szerinted 
most mi fog történni?”

•  Miután befejeztétek az olvasást, beszéljétek meg a történetet. Kérjétek meg a 
gyermeketeket, mondja el, hogy miről volt szó. Mit tanult belőle? Mi tetszett 
neki leginkább?

Szeretnénk, ha megírnátok a gondolataitokat arról, hogy hogyan használtátok 
ezeket a történeteket mások tanítására!

New Friend section
50 E. North Temple St., room 2393
Salt Lake City, UT 84150 USA
liahona@ldschurch.org

Szeretettel:
A Jóbarát

Kedves Szülők!
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