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David O. McKay-t 1906-ban szentelték apostollá, és 
1951-ben támogatták az egyház elnökeként.



Bevezetés

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indítot-

ta el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen az

egyháztagoknak az evangélium tanait illetŒ ismereteik elmélyíté-

sében, valamint abban, hogy e sáfárság prófétáinak tanításai által

közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz. Ez a könyv David O. Mc-

Kay elnök tanításait mutatja be, aki 1951 áprilisától 1970 január-

jáig szolgált Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

elnökeként.

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

E könyv minden fejezete négy részbŒl áll: (1) egy bevezetŒ idé-

zetbŒl, ami röviden bemutatja a fejezet témáját; (2) a „Bevezetés”

részbŒl, ami a fejezet üzenetét McKay elnök életének valamely

történetével vagy tanácsával szemlélteti; (3) a „David O. McKay

tanításai” részbŒl, ami McKay elnök üzeneteibŒl és prédikációiból

merít tanokat; valamint (4) a „Javaslatok a tanulmányozáshoz és

a beszélgetéshez” részbŒl, ami kérdéseket tartalmaz a személyes

áttekintéshez és kutatáshoz, az evangéliumi alapelvek alkalmazá-

sához, valamint az otthon és az egyházban folytatott beszélgeté-

sekhez. Ha McKay elnök szavainak tanulmányozása elŒtt átnézik

ezeket a kérdéseket, az további bepillantásokat adhat tanításaiba.

A további tanulmányozáshoz és beszélgetéshez megadott források

részeként minden fejezet tartalmaz egy rövid listát a témához kap-

csolódó szentírásokról.

Ezt a könyvet a következŒ kereteken belül kell használni:

Személyes és családi tanulmányozás. Ha az egyének imádsá-

gos lélekkel olvasnak és figyelmesen tanulnak, akkor személyes

tanúságot szerezhetnek a McKay elnök által tanított igazságokról.

Ez a kötet emellett kibŒvíti az egyháztagok evangéliumi könyvtá-

rát, és fontos forrásanyagként szolgál majd a család oktatására és

az otthoni tanulásra.

v
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Beszélgetés a vasárnapi gyıléseken. Ez a könyv a vasárnapi

gyılések tananyaga a fŒpapi csoportokban, az elderkvórumok-

ban és a SegítŒegyletben, általában minden hónap második és

harmadik vasárnapján. Ezek a vasárnapi gyılések beszélgetések

legyenek, amelyek az evangélium tanaira és alapelveire összpon-

tosítanak! A tanítók összpontosítsanak a könyv és a kapcsolódó

szentírások tartalmára, és vonatkoztassák ezeket a tanításokat

olyan körülményekre, amik ismerŒsek a tanulóknak! Az osztály-

termi beszélgetés elŒsegítése érdekében meríthetnek az egyes

fejezetek végén található kérdésekbŒl. Az egyháztagok a megfe-

lelŒ alkalmakkor tegyenek bizonyságot, és osszák meg a lecké-

hez kapcsolódó személyes tapasztalataikat! Ha a tanítók a tanítás

elŒkészítése és levezetése alatt alázatosan keresik a Szent Lelket,

akkor a résztvevŒk kivétel nélkül megerŒsödnek az igazság isme-

retében.

A vezetŒk és a tanítók biztassák az egyháztagokat, hogy a

vasárnapi gyılésekre való felkészülés részeként olvassák el a fe-

jezeteket, és hozzák magukkal a könyvüket! Becsüljék meg a ta-

nulók felkészülését azáltal, hogy McKay elnök szavaiból

tanítanak! Ha az egyháztagok elŒre elolvassák a fejezetet, akkor

készen állnak majd egymás tanítására és építésére.

Nem szükséges és nem is ajánljuk, hogy az egyháztagok to-

vábbi magyarázó szövegek vagy forrásanyagok beszerzésével egé-

szítsék ki a könyvben található anyagot. Az egyháztagokat arra

biztatjuk, hogy forduljanak a „Javaslatok a tanulmányozáshoz és

a beszélgetéshez” rész végén található kapcsolódó szentírások-

hoz, ha mélyrehatóbban szeretnék tanulmányozni az adott tant.

Mivel ez a könyv személyes tanulmányozásra és evangéliumi

forrásanyagként egyaránt alkalmas, sok fejezet több anyagot tar-

talmaz annál, mint amit teljes mértékben meg lehetne beszélni a

vasárnapi gyıléseken. Az otthoni tanulmányozás tehát elenged-

hetetlenül fontos ahhoz, hogy McKay elnök tanításait alaposab-

ban magunkévá tegyük.

Hogyan tanítsuk a könyv fejezeteit?

E könyv fejezetei több információt tartalmaznak, mint amit a

legtöbb tanító át tudna adni egyetlen tanóra alatt. A tanítók
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imádkozzanak segítségért, keressék a Szentlélek útmutatását, és

munkálkodjanak szorgalmasan, amikor kiválasztják azokat az

idézeteket, szentírásutalásokat és kérdéseket, amik a leginkább

megfelelnek a tanulók szükségleteinek!

Felkészülés a tanításra
A következŒ javaslatok egy lehetséges megközelítést mutatnak

be, hogy segítséget nyújtsanak a tanítóknak, hogyan készítsenek

elŒ és tanítsanak leckéket ebbŒl a könyvbŒl (ezeket az irányelve-

ket alkalmazhatják a szülŒk is, amikor családi esten tartandó lec-

kére készülnek):

1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a fejezetet! Vedd fontolóra,

hogy bejelölöd a számodra különösen inspiráló részeket!

2. Határozd meg, minek kell majd bekövetkeznie a tanulók éle-

tében a fejezetben álló tanítások eredményeként! Törekedj a

Szentlélek útmutatására, amikor elgondolkodsz az általad ta-

nított emberek szükségletein!

3. Döntsd el, mit fogsz tanítani! Olvasd el újra a fejezetet, és vá-

laszd ki azokat a részeket, amelyek a leginkább hasznára vál-

nak majd a tanulóknak!

4. Határozd el, hogyan fogsz tanítani! Tervezd meg, hogyan fogod

tanítani a kiválasztott részeket! Itt található néhány javaslat:

• Vezess beszélgetést az egyes fejezetek végén álló „Javaslatok a

tanulmányozáshoz és a beszélgetéshez” részben található

kérdések alapján!

• Beszéljétek meg a fejezetek végén feltüntetett, a fejezethez

kapcsolódó szentírások listájából választott szentírásokat!

• Tervezd meg, hogyan fogod felkelteni a tanulók figyelmét a

lecke kezdetekor! Például megoszthatsz egy történetet a feje-

zet bevezetésébŒl, felírhatsz a táblára egy gondolatébresztŒ

kérdést, vagy használhatsz egy szemléltetéssel egybekötött

rövid tanítást.

• Egyházi énekekkel és elemis dalokkal segíts a tanulóknak érez-

ni a Szentlelket!

• Tedd bizonyságodat, amikor csak arra indít a Szentlélek, ne

csupán az óra végén!
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• Kérj fel egy-két tanulót, hogy készüljenek fel egy rövid bizony-

ságtételre a fejezetben álló tantételekkel kapcsolatosan!

• Amikor helyénvaló, ossz meg olyan személyes élményeket,

amik a fejezetben szereplŒ tantételekhez kapcsolódnak! Kérj

meg mindenkit, hogy tegyenek hasonlóképp!

Az itt felsorolt és további tanítási módszerek alkalmazásával

kapcsolatos javaslatokat lásd: Tanítás, nincs nagyobb elhívás
(36123 135), Tanítási kalauz (34595 135), valamint „Evangéliu-

mi tanítás és vezetés” (16. rész), Utasítások egyházi kézikönyve,
2. könyv: Papsági és segédszervezeti vezetŒk (35903 135). Arra is

biztatunk, hogy végezd el egyházközségedben vagy gyülekezeted-

ben a 12-hetes „Az evangélium tanítása” címı kurzust, valamint

végy részt a negyedévente tartott tanítóképzŒ gyıléseken.

5. Rendszerezd az ötleteidet! Készíthetsz vázlatot, hogy vezérfo-

nalat nyújtson a lecke tanítása során.

JelentŒségteljes beszélgetések vezetése
A leckék csodálatos lehetŒséget biztosítanak az embereknek,

hogy megerŒsítsék egymást azáltal, hogy evangéliumi beszélge-

tésben vesznek részt akár családi, akár osztálytermi környezet-

ben. A következŒ irányelvek segítségedre lehetnek abban, hogy

jelentŒségteljes beszélgetéseket vezess:

• EldöntendŒ kérdések helyett olyan kérdéseket tegyél fel, ami-

ken gondolkodni kell, és amiket meg lehet beszélni! Azok a

kérdések a leghatékonyabbak a megbeszélés indításában,

amik e kérdŒszavakkal kezdŒdnek: mi, mit, hogyan, miért, ki,
hol stb.

• Biztass másokat arra, hogy osszák meg személyes tapasztalata-

ikat arról, hogyan alkalmazhatók az evangéliumi alapelvek a

mindennapos életben! Arra is ösztönözd Œket, hogy osszák

meg érzéseiket a tanultakkal kapcsolatban! ÉrdeklŒdéssel hall-

gasd Œket, és fejezd ki nagyrabecsülésedet hozzászólásaikért!

• Légy érzékeny a Szentlélek hatására! A Szentlélek segíteni fog

tudnod, mit kérdezz, kit szólíts fel, vagy hogyan vonj be má-

sokat is a beszélgetésbe! Ha úgy érzed, hogy a hozzászólások

eltávolodnak a témától, udvariasan tereld vissza a beszélgetést

a helyes mederbe!
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• Ügyelj arra, hogy ne vess véget egy jó beszélgetésnek túl ha-

mar azért, hogy el tudj mondani mindent, amivel felkészültél!

Az számít a leginkább, hogy a tanulók érezzék a Szentlelket,

gyarapítsák evangéliumi ismereteiket, alkalmazzák életükben

az evangélium alapelveit, és megerŒsítsék az evangélium sze-

rinti élet iránti elkötelezettségüket.

Az ebben a könyvben idézett források

McKay elnök ebben a könyvben található tanításai különbözŒ

forrásokból lettek összeválogatva. Az idézetekben megtartottuk

az eredeti forrás központozását és helyesírását, kivéve amikor a

megfelelŒ érthetŒség szerkesztŒi és tipográfiai változtatásokat kí-

vánt. Ezért az olvasók észrevehetnek apró következetlenségeket

a szövegben.

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy McKay elnök igen mıvelt és

olvasott volt, és tanításai során gyakorta idézett más szerzŒktŒl.

A legtöbb eredeti forrásban idézŒjelek jelzik azt, amikor McKay

elnök valaki másnak a szavait idézi, ám ritkán adja meg a szerzŒ

nevét. Ahelyett, hogy a szöveg folyamatosságát állandóan meg-

törnénk az [ismeretlen szerzŒ] megjegyzés közbeékelésével, in-

kább egyszerıen megtartottuk az eredeti idézŒjeleket, amik azt

jelzik, amikor McKay elnök valaki másnak a szavait idézi.
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Történelmi összefoglalás

Ez a könyv nem történelemkönyv, hanem inkább a David O.

McKay elnök által tanított evangéliumi alapelvek gyıjteménye.

Ennek ellenére azért, hogy a tanításait el tudjuk helyezni a tör-

ténelemben, az alábbi idŒrendi táblázatot adjuk segítségkép-

pen. Ez az idŒrendi összeállítás kihagyja McKay elnök

magánéletének több fontos eseményét, mint például gyermekei

és unokái születését.

1873. szeptember 8.: David McKay és Jennette Evans McKay

gyermekeként megszületik a Utah állam-

beli Huntsville-ben.

1881: David McKay misszióra indul a Brit-szige-

tekre. David O. és édesanyja viselik gond-

ját a gazdaságnak és a családnak (7; a

zárójelben lévŒ számok David O. McKay

életkorát jelzik).

1887: John Smith-tŒl pátriárkai áldást kap (13).

1889: Támogatják a Huntsville Egyházközség

Vasárnapi Iskolájának titkáraként (15).

1893–1894: A Huntsville-i Általános Iskola igazgatója

és tanítója. Ekkor támogatják vasárnapi

iskolai tanítóként is a Hunstville Egyház-

községben (19–20).

1894–1897: A Utah Egyetem hallgatója; kitüntetéssel

végez (20–23).
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1897–1899: Kétéves missziót teljesít Nagy-Britanniában.

A térítŒ tevékenységen kívül Œ a Skóciában

szolgáló összes misszionárius vezetŒje

(23–25).

1899–1900: A Utah állambeli Ogdenben lévŒ Weber

Állami Középiskolában oktat (25–26).

1900: Kijelölik a Weber Cövek Vasárnapi Iskola

Testületébe (27).

1901. január 2.: A Salt Lake Templomban feleségül veszi

Emma Ray Riggst (27).

1902: Kinevezik a Weber Állami Középiskola

igazgatójának (28).

1906: Joseph F. Smith elnök apostollá szenteli

(32).

1914–1918: A világon az elsŒ világháború dúl (40–44).

1918: Kinevezik a Dezeret Vasárnapi Iskola Egye-

sület általános tanfelügyelŒjévé. Kiadja az

Ancient Apostles (Ãsi apostolok) címı

könyvét (45).

1919–1921: Az egyházi oktatás megbízottjaként szolgál

(45–47).

1920. december: Az ElsŒ Elnökség megbízásából elder

Hugh J. Cannonnal egyéves körútra indul,

hogy meglátogassák az egyház misszióit

szerte a világon (47).

1922–1924: Az Európai Misszió elnökeként szolgál

(49–51).
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1934: Támogatják és elválasztják Heber J. Grant

elnök második tanácsosaként (61).

1939–1945: A világon végigsöpör a második világhábo-

rú (65–71).

1945: Támogatják és elválasztják George Albert

Smith elnök második tanácsosaként (71).

1950: Támogatják és elválasztják a Tizenkét

Apostol Kvórumának elnökeként (77).

1951. április 9.: Támogatják és elválasztják az egyház ki-

lencedik elnökeként; Stephen L Richards

szolgál elsŒ tanácsosaként, ifj. J. Reuben

Clark pedig második tanácsosa lesz.

Ebben az idŒben az egyháznak körülbelül

egymillió tagja van (77).

1952. június: Kilenchetes európai körútra indul. Utazá-

sa során kilenc ország egyháztagjaival

találkozik (78).

1953: Elnyeri a cserkészet legmagasabb kitünte-

tését, az Ezüst Bölényt (79).

1954: 51 000 kilométeres missziós körútra in-

dul. Ã az egyház elsŒ elnöke, aki ellátogat

a közép- és dél-amerikai missziókba. Ã az

elsŒ általános felhatalmazott, aki ellátogat

a dél-afrikai misszióba (80).

1955. augusztus: A Mormon Tabernákulum Kórussal Euró-

pába látogat (81).

1955. szeptember: Felszenteli a Bern Templomot Svájcban (82).

1956. március: Felszenteli a Los Angeles Templomot (82).
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1956. október: Felszenteli a SegítŒegyleti Épületet (83).

1958. április: Felszenteli a Hamilton Templomot Új-Zé-

landon (84).

1958. szeptember: Felszenteli a London Templomot (85).

1964. november: Felszenteli az Oakland Templomot Kalifor-

niában (91).

1970. január 18.: 96 éves korában meghal a Utah állambeli Salt

Lake Cityben. Szolgálata végére az egyházta-

gok száma megközelítette a hárommilliót.
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David O. McKay 
élete és szolgálata

1951 áprilisában, 77 éves korában David Oman McKay lett Az

Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza kilencedik el-

nöke. Egyházelnökként végzett közel 20 éves szolgálata során az

egyháztagok és világszerte sokan mások tisztelték Œt Isten prófé-

tájaként. Az egyháztagokat arra intette, hogy váljanak krisztusib-

bá jellemükben, és osszák meg az evangéliumot tanításuk és

példájuk által. Ennek eredményeképp az egyház gyors növeke-

dést mutatott világszerte. Tanításain kívül fizikai megjelenése is

erŒteljes hatással volt másokra. Sokan, amikor találkoztak vele,

elmondták, hogy nem csak úgy beszélt és úgy viselkedett, mint

egy próféta, hanem úgy is nézett ki. Még életének kései éveiben

sem görnyedt meg, hanem vonzó fellépésı maradt, és dús, hul-

lámos Œsz haja volt. Arcáról igazlelkı élete sugárzott.

A nagy eszmények örökségével átitatott gyermekkor

Általános felhatalmazottként mondott tanításaiban David O.

McKay gyakran szólt hálával arról az örökségrŒl és példáról, amit

szülei rá hagytak. Édesapja, David McKay családja a skóciai Thur-

sóban csatlakozott az egyházhoz 1850-ben. A család 1856-ban

Amerikába hajózott, majd három évnyi kemény munka és meg-

takarítás után átszelték a kontinenst, és 1859 augusztusában Salt

Lake Citybe érkeztek.1

Ugyanabban az évben, amikor a McKay család csatlakozott az

egyházhoz Skóciában (1850-ben), David O. McKay édesanyja,

Jennette Evans családja is elfogadta a visszaállított evangéliumot

a dél-walesi Merthyr Tydfil közelében. A McKay családhoz hason-

lóan Evansék is áthajóztak Amerikába 1856-ban, és 1859-ben

Utah-ba érkeztek. Hamarosan mindkét család a Utah állambeli

Ogdenben telepedett le. Itt találkozott egymással David McKay

és Jennette Evans, majd egymásba szerettek. 1867. április 9-én
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kötöttek házasságot a Felruházási Házban. Elder Wilford Wood-

ruff adta össze Œket.2

David O. McKay 1873. szeptember 8-án látta meg a napvilágot

a utah-i kisvárosban, Huntsville-ben, David és Jennette Evans Mc-

Kay harmadik gyermekeként, és egyben az elsŒ fiúgyermekként.

Boldog, ám megpróbáltatásoktól nem mentes gyermekkora volt.

Az 1880. esztendŒ során bekövetkezett események megpróbál-

ták a család hitét, és korai felnŒttségre késztették az ifjú David O.

McKay-t. Két nŒvére, Margaret és Ellena csupán pár nap különb-

séggel hunyt el; egyiküket reumás láz, másikukat tüdŒgyulladás

vitte el. Körülbelül egy évre rá édesapja Skóciába szólító misszi-

ós elhívást kapott. David McKay némiképp nyugtalankodott az

elhívás miatt, hiszen az azt jelentette volna, hogy magára kell

hagynia feleségét (aki ismét várandós volt) a család és a gazdaság

igazgatásának felelŒsségével. Amikor azonban Jennette tudomást

szerzett az elhívásról, határozottan ezt felelte: „Természetesen el

kell fogadnod! Ne aggódj miattam! David O. és én remekül el-

rendezünk mindent!”3 Ezzel a biztatással, valamint miután a

szomszédok és rokonok megígérték, hogy segíteni fognak, David

McKay elfogadta az elhívást. Hétéves fiától, David O.-tól e sza-

vakkal búcsúzott: „Vigyázz a Mamára!”4

Jennette McKay bölcs igazgatása, sokak kemény munkája és az

Úr áldásai eredményeként McKay-ék gazdasága virágzott David

McKay kétéves távolléte ellenére. Jennette McKay ez idŒ alatt, és

igazából egész életében egyformán ügyelt gyermekei lelki jólété-

re: „A családi ima bevett szokás volt McKay-ék otthonában, és

amikor Jennette egyedül maradt kis családjával, az ima még fon-

tosabbá vált a mindennapok eseményei között. David [O.] meg-

szokta, hogy rá is sor kerül a reggeli és esti imák során, és

megtanulta, milyen fontosak otthonában a mennyek áldásai.”5

McKay elnök gyakorta beszélt édesanyjáról mint követendŒ pél-

dáról. Egy alkalommal kijelentette: „Nem tudok olyan asszonyi

erényt mondani, ami ne lett volna meg édesanyámban. (...) Gyer-

mekei és mindenki más számára, aki jól ismerte, gyönyörı és mél-

tóságteljes volt. Élénk természete ellenére megfontolt és higgadt

volt. Mélybarna szemei azon nyomban jelezték érzelmei feltörését,

mely érzelmeket azonban mindig tökéletesen képes volt uralni.
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(...) Gyengédségben, féltŒ gondoskodásban, szeretŒ türelemben,

az otthon és a jó iránti hıségben fiatal fiúként és most, oly sok év

elteltével is felülmúlhatatlannak tınik számomra.”6

Amikor David O. McKay-tŒl megkérdezték, ki volt a legnagy-

szerıbb ember, akivel valaha is találkozott, habozás nélkül így fe-

lelt: „Az édesapám.”7 Miután édesapja hazatért missziójából, az

Eden és Huntsville Egyházközség püspökeként szolgált 1883 és

1905 között.8 IdŒsebb David McKay sok alkalommal osztotta

meg fiatal fiával tapasztalatait és bizonyságát. McKay elnök így

emlékezett vissza: „Fiatal fiúként ott ültem, és hallgattam annak

az embernek a bizonyságát, akit olyan becsben tartottam és úgy

tiszteltem, ahogy tudjátok, hogy senki mást nem becsültem szé-

les e világon, és az a bizonyosság beivódott ifjú lelkembe.”9 Édes-

apja példájának és bizonyságának ereje támogatta, miközben az

igazságról való tudásában gyarapodott.

McKay elnök édesapja a mindennapos életben olyan leckéket

tanított neki, amelyek megerŒsítették, és késŒbb apostolként

adott tanításainak is alapját képezték. Mesélt egyszer egy élmé-

nyérŒl, ami akkor esett meg, amikor öccseivel szénát gyıjtöttek.

A tizedik boglyát az egyháznak szánták, tized felajánlásként.

David O. McKay édesapja azt mondta fiainak, hogy a tizedik bog-

lyát jobb helyrŒl gyıjtsék, mint az addigiakat. Ezt mondta: „Ez

lesz a tizedik boglya, és Istennek még a legjobb sem túl jó.”

Évekkel késŒbb David O. McKay elmondta, hogy ez volt a „leg-

hatékonyabb prédikáció a tizedrŒl, amit valaha is hallottam éle-

tem során”10. Édesapja arra is megtanította, hogy tisztelje a

nŒket. McKay elnök ezt mondta a fiataloknak: „Emlékszem édes-

apám intésére, amikor tizenéves koromban udvarolni kezdtem

egy lánynak: ’David, úgy bánj azzal az ifjú hölggyel, ahogy sze-

retnéd, hogy egy fiatal fiú a húgoddal bánjon!’”11

Életének késŒbbi szakaszában, amikor az egyház elnökeként

szolgált, a következŒképp tisztelgett szülei elŒtt: „Hálás vagyok

nemes szüleim bölcs és gondos oltalmazásáért és tanításáért, ...

azért az oltalmazásért, ami visszatartott attól, hogy olyan ösvé-

nyekre lépjek, amik egy teljességgel másfajta életet tártak volna

elém! Minden évvel egyre nŒ megbecsülésem és szeretetem min-

dig éber, drága édesanyám és nemes édesapám iránt.”12
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Fiatalkor

David O. McKay-t fiatalemberként elhívták, hogy a diakónusok

kvórumának elnökségében szolgáljon. Akkoriban az egyházköz-

ségekben a diakónusok felelŒssége volt a kápolnát tisztán tartani,

a kápolna kályháit tüzelŒvel ellátni, és biztosítani, hogy az egy-

házközségben élŒ özvegyeknek mindig legyen tızifája.13 Elmond-

ta a kvórum tagjainak, hogy „érezte alkalmatlanságát a tiszt

betöltésére, amikor látta, hogy mások sokkal alkalmasabbak len-

nének nála, ... [de] úgy érezte, elŒre kell vinnie az Úr munkáját”14.

Ez a hozzáállás jellemezte alázatát, amivel egész élete során elfo-

gadta az elé tárt elhívásokat.

A püspök fiaként lehetŒsége volt találkozni az egyház vezetŒi-

vel, akik otthonukba látogattak. Egy alkalommal, 1887 júliusában

John Smith pátriárka látogatott hozzájuk, aki pátriárkai áldást

adott neki (David O. 13 éves volt ekkor). Az áldást követŒen

Smith pátriárka a fiatalember vállára tette a kezét, és így szólt:

„Fiam, más feladataid vannak, mint csak üveggolyókkal játszani.”

David késŒbb bement a konyhába és ezt mondta édesanyjának:

„Ha azt gondolja, hogy többé nem fogok üveggolyókkal játszani,

akkor téved!” Édesanyja félretette a munkáját, és megpróbálta el-

magyarázni, mire gondolt Smith testvér. Bár sem David O. Mc-

Kay, sem az édesanyja nem tudta pontosan, mit tartogat számára

a jövŒ, ez az élmény megmutatta, hogy az Úr nagyobb feladato-

kat szán az ifjúnak.15

Tizenéves kora során mindig aktív maradt az egyházi szolgá-

latban, és tovább gyarapította tudását és tapasztalatát. 1889-

ben, 15 éves korában elhívták a Huntsville Egyházközség

Vasárnapi Iskolájának titkáraként. Egészen 1893-ig szolgált eb-

ben a minŒségben, amikor is vasárnapi iskolai tanítónak hívták

el.16 A Vasárnapi Iskola és a tanítás iránti szeretete elkísérte

egész életén át.

Tanulás, misszionáriusi szolgálat és házasság

David O. McKay ezt írta egyszer: „Az ember földi életének há-

rom fŒ korszaka van, amin itteni és örökkévaló boldogsága

függ, [nevezetesen] születése, házasságkötése és hivatása.”17
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Már részesült az igazlelkı családba történt születés és az abban

való nevelkedés áldásában, és továbbra is javára szolgáltak a ta-

nulással, hivatással és idŒvel a házasságkötéssel kapcsolatos

bölcs döntések.

A Huntsville-ben elvégzett nyolc osztály után két évig az ogde-

ni Weber Állami Középiskolába járt. Azután az 1893–94-es iskola-

év során, 20 éves korában visszatért Huntsville-be, és a városka

általános iskolájában tanított. Ekkortájt Evans nagymama fejen-

ként 2500 dollárnyi pénzügyi támogatást nyújtott minden élŒ

gyermekének. A McKay család pénzszıkében volt, és a szomszé-

dok azt tanácsolták David O. McKay édesanyjának, Jennette-nek,

hogy az adományt fektesse részvényekbe. Ã azonban határozot-

tan kijelentette: „Ennek a pénznek minden centjét gyermekeink

iskolázására fordítjuk.”18 Így tehát 1894 Œszén David és három

testvére (Thomas E., Jeanette és Annie) szekéren Salt Lake City-

be utazott, hogy a Utah Egyetemre járjanak. A szekér jól meg volt

rakva liszttel és gyümölcsbefŒttekkel, és egy tejet adó tehén volt

mögékötve.19

David O. McKay egyetemi élményeirŒl fia, Llewelyn ezt írta:

„Az iskola fontos volt. Ugrásszerıen növekedett a tanulás szere-

tete; szoros barátságok köttettek; az értékek iránti érzékenysége

egyre fokozódott. Ã lett az osztályelnök, és Œt kérték fel, hogy a

tanévzárón búcsúbeszédet mondjon a végzŒs diákok nevében.

(...) Lelkes sportolóként jobb szélsŒ poszton játszott az egyetem

elsŒ futballcsapatában. Ennek az idŒszaknak a legnagyobb ese-

ménye az Emma Ray Riggsszel kötött ismeretsége volt.”20

Egyetemi tanulmányaik második évében a McKay testvérek

Emma Robbins RiggstŒl, Emma Ray Riggs édesanyjától béreltek

egy házat. Egy nap anya és lánya az ablakban álltak, és nézték,

amint David O. és Thomas E. McKay megérkezik az édesanyjuk-

kal. Emma Ray édesanyja megjegyezte: „Ez a két fiatalember iga-

zán jó férje lesz két szerencsés lánynak. Nézd csak, milyen

figyelmesek az édesanyjukkal!” Emma Ray ezt felelte: „Nekem a

sötét hajú tetszik” – aki David O. McKay volt. Bár Œ és Emma Ray

Riggs idŒnként találkozgattak, kapcsolatuk még néhány évig nem

vált komollyá.21
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Miután David O. McKay 1897 tavaszán befejezte egyetemi ta-

nulmányait, Salt Lake megyében tanári állást ajánlottak neki. Na-

gyon örült a lehetŒségnek, és szeretett volna elkezdeni pénzt

keresni, hogy segíthessen családja többi tagjának. Azonban kö-

rülbelül ugyanebben az idŒben kapott misszionáriusi elhívást

Nagy-Britanniába, amit el is fogadott.

1897. augusztus 1-jén Seymour B. Young elnök elválasztotta,

hogy a Brit-szigeteken misszionáriusként szolgáljon. Missziója el-

sŒ részét a skóciai Stirlingben töltötte, ahol a munka lassan és

nehezen ment. Munkájának szorgalmasan eleget téve 1898. júni-

us 9-én elhívták, hogy a Skóciában szolgáló misszionáriusok fe-

lett elnököljön. Amikor ezt az elhívást kapta, az Úrhoz fordult

segítségért. Feladatai korát meghaladó érettséget és tapasztalatot

adtak neki, felkészítve a jövŒbeli szolgálatra.

Egy másik jelentŒs eseményre csupán három hónappal azt

megelŒzŒen került sor, hogy hazament. Fiatalkorában gyakran

imádkozott lelki megerŒsítésért bizonyságával kapcsolatban.

1899. május 29-én emlékezetes misszionáriusi gyılésen vett

részt. Így mesélt errŒl: „Emlékszem, mintha csak tegnap történt

volna, hogy milyen erŒteljes sugalmazást éreztünk ez alkalom-

mal. Mindenki érezte az Úr Lelkének bŒséges kiáradását. A je-

lenlévŒk valóban mind egyek voltak szívükben és elméjükben.

Soha azelŒtt nem éreztem ilyesfajta érzést. Olyan megnyilvánulás

volt ez, amiért kétkedŒ ifjúként titokban a legbuzgóbban imád-

koztam domboldalon és mezŒn. Bizonyosságot adott nekem ar-

ról, hogy az Œszinte imára mindig adatik válasz ’valamikor,

valahol’. A gyılés menete során az egyik elder fogta magát és fel-

állt, ezt mondván: ’Testvérek, angyalok vannak e teremben!’ Bár-

milyen különösnek hangozzék is, bejelentése nem lepett meg

senkit, hanem inkább teljességgel helyénvalónak tınt, bár aze-

lŒtt nem merült fel bennem, hogy isteni lények lennének jelen.

Csak azt tudtam, hogy túláradó hálát éreztem a Szentlélek jelen-

létéért.”22 Elder McKay becsülettel fejezte be misszióját, amibŒl

1899 augusztusában felmentették.

Missziója során levelezett Emma Ray Riggsszel, azaz Ray-jel,

ahogy gyengéden nevezte. (Szülei a nap sugarai után nevezték
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Ray-nek, azaz Napsugárnak.) Udvarlásuk a Skócia és Salt Lake City

közötti levelek révén indult virágzásnak. David olyan embernek

ismerte meg Ray-t, aki minden tekintetben egyenlŒ társa: az intel-

ligencia, a kellem és a lelki tulajdonságok terén egyaránt.

Ray folytatta a tanulást, míg David O. McKay a misszióján volt,

és miután fŒiskolai diplomát szerzett pedagógiából, a Utah

állambeli Ogdenben lévŒ Madison Iskolában helyezkedett el.23

David ugyanekkor, 1899 Œszén a Weber Állami Középiskola okta-

tója lett. Az iskolaév során gyakran találkoztak az iskoláik között

lévŒ parkban. Ott történt 1900 decemberében, hogy David meg-

kérte Ray kezét, aki válaszul ezt kérdezte: „Biztos vagy benne,

hogy engem kell feleségül venned?” David azt felelte, hogy

biztos.24 1901. január 2-án Emma Ray Riggs és David O. McKay

volt az elsŒ pár, aki a huszadik században kötött házasságot a Salt

Lake Templomban.

Legendás oktató

1902-ben, 28 éves korában David O. McKay a Weber Állami Kö-

zépiskola igazgatója lett. Sok adminisztratív feladata ellenére to-

vábbra is aktívan részt vett a diákok tanításában. Egész életében

elkötelezett maradt az oktatás iránt, azt vallva, hogy „az igaz ok-

tatás nemcsak arra törekszik, hogy a férfiakból és nŒkbŒl jó ma-

tematikusok, hozzáértŒ nyelvészek, mélyreható tudósok és

ragyogó irodalmi elmék váljanak, hanem arra is, hogy becsületes,

erényes, mértékletes és szeretettel teljes emberekké legyenek.

Arra törekszik, hogy olyan férfiakat és nŒket formáljon, akik az

igazságot, az igazságosságot, a bölcsességet, a jóakaratot és az

önuralmat tekintik a sikeres élet legkiválóbb szerzeményének.”25

McKay elnök hitte, hogy mindenkinek fontos mıvelŒdnie.

Olyan korban szolgált iskolaigazgatóként, amikor igen kevés nŒ

végzett középiskolai vagy annál magasabb szintı tanulmányokat.

A nŒk fontos szerepét tárgyalva a következŒket írta: „Eleddig

nem sok hangsúlyt fektettek arra, milyen szerepet játszottak a

nŒk a nyugati félteke meghódításában. Ebben pusztán az évek

során kialakult általános emberi gyakorlatot követjük. A nŒk vi-

selik a háztartás terheit, az Œ vállukon nyugszik a gyermekneve-

lés legtöbb feladata, és Œk azok, akik arra indítják férjeiket és
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A McKay elnök és felesége, Emma Ray Riggs McKay (fent) közötti kapcsolat
követendŒ példaként szolgált az egyháztagok számára.

fiaikat, hogy sikert érjenek el; és míg az utóbbiak a nyilvános el-

ismerés tapsviharát élvezik, a feleségek és édesanyák, akiknek va-

lóban kijárna az elismerés és dicséret, mosollyal az arcukon

megelégednek a csendes sikerrel.”26 Míg David O. McKay a Weber

Állami Középiskolában dolgozott, gyakran hangsúlyozta, milyen

fontos az oktatás mindkét nem részére, és szolgálata során a nŒi

hallgatók beiratkozásának száma nagyban megemelkedett.

Azokban az években, amikor hivatásos oktatóként és igazga-

tóként dolgozott a Weber Állami Középiskolában, a Weber Cö-
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vek Vasárnapi Iskolájának elnökségében is szolgált, ahol új

programokat dolgozott ki. A Vasárnapi Iskola elnökségébe való

elhívása idején a szervezet kevés hivatalos útmutatást kapott az

egyház általános vezetŒségétŒl. Az órai munkáért felelŒs másod-

tanfelügyelŒként David O. McKay azon nyomban munkához

látott, hogy jobbá tegye az osztálytermi oktatást és tanulást

azoknak a módszereknek az alkalmazásával, amiket hivatásos

oktatóként való képzése során sajátított el. Az egyik vasárnapi

iskolai vezetŒ ekképp jellemezte munkáját:

„ElŒször is heti gyıléseket tartott a cövek testületi tagjaival. A

tagokkal óravázlatok elkészítését és valamilyen cél (mai szóhasz-

nálattal: célkitızés) kiválasztását gyakoroltatta. Begyakoroltatta

velük a cél kitızését és szemléltetését. Nagy hangsúlyt fektetett a

leckére való felkészülésre, valamint a cél minden egyes gyermek

életében való alkalmazására. Mindezt havi gyılések követték,

amire az egyházközségek minden vasárnapi iskolai tanítója és

tisztségviselŒje hivatalos volt, mégpedig úgy, hogy elŒtte elolvas-

sa a megvitatandó leckét. (...) E gyılések eredményeképp a taní-

tók ’kötegnyi jegyzettel’ tértek haza a hónap során tanítandó

négy leckét illetŒen. (...) [Ezek] a gyılések igen népszerıvé

váltak; mindegyiket 90–100%-os látogatottsággal tartották.”27

Gyorsan elterjedt a Weber Cövek Vasárnapi Iskolája sikerének

híre. Joseph F. Smith elnökre – aki akkoriban a Vasárnapi Iskolák

általános felügyelŒjeként szolgált – nagy hatással voltak David O.

McKay a tanítással kapcsolatos újszerı elgondolásai, és felkérte,

írjon egy cikket a Vasárnapi Iskola Juvenile Instructor (A fiatalok

oktatása) címı folyóirata számára.28

Az Úr apostola

A tanításra és tanulásra fektetett hangsúly
1906. április 9-én, 32 éves korában szentelték apostollá, miu-

tán hat évig a Weber Cövek Vasárnapi Iskolájában szolgált. Nem

sokkal rá támogatták a Vasárnapi Iskola Általános Tanfelügyeleté-

nek másodsegédeként, majd 1909-ben elsŒ segéd lett, 1918 és

1934 között pedig általános tanfelügyelŒként szolgált. A Weber

Cövek Vasárnapi Iskolájában bevezetett újításokat hamarosan az

egész egyház alkalmazni kezdte. Miután meglátta, hogy szükséges
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lenne a leckék egységesítése, megírta az Ancient Apostles (Ãsi

apostolok) címı könyvet, ami az egyik legelsŒ vasárnapi iskolai

tanári segédkönyv.

Elder McKay neve egyet jelentett a Vasárnapi Iskolával azok-

ban az években, amikor a Tizenkettek Kvórumában szolgált, és

még akkor is írt könyveket a Vasárnapi Iskola számára, amikor az

egyház elnöke lett. Az evangéliumi tanítás jobbá tétele során

gyakran összpontosított a gyermekekre. Saját szavait idézve: a

gyermekek „tisztán és szeplŒtelenül jönnek az Atyától, veleszüle-

tett romlottság vagy gyengeségek nélkül. (...) Lelkük olyan, mint

egy folt nélküli fehér lap, amire életük törekvései és sikerei ke-

rülnek majd.”29 A Vasárnapi Iskolát úgy tekintette, mint ami 

kulcsfontosságú szerepet játszik a gyermekek és fiatalok tanítá-

sában és jellemük építésében.

Világkörüli út és az Európai Misszió elnöki tisztje
Más tapasztalatok is felkészítették David O. McKay-t arra, hogy

idŒvel a világméretı egyházat vezesse. 1920 decemberében Heber

J. Grant elnök és elsŒ tanácsosa, Anthon H. Lund elválasztotta Œt

és elder Hugh J. Cannont, az Improvement Era (A fejlŒdés kora)

szerkesztŒjét, hogy járják be az egyház misszióit és iskoláit szerte

az egész világon. Az egy évig tartó körút során körülbelül 100 000

kilométert tettek meg (ami a Föld kerületének több mint kétsze-

rese), világszerte tanítván és megáldván az egyháztagokat. Az uta-

zás során felmerülŒ nehézségek – tengeri betegség, honvágy és

egyéb kihívások – ellenére sikeresen teljesítették küldetésüket, és

az 1921. esztendŒ Szentestéjére érkeztek haza. A hazatértüket kö-

vetŒ napokban részletes jelentést készítettek Grant elnök részére,

majd tisztelettel felmentették Œket.30 A hazatérésük utáni elsŒ álta-

lános konferencián Grant elnök kijelentette:

„Örvendek a ténynek, hogy McKay testvér köztünk van ma.

McKay testvér bejárta a földkerekséget azóta, hogy legutóbb kon-

ferencián vett részt – meglátogatta misszióinkat a világ szinte min-

den pontján, és úgy tért vissza, ahogy minden misszionárius, aki

elmegy az evangéliumot hirdetni és kapcsolatba kerül a föld né-

peivel, a világ mindenféle vallásával: gyarapodott világosságban,

tudásban és bizonyságban annak a munkának az isteni voltáról,

amiben foglalatoskodunk.”31
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Amikor az általános konferencián elder McKay-re került a sor,

hogy beszéljen, erŒs bizonysággal összegezte utazásait: „Amikor

elindultunk otthonról, ... nem csekély nyugtalansággal és aggo-

dalommal tekintettünk az elŒttünk álló útra. FelelŒsségünk át-

ható tudata, a vágy, hogy megfelelŒképp teljesítsük Grant elnök,

valamint tanácsosai és a Tizenkettek kívánságát, akik megtisztel-

tek minket ezzel az elhívással, arra indított minket, hogy oly mó-

don keressük az Urat, ahogy azelŒtt még soha nem kerestem Ãt.

Szeretném elmondani ezen a délutánon, hogy az ígéret, amit

Mózes Izráel gyermekeinek adott közvetlenül azelŒtt, hogy a Jor-

dánon átkelve az ígéret földjére léptek, valóra vált tapasztalata-

ink révén. Ahogy teljes lelkünkkel az Urat kerestük, Ã útmutatást

adott és segítségünkre sietett.”32

A világkörüli útról való hazaérkezést hamarosan újabb elhívás

követte: az Európai Misszió elnöke lett. 1922 novemberében in-

dult Liverpoolba. Ez alatt az elhívás alatt kezdte el tanítani azt az

elgondolást, hogy „minden egyháztag misszionárius”, és ezt 

hangsúlyozta továbbra is, amikor az egyház elnöke lett. Misszió-

elnökként csoportokba szervezte a misszionáriusokat. Számos

misszionárius utazó elderként szolgált, hogy a többi misszionári-

ust megfelelŒbb tanítási módszerek elsajátításával segítsék. Egyik

legnagyobb kihívása a negatív sajtó visszaszorítása volt. Az volt a

módszere, hogy személyesen vette fel a kapcsolatot a szerkesz-

tŒkkel, és érvelt velük, egyenlŒ esélyt kérve arra, hogy az egy-

házról az igazság is megjelenjen. Néhány szerkesztŒ nem

engedett kérésének, sokan azonban nagyon jól fogadták.33 A nyil-

vánossággal fenntartott kapcsolatban megmutatkozó készségei

nagy áldásnak bizonyultak az egyház számára, misszióelnöksége

és egész szolgálata során.

Támogatás az ElsŒ Elnökségben
1934 Œszén támogatták David O. McKay-t Heber J. Grant elnök

második tanácsosaként. Az addig Grant elnök második tanácsosa-

ként szolgáló ifj. J. Reuben Clark elnök lett az elsŒ tanácsos. Bár

McKay elnök erŒs egyházi háttérrel került az ElsŒ Elnökségbe, tá-

mogatása napján nagy alázattal töltötte el az elhívása. Kijelentette:

„Szükségtelen elmondani, mennyire erŒt vesz rajtam ez az elhívás.

Az elmúlt néhány nap során nehéz volt kordában tartanom
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gondolataimat és érzéseimet. A könnyed szívet, a lélek élénkségét,

aminek az engem ért magas kinevezést kellene kísérnie, némiképp

ellensúlyozza az azon felismeréssel járó nyomás, hogy milyen nagy

felelŒsséggel is jár az ElsŒ Elnökségbe történŒ elhívás.”34 Még sok-

éves általános felhatalmazottként végzett szolgálatot követŒen is

elismerte, hogy „minden alkalommal többé-kevésbé nagy meg-

próbáltatást jelent számomra, hogy kiálljak a hallgatóság elé”, mi-

vel ismerte felelŒsségének hatalmas súlyát.35

McKay elnök az ElsŒ Elnökségben töltött elsŒ évei során az egy-

háztagoknak szembe kellett nézniük a nagy gazdasági világválság-

gal. Az ElsŒ Elnökség 1936-ban hivatalosan bejelentette az Egyházi

Biztonsági Programot, ami késŒbb az egyház jóléti programjaként

lett ismeretes. A jólét szilárd támogatójaként McKay elnök kihang-

súlyozta, hogy a lelkiség és a jólét rokon értelmı: „Nagy dolog fel-

ruházni a hiányos öltözetıeket, bŒséges táplálékban részesíteni

azokat, akiknek kevés van az asztalán, tevékenységet biztosítani

azoknak, akik elkeseredetten küzdenek a rájuk kényszerített tét-

lenségbŒl fakadó kétségbeesés ellen, ám mindent összevetve az

Egyházi Biztonsági TervbŒl eredŒ minden áldás lelki természetı.

Sokkal nagyobb fokú lelkiséget fejez ki adni, mint kapni. A leg-

nagyszerıbb lelki áldás egymás segítésébŒl fakad.”36

Grant elnök 1945-ben bekövetkezett halálát követŒen George

Albert Smith lett az egyház elnöke, aki elhívta McKay elnököt,

hogy második tanácsosaként szolgáljon. Feladatai nagyjából

ugyanazok voltak, mint azelŒtt, ám állandóan támadtak új lehe-

tŒségek és kihívások. Az egyik legtöbbet kívánó feladat, amit ma-

gára vállalt, a Utah centenáriumi ünnepségét szervezŒ bizottság

elnöki tisztjének betöltése volt, ami sok havi tervezéssel járt a

már addig is meglehetŒsen megterhelŒ munkája mellett. Az 1947

júliusában tetŒzŒ, államszerte megtartott ünnepségsorozatot ha-

talmas sikerként üdvözölték. Egy helyi újság a következŒket írta:

„Rodney C. Richardson, a kaliforniai centenáriumi bizottság

koordinátora Salt Lake Citybe utazott, hogy tanulmányozza Utah

ünnepségsorozatát, amirŒl azt nyilatkozta, hogy ’az egész or-

szágban a lehetŒ legjobban volt megszervezve. Utah centenáriu-

mának egyik legkiemelkedŒbb ismérve az üzleties gondolkodás

hiánya. Valódi történelmi megemlékezésnek voltunk tanúi.’” A
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kaliforniai dicséret mellett számos további állam is jelentkezett,

hogy el szeretné kérni az ünnepségsorozat terveit és az ünnep-

séggel kapcsolatos tájékoztató anyagokat.37

George Albert Smith elnök egészségének romlásával a két taná-

csosára háruló felelŒsség egyre növekedett. 1951 tavaszán McKay

elnök és felesége, Emma Ray elhatározták, hogy Salt Lake CitybŒl

elautóznak Kaliforniába pihenni, ami már nagyon esedékes volt.

Amikor az elsŒ este a utah-i St. George-ban éjszakáztak, McKay el-

nök azzal a félreérthetetlen érzéssel ébredt fel, hogy vissza kell tér-

nie Salt Lake Citybe. Néhány nappal késŒbb George Albert Smith

elnök agyvérzést kapott, és 1951. április 4-én elhunyt.

A világméretı egyház prófétája

Misszionáriusi munka és az egyház növekedése
Miután 45 évig apostolként szolgált, David O. McKay 1951. áp-

rilis 9-én az egyház kilencedik elnöke lett; tanácsosai Stephen L

Richards és ifj. J. Reuben Clark lettek. 1952-ben az ElsŒ Elnökség

bevezette a teljes idejı misszionáriusok elsŒ hivatalos térítési

tervét. A programot azzal a céllal tervezték, hogy növelje a teljes

idejı misszionáriusok hatékonyságát azáltal, hogy példaként

szolgáló vázlatot biztosít számukra az érdeklŒdŒk tanításakor

használt beszélgetésekhez. A vázlat öt beszélgetést tartalmazott a

következŒ címekkel: „A Mormon könyve”, „A visszaállítás törté-

nelmi alapja”, „Az egyház jellegzetes tanai”, „Az egyháztagok fele-

lŒsségei” és „Az egyház tagjává válni”.38

1961-ben – kilenc évvel késŒbb – összehívta a misszióelnökök

elsŒ szemináriumát, és arra tanította Œket, hogy biztassák a csalá-

dokat, hogy barátaikat és szomszédjaikat is vonják be a közösség-

be, majd ezeket az embereket tanítsák a misszionáriusok az Œ

otthonaikban.39 A „minden egyháztag misszionárius” elgondolást

hangsúlyozva arra biztatott minden egyháztagot, hogy kötelezze

el magát amellett, hogy legalább egy új tagot hoz az egyházba

minden évben. Szintén ebben az évben hoztak létre egy nyelvi

képzŒ központot az újonnan elhívott misszionáriusok számára.

Ezekkel az új kezdeményezésekkel az egyháztagok és a teljes ide-

jı misszionáriusok számra rohamos növekedésnek indult. Irányí-

tása alatt több mint megkétszerezŒdött a cövekek száma (közel
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ötszázra emelkedve), mivel új cövekeket hoztak létre világszerte,

olyan országokban, mint Anglia, Argentína, Ausztrália, Brazília,

Guatemala, Hollandia, Mexikó, Németország, Skócia, Svájc, Sza-

moa, Tonga és Uruguay. Szintén 1961-ben következett be az is,

hogy – eleget téve a hatalmas növekedéssel járó változásoknak –

a Hetvenek ElsŒ Kvórumának tagjai fŒpapi hivatalt kaptak, hogy

elnökölhessenek a cövekkonferenciákon, és 1967-ben létrejött

egy új hivatal is: a Tizenkettek regionális képviselŒje.

Utazások elnökként
McKay elnök több kilométert utazott, mint összes elŒdje

együttvéve. 1952-ben indult el sok fontos útja közül az elsŒre –

egy kilenchetes európai körútra, mely során kilenc országba és

számos misszióba látogatott el. Az elsŒ, skóciai megálló alkalmá-

val Glasgow-ban felszentelte az ország elsŒ kápolnáját. Az út hát-

ralévŒ részében körülbelül 50 gyılést tartott az egyháztagokkal,

számos interjút adott, és sok ország elŒkelŒségeivel találkozott.40

1954-ben elutazott az elszigetelt Dél-afrikai Misszióba; Œ volt az

elsŒ általános felhatalmazott, aki oda látogatott. Utazásának má-

sodik szakaszában meglátogatta a dél-amerikai egyháztagokat.

1955-ben a csendes-óceáni szigetekre látogatott, majd még abban

az évben visszatért Európába a Tabernákulum Kórussal.

Úgy érezte, hogy utazásai „erŒteljesebben ráébresztették az

egyház tagjait, hogy nem elszigetelt egységek, hanem valóban az

egyház egészének részei”41. ElsŒ alkalommal kezdett az egyház

valóban világméretıvé válni. McKay elnök kijelentette: „Isten

áldja az egyházat! Világszerte jelen van. Hatása érezhetŒ minden

nemzetben. Szellemisége legyen befolyással az emberekre min-

denütt, és hajlítsa szívüket a jóakarat és a békesség felé!”42

Egyre több templom
Míg 1952-ben Európában járt, intézkedett új templomok épí-

tésérŒl is. Az elsŒ olyan templomok voltak ezek, amelyek az

Egyesült Államok és Kanada területén kívül épültek. A Bern

Templomot 1955-ben szentelték fel, a London Templomot pedig

1958-ban. Szintén elnöksége alatt került sor a Los Angeles Temp-

lom (1956), az új-zélandi Hamilton Templom (1958), valamint a

Kaliforniában álló Oakland Templom (1964) felszentelésére is.
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Irányítása alatt kezdtek el filmeket használni a templomi felruhá-

zás részeként, így téve lehetŒvé, hogy a szertartás egyszerre több

nyelven is hallható legyen.

Összehangolás és egységesítés
Az ElsŒ Elnökség 1960-ban megbízta elder Harold B. Lee-t az

Egyházi Összehangolás létrehozásával, aminek az volt a szándé-

ka, hogy egységesítsék az egyház programjait, csökkentsék az át-

fedést, valamint növeljék az eredményességet és hatékonyságot.

E kezdeményezést bejelentŒ általános konferenciai beszédében

elder Lee kijelentette: „Olyan lépés ez, ami ... mindig is közel állt

McKay elnök szívéhez, és most, az egyház elnökeként arra utasít

minket, hogy haladjunk elŒre, hozzunk létre egységet a papság,

a segédszervezetek és más egységek munkájának hatékonyabbá

és eredményesebbé tétele érdekében, hogy idŒnket, energiánkat

és erŒfeszítéseinket arra az elsŒdleges célra fordíthassuk, amiért

maga az egyház megalapíttatott.”43

Az egyház nagykövete
McKay elnököt a más hitet vallók is fontos lelki vezetŒnek te-

kintették. Rendszeresen találkozott a világ vezetŒivel és helyi kor-

mányhivatalnokokkal. Ãt is meglátogatták az Egyesült Államok

elnökei, köztük Harry S. Truman, John F. Kennedy és Dwight D.

Eisenhower. Egy alkalommal Lyndon B. Johnson, az akkori elnök,

aki gyakran folytatott telefonbeszélgetést McKay elnökkel,

Washington D.C.-be hívta, hogy magánemberként kikérje tanácsát

számos olyan dologban, ami nyugtalanította. A látogatás során

McKay elnök ezt mondta neki: „A lelkiismerete szolgáljon vezetŒ-

jéül! Engedje, hogy az emberek lássák Œszinteségét, és akkor

követni fogják Önt!”44

HŒn szeretett szónok és vezetŒ
McKay elnök ifjúságától fogva egész életén át tanulmányozta

nagyszerı szerzŒk szavait, és gyakorta tanított olyan részek

idézésével, amiket kívülrŒl tudott. Egyszer például ezt mondta az

egyháztagoknak: „Wordsworth szíve ujjongott, amikor szivárványt

látott az égbolton. Burns-nek majd megszakadt a szíve, amikor

ekéje véletlenül kihúzott egy százszorszépet. Tennyson kihúzta a

fal repedéseiben nŒtt virágot, hogy megnézze, ki tudja-e olvasni
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belŒle mindannak rejtélyét, ’ami Isten és az ember’. Mindezen és

más nagyszerı emberek megmutatták nekünk a természet te-

remtményeiben Isten kezének munkáját.”45

Az egyház tagjai nagyon szerették McKay elnök beszédeit hall-

gatni. Szónoklataiban gyakran szerepeltek sugalmazó történetek,

amiket számos élményébŒl merített, és mindig kedvére volt a

helyénvaló humor. Szerette elmesélni azt a történetet, amikor

egy újságkihordó fiú kezet fogott vele, mielŒtt beszállt a liftbe.

Azután a fiú felszaladt, hogy üdvözölje az idŒsödŒ prófétát,

amint kiszáll a következŒ emeleten, majd így szólt: „Szerettem

volna még egyszer kezet fogni önnel, mielŒtt meghal.”46

Általános konferenciai beszédei kiemelték az otthon és a csa-

lád jelentŒségét mint a boldogság forrását, valamint a megpró-

báltatások és kísértések elleni legbiztosabb védelmet. Gyakran

elismételte az alapigazságot: „Semmilyen más siker nem ellensú-

lyozhatja az otthon elszenvedett kudarcot”, miközben arra szólí-

totta fel a szülŒket, hogy töltsenek több idŒt gyermekeikkel, és

tanítsák meg nekik, mit jelent jellemesnek és méltóságteljesnek

lenni. Azt tanította: „A tiszta szívek a tiszta otthonban mindig

csak suttogásnyira vannak a mennytŒl.”47 Az otthont „a társada-

lom sejt-egységének” nevezte, és kijelentette, hogy „a szülŒi mi-

volt az isteni mivolt közvetlen közelében áll”.48

Beszélt a házasság szentségérŒl, és gyakran utalt a családja és

felesége, Emma Ray iránti szeretetére. Több mint hatvan éven át

fennálló házasságuk modellértékı egységgé vált az utolsó napi

szentek jövŒbeli nemzedékei elŒtt. Így figyelmeztetett: „Tanítsuk

meg a fiataloknak, hogy a házassági kapcsolat az egyik legszen-

tebb kötelezettség, ami az ember elŒtt ismeretes, vagy amit az

ember magára vehet!”49

Amikor az 1960-as évek közepén egészsége romlásnak indult,

hamarosan idejének java részét tolószékben töltötte, és további ta-

nácsosokat hívott el az ElsŒ Elnökségbe. GyengülŒ fizikai állapota

ellenére továbbra is Œ irányította az egyház ügyeit, valamint taní-

tott, vezetett és lelkesített. Nem sokkal halála elŒtt felszólalt egy

gyılésen a Salt Lake Templomban, amin az egyház általános felha-

talmazottai voltak jelen. Elder Boyd K. Packer, aki szintén jelen

volt a gyılésen, így emlékszik vissza erre az élményre:
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„[McKay elnök] a templom szertartásairól beszélt, és hossza-

san idézett a szertartás szövegébŒl, majd elmagyarázta azokat.

(Ez nem volt helytelen, mivel a templomban voltunk.) Miután

egy ideje beszélt, megállt, és mély gondolatokba merülve sokáig

a mennyezetre tekintett.

Emlékszem, hogy nagy kezeit maga elŒtt tartotta, és ujjai össze

voltak kulcsolva. Úgy állt ott merengve, mint ahogy néha azok,

akik mély kérdéseken elmélkednek. Majd így szólt: ’Testvérek,

azt hiszem, végre kezdem érteni.’

Ott állt, a próféta – aki több mint fél évszázada apostol, és még

akkor is tanult, még akkor is gyarapodott! Az, hogy azt mondta:

’Azt hiszem, végre kezdem érteni’, nagyon megnyugtató volt szá-

momra.”50 Az evangéliumról való kiterjedt tudása és az egyház-

ban szerzett tapasztalata ellenére McKay elnök elég alázatos volt

ahhoz, hogy felismerje: még mindig tud tanulni, még mindig ké-

pes felfedezni a tudás mélyebb mezŒit.

Miután közel 20 évig szolgált az Úr prófétájaként, David O.

McKay elnök 1970. január 18-án hunyt el Salt Lake Cityben, mi-

közben felesége, Emma Ray és gyermekei közül öten ott álltak

ágya mellett. Harold B. Lee elnök tisztelete kifejezéséül kijelen-

tette, hogy „a világot gazdagabbá, a mennyországot pedig dicsŒ-

ségesebbé tette azok által a csodás kincsek által, amiket

mindannyiunknak elhozott”51. Utóda, Joseph Fielding Smith el-

nök ezt mondta David O. McKay örökségérŒl: „Nagyszerı lelki

erŒvel megáldott ember volt, az emberek született vezetŒje,

olyan ember, akit népe hŒn szeretett, és akit az egész világ tisztelt.

Az eljövendŒ idŒk végezetéig az emberek áldani fogják a nevét.”52
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„A férfiak és nŒk mindenütt tartsák tekintetüket azon, aki az egész világ 
világosságaként örökké ragyog – mert Krisztus az út, az igazság, az élet!”
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Jézus Krisztus: „az út, 
az igazság és az élet”

Ha az ember az élet valódi célját keresi, valami
magasztosabbért kell élnie, nem csak önmagáért. 

Meg kell hallania a ÜdvözítŒ hangját, amikor ezt mondja:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (János 14:6)1

Bevezetés

1920. december 4-én elder David O. McKay és utazótársa, Hugh

J. Cannon, aki cövekelnökként szolgált és az egyház Improvement
Era (A fejlŒdés kora) címı folyóiratának szerkesztŒje volt, nekilát-

tak az ElsŒ ElnökségtŒl kapott megbízásuk teljesítéséhez, hogy

látogassák meg és erŒsítsék meg az egyház tagjait világszerte. Uta-

zásuk egy évig tartott. A közel 100 000 kilométernyi út felét vízen

tették meg. 1921. május 10-e estéjén, amikor a mostani Nyugat-

Szamoa felé vitorláztak, elder McKay-nek a következŒ élményben

volt része:

„Estefelé a gyönyörı naplemente utolsó sugarainak visszatük-

rözŒdése nagyon pompás volt! (...) Még mindig ezen a látványon

tınŒdve feküdtem az [ágyamban] este tíz órakor. (...) Akkor

álomba merültem, és valami végtelenül fenségeset láttam láto-

másban. A messzeségben láttam egy csodálatos, fehér várost. Bár

távol volt, mégis úgy tınt, hogy felismerem, hogy zamatos gyü-

mölcsöktŒl roskadozó fák, gyönyörı színárnyalatokban pompá-

zó bokrok, és tökéletesen virágba boruló virágok voltak

mindenütt. A felettem lévŒ tiszta égbolt visszatükrözni látszott a

színek e gyönyörı árnyalatait. Azután láttam emberek egy nagy

seregét, amint a város felé tartottak. Mindegyikük fehér, lebegŒ

köntöst viselt, valamint fehér fejfedŒt. Figyelmem azonnal a ve-

zetŒjükre összpontosult, és bár alakjának és testének csak a kör-

vonalát láthattam, egyszerre felismertem, hogy Œ az én
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ÜdvözítŒm! Arcának színárnyalata és ragyogása csodálatos volt a

szemnek! Olyan békesség övezte körül, amely fenségesnek tınt

– mennyei volt!

A város, ahogy értettem, az övé volt. Az Örök Város volt ez;

és az Œt követŒ emberek ott laknak majd békességben és örök

boldogságban.

De kik Œk?

Az ÜdvözítŒ, mintha csak a gondolataimban olvasna, azzal vá-

laszolt, hogy rámutatott egy félkörre, amely akkor jelent meg fe-

lettük, és amelyre arannyal ezek a szavak voltak írva:

’Ezek azok, akik legyŒzték a világot –
akik igazán újjászülettek!’”2

Az egyház elnökeként mondott elsŒ általános konferenciai be-

szédében McKay elnök újra megerŒsítette az ÜdvözítŒrŒl és az Ã

követésébŒl eredŒ áldásokról való bizonyságát:

„Senki sem elnökölhet e felett az egyház felett anélkül, hogy

elŒször ne lenne összhangban az egyház fejével, Urunkkal és Üd-

vözítŒnkkel, Jézus Krisztussal. Ã a mi fejünk. Ez az Œ egyháza. Az

Œ isteni útmutatása és állandó sugalmazása nélkül nem járhatunk

sikerrel. Útmutatásával és sugalmazásával azonban nem vallha-

tunk kudarcot. (...)

Tudom létének valóságát, valamint annak valóságát, hogy Ã

kész vezetni és irányítani mindazokat, akik Ãt szolgálják.”3

David O. McKay tanításai

Krisztus az emberiség világossága

Krisztus az emberiség világossága. Ebben a fényben az ember

tisztán látja az útját; ha azonban elutasítják e világosságot, az em-

ber lelke sötétben fog botladozni. Egyetlen ember, egyetlen cso-

port, egyetlen nemzet sem érhet el valódi sikert anélkül, hogy

követné Œt, aki ezt mondta:

„Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a

sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (János 8:12)
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Szomorú dolog, amikor emberek és nemzetek kioltják ezt a

fényt – amikor Krisztust és evangéliumát kiszorítják a farkastör-

vények és a kard ereje. Napjainkban a világ legfŒbb tragédiája az

Isten jósága iránti hitetlenség, valamint az evangélium tanításai-

ba és tanaiba vetett hit hiánya.4

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hiszi,

hogy Jézus Krisztus életével és tanításaival feltárta az emberi lét

és a társas kapcsolatok normáit, amiket ha teljességgel megtes-

tesítenének az életekben és az emberi intézményekben, akkor

azok nemcsak gyógyulást hoznának a társadalom jelenlegi prob-

lémáira, hanem boldogságot és békességet is nyújtanának az

emberiségnek.

Ha azt állítják, hogy ... az úgynevezett keresztény nemzetek

kudarcot vallottak e cél elérésében, akkor azt feleljük, hogy en-

nek elérésének mindenfajta kudarca abban a tényben rejlik,

hogy nem alkalmazták az igaz kereszténység alapelveit és tanítá-

sait. (...)

Az emberiség sokat szenvedett az önzés, gyılölet, irigység és

kapzsiság féktelen kifejezéseitŒl és megnyilvánulásaitól; olyan ál-

lati indulatok ezek, amik háborúkhoz, pusztításhoz, ragályokhoz

és halálhoz vezettek. Ha megfogadták volna az ÜdvözítŒ akár

legegyszerıbb tanításait, a történelem vize más mederben folyt

volna.5

Amikor a keresztényeknek világszerte ez a [Krisztusba vetett]

hit áramlik az ereiben, amikor szívükben hıséget éreznek a fel-

támadt Krisztus és a hozzá kapcsolódó alapelvek iránt, akkor az

emberiség megtette az elsŒ nagy lépést a felé a maradandó bé-

kesség felé, amelyért naponta imádkozunk. Utasítsátok el Ãt, és

akkor a világ telve lesz gyılölettel, és vérben fog fürdeni az is-

métlŒdŒ háborúk miatt!6

Jézus Krisztus evangéliuma az olvasztótégely, amiben a gyılö-

let, az irigység és a kapzsiság felemésztŒdik, és csak a jóakarat, a

kedvesség és a szeretet marad olyan belsŒ törekvésekként, ami

által az ember igazán él és alkot.

A férfiak és nŒk mindenütt tartsák tekintetüket azon, aki az

egész világ világosságaként örökké ragyog – mert Krisztus az út,
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az igazság, az élet, az egyetlen biztos útmutató annak a békes-

ségnek a kikötŒjéhez, amelyért az emberek széles e világon

Œszinte szívvel imádkoznak!7

Krisztus megtanította és példázta, miként éljünk
megfelelŒ módon embertársaink között

„Mimódon tudhatjuk ... az útat?” – kérdezte Tamás, amikor

apostoltársaival és Urukkal az asztalnál ültek vacsora után Krisz-

tus elárulásának emlékezetes estéjén. Krisztus isteni válasza így

hangzott: „én vagyok az út, az igazság és az élet...” (János 14:5–6)

És Ã valóban az! Ã vigaszunk forrása, életünk ihlete, üdvözülé-

sünk szerzŒje. Ha tudni szeretnénk, milyen az Istennel való kap-

csolatunk, Jézus Krisztushoz fordulunk. Ha szeretnénk

megismerni a lélek halhatatlanságának igaz voltát, látjuk, hogy az

ÜdvözítŒ feltámadása azt példázza.

Ha arra vágyunk, hogy megtudjuk, miként éljünk megfelelŒ

módon embertársaink között, tökéletes példát láthatunk arra Jé-

zus életében. Bármik legyenek is nemes vágyaink, magasztos tö-

rekvéseink, eszméink az élet bármely szakaszában, Krisztusra

tekinthetünk, és tökéletességre lelhetünk. Így hát az erkölcsös

ember normáját kutatva nem kell mást tennünk, mint a Názáre-

tihez fordulni, és megtalálni benne testet öltve minden erényt,

ami tökéletessé teszi az embert.

A tökéletes jellemévé egyesült erények az igazság, az igazsá-

gosság, a bölcsesség, a jóakarat és az önuralom. Minden gondo-

lata, szava és tette összhangban volt az isteni törvénnyel,

ennélfogva igaz is volt. Közte és az Atya között állandóan nyitva

volt a kommunikáció csatornája, így az igazság, ami a kinyilat-

koztatáson nyugszik, mindig ismeretes volt számára.8

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szó sze-

rint igaznak fogadja el Jézus e szavait: „Én azért jöttem, hogy éle-

tök legyen, és bŒvölködjenek.” (János 10:10) Abban is hiszünk

azonban, hogy ez a bŒvelkedŒ élet nemcsak a lelki felmagaszto-

sulás révén érhetŒ el, hanem azáltal is, hogy a mindennapos élet-

ben alkalmazzuk azokat az alapelveket, amiket Jézus tanított.
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Kevés ilyen alapelv van, ezek mind egyszerıek, és minden át-

lagos ember alkalmazhatja azokat, amennyiben arra vágyik. Kö-

zülük az elsŒ, ami azt az alapot képezi, amin az igaz keresztény

társadalom épül, a következŒ: „Szeressed azért az Urat, a te Iste-

nedet teljes szívedbŒl, teljes lelkedbŒl, és teljes elmédbŒl és tel-

jes erŒdbŒl.” (Márk 12:30) Hit egy magasabb Lényben, aki él és

szereti gyermekeit – hit, ami erŒt és energiát ad a léleknek. Meg-

gyŒzŒdés, hogy hozzá fordulhatunk útmutatásért, és hogy Œ

megnyilvánítja magát mindazoknak, akik Œt keresik.

A következŒ annak az igazságnak az elfogadása, hogy az élet Is-

ten ajándéka, így tehát isteni. Ennek az ajándéknak a helyénvaló

használata arra készteti az embert, hogy a természet ura, ne pe-

dig szolgája legyen. Vágyait féken kell tartania, egészsége és éle-

tének meghosszabbítására kell használnia. Szenvedélyeit uralnia

és irányítania kell mások boldogsága és áldása, valamint a faj

folytonossága érdekében.

A harmadik alapelv a személyes feddhetetlenség. Ez alatt az

egyszerı, mindennapos becsületességet, józanságot, az egymás

jogainak tiszteletben tartását értem, ami kivívja az ember társai-

nak bizalmát. Ez az elismerés ugyanúgy vonatkozik nemzetekre,

mint egyénekre. Éppoly helytelen, ha egy nemzet, erejét kihasz-

nálva lop egy másik nemzettŒl és leigázza, mint ha egy ember ki-

fosztja és megöli felebarátját.

A negyedik alapvetŒ tényezŒ a társadalmi tudatosság, ami

minden egyénben felébreszti a felismerést, hogy kötelessége job-

bá tenni a világot amiatt, hogy benne élt.9

Az ÜdvözítŒ életét alapvetŒen ... a személyes tisztaság és a

szolgálat vezérelte. Teljességgel makulátlannak tartotta magát a

világ bıneitŒl; életét mások figyelembe vételének és az emberi-

ség üdvözülésének szentelte. Mindig az elnyomottakat kereste;

vigaszt nyújtott a betegeknek, meggyógyította a bénákat és nyo-

morékokat, életét adva a világért.10

ÉgetŒ szükség van arra, hogy gyökeres változás következzék be

abban, ahogy az emberek egymással bánnak. A világ történelmé-

ben még soha nem volt olyan idŒszak, amikor égetŒbb szükség
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lett volna a jó irányú változásra. És mivel Krisztus tanításainak el-

utasítása ismétlŒdŒ katasztrófákhoz vezetett, csupán átmenetileg

biztosítva megnyugvást, békességet és fejlŒdést, az értelem ne-

vében azt kérdem, miért nem hajlandók az emberek az önzŒ fel-

emelkedést felcserélni a testvéri szeretetnek, az igazságos

bánásmódnak, az emberi élet értékének és szentségének, a meg-

bocsátás erényének, a képmutatás és kapzsiság bıne elítélésé-

nek, a szeretet megváltó hatalmának krisztusi alapelveivel.11

Krisztus egyháza tagjainak kötelességük a bıntelen Ember Fi-

át tenni példaképüknek. Ã az egyetlen tökéletes Lény, aki valaha

is e földön járt; Ã a nemes lélek legmagasztosabb példája, aki is-

teni természetı, tökéletes szeretetı; Ã a mi Megváltónk és Üd-

vözítŒnk, örökkévaló Atyánk makulátlan Fia; a világosság, az élet,

az út.12

Jézus Krisztust az emberi tökéletesség megtestesítŒjeként fo-

gadom el.13

Krisztus tanításai a mindennapos életben is alkalmazhatók

Elhiszek minden szót, amit Jézus szólt, és számomra a tanítás

alkalmazható a saját életemben és a ti életetekben is. Ha elŒször

is Isten királyságát keresve észben tartjuk a tényt, hogy mennyei

Atyánk gyermekei vagyunk, akkor új cél tárul elénk életünkben.

(...) Csakis bensŒnk tökéletes alávetésével emelkedhetünk felül

természetünk önzŒ, hitvány visszatartó erején. (...)

Az emberek gyakorlatilag kétezer éven át nem tartották [Krisz-

tus tanításait] elég gyakorlatiasnak – túlságosan idealisták,

mondják, ám ha Œszintén hiszünk Krisztus isteni mivoltában, ab-

ban, hogy Œ „az út, az igazság és az élet” (lásd János 14:6), akkor

következésképp nem tudunk kételkedni abban, hogy tanításai al-

kalmazhatóak a mindennapos életben.

Igaz, hogy súlyos problémákat kell megoldani – a nyomorne-

gyedek gondjait, a munkaerŒ és a tŒke közötti, állandóan vissza-

térŒ konfliktusokat, az alkoholizmust, a prostitúciót, a nemzetek

gyılölködését, és ezernyi más létezŒ kérdést. Ha azonban meg-

halljuk Krisztus esdeklését a személyes feddhetetlenségért, a be-

csületességért, az igazságos bánásmódért és szeretetért, az alapul



7

1 .  F E J E Z E T

szolgál mindezen társadalmi és gazdasági nehézségek megfelelŒ

megoldásához.

Bizonyos azonban, hogy mielŒtt a világ akár csak figyelemre

méltatná ezeket az eszméket, az emberek szívének meg kell vál-

toznia. Krisztus pontosan ebbŒl a célból jött a világra. Az evan-

gélium prédikálásának elsŒdleges oka az, hogy megváltoztassa az

emberek szívét és életét. (...) Azok, akik megtértek, ... tanúsít-

hatják, hogy megtérésük milyen változást idézett elŒ életükben.

(...) Az ilyesfajta megtérés által viszálykodás [és] szenvedés he-

lyett békességet és jóakaratot hoznak a világba.14

ElsŒ lépésként ... igazán alkalmazzuk az egyszerı parancsot,

miszerint képzeljük magunkat a másik ember helyébe – ez a leg-

biztosabb módja annak, hogy kiküszöböljük a félreértéseket jel-

lemzŒ keserıséget.

Egyetlen gondolkodó ember sem mondhatja igazán azt, hogy

nem eredményezne jobb világot, ha az egyének és nemzetek

gyakorolnák ezt az egyetlen egyszerı cselekedetet!

Ugyanilyen hatékonyak és ugyanígy alkalmazhatók Krisztus ta-

nításai az emberi élet értékét és szentségét, a megbocsátás eré-

nyét, az igazságos bánásmódot, a képmutatás és kapzsiság

bınének elítélését, a szeretet megváltó hatalmát és a lélek örök-

kévalóságát illetŒen.15

A Krisztus tanításai szerinti élet igaz 
nagysághoz és boldogsághoz vezet

Egyetlen ember sem határozhatja el Œszintén azt, hogy

mindennapos életében a Názáreti Jézus tanításai szerint él, anél-

kül, hogy ne érezne változást a természetében. Az „újjászületett”

kifejezésnek mélyebb jelentŒsége van, mint amit sokan neki tu-

lajdonítanak. Ez a megváltozott érzés leírhatatlan lehet, ám mé-

gis valóságos.

Boldog az az ember, aki igazán megérezte a felemelŒ, átfor-

máló erŒt, ami az ÜdvözítŒhöz való ilyesfajta közelségbŒl, az élŒ

Krisztushoz való ilyesfajta rokonsági kapcsolatból fakad! Hálás

vagyok azért, hogy tudom: Krisztus az én Megváltóm.16
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Minden idŒk legnagyobb eszméi a názáreti Jézus tanításai és

különösképp az Ã élete; és az az igazán nagyszerı ember, aki leg-

inkább krisztusi.

Amit a szívetekben Œszintén gondoltok Krisztusról, az fogja

meghatározni, hogy kik vagytok, és az fogja nagy mértékben

meghatározni, hogy milyenek lesznek cselekedeteitek. Senki

sem tanulmányozhatja ezt az isteni személyiséget, senki sem fo-

gadhatja el tanításait anélkül, hogy tudatára ne ébredne egy fel-

emelŒ, kifinomító hatásnak a bensŒjében.17

Azáltal, hogy Œt választjuk eszményképünknek, vágyat ébresz-

tünk magunkban, hogy olyanná váljunk, mint Œ, és közösséget

alkossunk vele. Olyannak látjuk az életet, amilyennek lennie kell,

és amilyen lehetne.18

Nem ígért anyagi jutalmat, ígért viszont tökéletessé vált, Isten-

tŒl való emberi mivoltot. (...) „Legyetek azért ti tökéletesek, mi-

ként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” [Máté 5:48] És ennek az

IstentŒl való emberi mivoltnak velejárója a boldogság, az igaz

boldogság.19

Az evangélium, a nagy örömhír az emberiség igaz útmutatója,

és az a férfi vagy nŒ a legboldogabb és legelégedettebb, aki a leg-

hívebben él annak tanításai szerint, amelyek a gyılölet, az üldö-

zés, a zsarnokság, az uralkodás, az igazságtalanság ellenszerei –

olyan dolgoké, amik szenvedést, pusztulást és halált hoznak vi-

lágszerte. Amit a mennyei kékségben úszó nap jelent a földnek,

mely ki akar szabadulni a tél markából, azt jelenti Jézus Krisztus

evangéliuma a bánkódó lelkeknek, akik valami magasztosabbra

és jobbra vágynak, mint amit az emberiség eddig talált a földön.

Mily dicsŒ állapot áll be ezen az öreg világon, amikor igazán

elmondhatjuk Krisztusnak, az emberiség Megváltójának: „Min-

denki téged keres.” (Márk 1:37) Akkor nem lesz többé önzés,

irigység, gyılölködés, hazugság, lopás, csalás, engedetlenség, ve-

szekedés és harc a nemzetek közt!20

Megünnepeljük születését, akinek a földi küldetésében

(1) Isten megdicsŒül, (2) a földnek a béke ígérete adatik és

(3) minden embernek megadatik a bizonyosság Isten irántuk

való jóindulatáról!
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Ha minden embernek, aki a világra jön, ezek a dicsŒséges esz-

mék szolgálnának élete jelzŒtüzeként, mennyivel édesebb és

boldogabb lenne az élet! Az ilyesfajta céllal mindenki arra töre-

kedne, ami tiszta, egyenes, tiszteletre méltó, erényes és igaz –

mindarra, ami a tökéletességhez vezet. (...) Kerülnének mindent,

ami tisztátalan, megvetendŒ és hitvány. Ha mindenki vágyna ar-

ra, hogy jóindulattal legyen embertársai iránt, és arra törekedne,

hogy önzetlenségét és önfeláldozását tükrözŒ ezernyi kedves

szóval és apró tettekkel kifejezésre juttassa ezt a vágyat, milyen

nagyban hozzájárulnának mindnyájan az egyetemes békéhez a

földön és az emberiség boldogságához!21

Mennyivel elragadóbb lenne a világ, ha például az emberek

Œszintén törekednének Krisztus tanácsának alkalmazására: „Ha

bármi panaszod van atyádfia ellen, keresd fel!” [Lásd Máté

5:23–24.] Vagy ez az intés: „keressétek elŒször Istennek országát,

és az Œ igazságát” [Máté 6:33], ami egyszerıen azt jelenti, hogy

ne aggodalmaskodjunk a világ dolgai miatt annyira, hogy a lelki

célok fölé helyezzük Œket.22

Érzem és tudom, hogy általa és egyedül általa, valamint a Jézus

Krisztus evangéliuma iránti engedelmesség által találhatunk bol-

dogságot és üdvözülést ezen a világon, és örök életet az elkövet-

kezendŒ világon.23

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen fŒ problémákkal kell szembenéznie az emberiségnek

ma? Jézus Krisztus mely konkrét tanításai segíthetnének e

problémák megoldásában? Hogyan segíthetnének ezek?

• Miért alapvetŒ a Jézus Krisztusba vetett hit a mai világban ural-

kodó körülmények jobbá tételéhez? Mit jelent neked az, hogy

Jézus Krisztus „az út, az igazság és az élet”?

• Mi tartja vissza az embereket ma attól, hogy életükben alkal-

mazzák az ÜdvözítŒ tanításait? Mi módon tudjuk az egyház

egészeként és egyénenként megismertetni és elfogadtatni az

Úr normáit a világgal?
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Az ember kettŒs természete

A kérdés tehát így hangzik: Melyik biztosít bŒségesebb
életet: fizikai természetünk elkényeztetése vagy lelki
lényünk fejlesztése? Hát nem ez a valódi probléma?1

Bevezetés

Egy 1949-es általános konferenciai beszédben McKay elnök a

következŒ történetet mesélte:

„Van egy régi történet, ... amely egy nagy mıvész élményérŒl

szól, aki egy szicíliai városban álló katedrális freskójának megfes-

tésén munkálkodott. A téma Krisztus élete volt. A mıvész éveken

át szorgalmasan dolgozott, és végül elkészült a festmény, a két

fŒalak, a gyermek Jézus és Júdás Iskariótes kivételével. Mindenütt

modellek után kutatott, akikrŒl a két alakot mintázhatná.

Egy nap, míg a város egyik régi negyedében járt, meglátott né-

hány gyereket, akik az utcán játszottak. Volt köztük egy tizenkét

éves fiúcska, akinek az arca lázba hozta a festŒ szívét. Angyali arc

volt az – meglehet nagyon piszkos, de pontosan az az arc, amit

keresett.

A mıvész hazavitte magával a fiút, aki napról napra türelme-

sen modellt ült, míg a gyermek Krisztus arca el nem készült.

A mıvész Júdáshoz azonban nem talált modellt. Éveken ke-

resztül folytatta keresését, és már attól tartott, hogy remekmıve

befejezetlen marad.

Egy délután a festŒ meglátott a kocsmában egy vézna, rongyos

alakot betántorogni a küszöbön át, aki a padlóra bukva egy kupa

borért esedezett. A festŒ felemelte, az arcába tekintett, és meg-

döbbent. Az arc az emberiség összes bınének nyomát látszott

magán hordozni.

’Jöjj velem – mondta a festŒ. – Adok neked bort, ételt és ruhát.’

11
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McKay elnök azt tanította, hogy földi létezésünk nem más, mint annak próbája, hogy
fizikai természetünk vagy lelki természetünk követését és fejlesztését választjuk-e.
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Megvolt hát végre Júdás modellje. A festŒ sok napon és éjen át

lázasan dolgozott, hogy befejezze remekmıvét.

A munka elŒrehaladtával a modell változáson ment keresztül.

A bódult bágyadtságot különös feszültség váltotta fel, vérbe bo-

rult szemei pedig szörnyülködve meredtek önmaga festett kép-

mására. Egy nap a festŒ, észrevéve alanya feldúltságát,

abbahagyta munkáját és így szólt: ’Fiam, szeretnék segíteni ne-

ked. Mi gyötör annyira?’

A modell zokogásban tört ki, és kezébe temette az arcát.

Hosszú percek után esedezŒ szemmel tekintett az öreg festŒ

szemébe.

’Akkor hát nem emlékszik rám? Évekkel ezelŒtt én voltam a

gyermek Krisztus modellje!’”

Miután elmesélte a történetet, McKay elnök így szólt: „Nos, ez

a történet lehet igaz vagy kitaláció, az általa tanított tanulság

azonban megfelel a valóságnak. Az elzüllött férfi rossz döntést

hozott ifjúságában, és miközben ki akarta elégíteni az élvezetek

iránti vágyát, egyre mélyebbre és mélyebbre alacsonyodott, míg-

nem erkölcsi fertŒbe süllyedt.”2

David O. McKay tanításai

Mindannyiunknak két ellentétes természete van: 
a fizikai és a lelki

Az ember kettŒs lény, élete pedig Isten terve. Ez az észben tar-

tandó elsŒ alapvetŒ tény. Az embernek van egy természetes teste

és egy lelki teste. E tény kijelentésében a szentírások nagyon vi-

lágosak:

„És az Istenek embert formáltak a föld porából, és vették a

szellemét [azaz az ember szellemét] és az emberbe helyezték és

orrába bocsátották az élet leheletét, és az ember élŒ lélekké vált.”

[Ábrahám 5:7]

Az ember teste tehát pusztán a hajlékot jelenti, amiben lelke la-

kozik. Túl sokan, túlságosan sokan hajlamosak a testet tekinteni

az embernek, következésképp erŒfeszítéseiket a test gyönyörei-

nek, vágyainak, kívánságainak és szenvedélyeinek kielégítésére
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fordítják. Túlságosan kevesen ismerik fel, hogy a valódi ember

halhatatlan lélek, ami „intelligencia, vagyis az igazság világossága”

[T&Sz 93:29], ami önmaga is él, még mielŒtt testet nemzenének

számára, és hogy ez a lelki lény, annak minden jellegzetes voná-

sával együtt tovább fog élni akkor is, miután a test megszınik re-

agálni földi körülményeire. Ezt mondta az ÜdvözítŒ:

„Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e

világot, és elmegyek az Atyához.” (János 16:28)

Ahogy Krisztus korábban létezŒ Lelke életre keltette húsból és

vérbŒl való testét, úgy történik ez a földre születŒ minden ember

korábban létezŒ lelkével is. Tartsátok ezt emlékezetben az élet

elsŒ alapvetŒ igazságaként!

A kérdés tehát így hangzik: Melyik biztosít bŒségesebb életet:

fizikai természetünk elkényeztetése vagy lelki lényünk fejleszté-

se? Hát nem ez a valódi probléma?3

A fizikai ember vágyainak és kívánságainak szolgálata csupán pil-

lanatnyi megelégedést hoz, és boldogtalansághoz, gyötrelemhez

és lehetséges lealacsonyodáshoz vezethet; a lelki teljesítmények

azonban olyan örömet okoznak, amit késŒbb nem kell megbánni.

A galátziabeliekhez írott levelében Pál konkrétan megnevezi „a

testnek cselekedeteit”, ahogy Œ nevezi Œket, valamint „a Léleknek

gyümölcseit”. Figyeljétek meg ezt a besorolást: „A testnek csele-

kedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek:

házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyı-

lölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezek-

hez hasonlók: melyekrŒl elŒre mondom néktek, a miképen már

ezelŒtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten

országának örökösei nem lesznek.

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketı-

rés, szívesség, jóság, hıség,

szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és

kívánságaival együtt.
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Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.” (Galátziabeliek

5:19–25)4

Létezik valami magasztosabb, mint az állati lét, nevezetesen a

lelki szféra, ahol szeretet honol, ami az emberi lélek legfensége-

sebb jellemvonása. Együttérzés, kedvesség és más jellemvonások

is találhatók ott.5

Van valami az [emberben], ami arra készteti, hogy emelked-

jen önmaga fölé, uralja környezetét, legyen ura testének és min-

den fizikai dolognak, és éljen egy magasabb, sokkal gyönyörıbb

világban.6

Az ember többre hivatott a puszta állati létnél! A lélek adja ezt

a többletet! Minden férfi, aki megérezte ezt, maga is bizonyság-

gal rendelkezik, és minden nŒnek szintén bizonysága van, hogy

az ember kettŒs lény. Van teste, ahogy minden más állati lénynek

is. Ám van valamije, ami csak Mennyei Atyjától ered, és feljogo-

sult és fogékony a suttogásra, fogékony a mennyei SzülŒtŒl jövŒ

hatásokra a Szentlélek által, aki a közbenjáró köztünk és az Atya-

isten, valamint Fia, Jézus Krisztus között.7

Az élet egyfajta próba, hogy megmutassuk, két
természetünk közül melyiket fogjuk követni és kialakítani

Az ember földi létezése nem más, mint annak próbája, vajon

olyan dolgokra fogja-e összpontosítani erŒfeszítéseit, elméjét,

lelkét, melyek fizikai természetének jólétéhez és megelégedett-

ségéhez járulnak hozzá, vagy élete fŒ törekvésének a lelki tulaj-

donságok kialakítását teszi-e.

„Minden nemes érzés, a szeretet minden önzetlen kifejezése,

az igazságért való minden bátor szenvedés, az egyénnek az ön-

magánál magasabb dolgoknak való minden alárendelése, az esz-

mékhez való minden hıség, az alapelvek iránti minden önzetlen

odaadás, az emberiségnek nyújtott minden segítség, az önuralom

minden megnyilvánulása, a lélek minden bátor tette, amit nem

gyŒz le semmiféle szándék vagy szabály, hanem az ember egyedül

a jó érdekében létezik, cselekszik és él jól – ez a lelkiség.”8

Általában véve van az emberben egyfajta isteniség, amely arra

készteti, hogy elŒre és felfelé törekedjen. Hisszük azt, hogy ez a
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benne rejlŒ erŒ az a lélek, amely IstentŒl ered. Az ember élt, mi-

elŒtt e földre jött volna, és azért van itt, hogy a benne lakozó lé-

lek tökéletesítésére törekedjék. Életének valamely pontján

minden ember ráébred, hogy vágyik arra, hogy kapcsolatba lép-

jen a Végtelennel. Lelke Istenhez fordul. Ez az érzés egyetemes,

és az igazat megvallva minden embernek ugyanabban a nagy

munkában kellene munkálkodnia: a lelki békesség és szabadság

keresésében és kifejlesztésében.9

Megadatik a választás, hogy a fizikai világban élünk-e állatokként,

vagy mindazt, amit a föld nyújt, eszközként használjuk a lelki világ-

ban való léthez, ami vissza fog minket vezetni Isten színe elé.

Ez közelebbrŒl meghatározva a következŒket jelenti:

Az önzést választjuk-e, vagy megtagadjuk önmagunkat mások

javára.

A vágyak [és] szenvedélyek kielégítésén csüngünk-e, vagy mér-

tékletességet és önuralmat fejlesztünk ki.

A szabadosságot választjuk-e vagy az erkölcsi tisztaságot.

Gyılöletet szítunk-e, vagy a szeretetet ápoljuk.

Kegyetlenül cselekszünk-e vagy jóindulattal.

Kiábrándulttá válunk-e, vagy bizakodók és reménykedŒk

vagyunk.

Árulókká válunk-e – hıtlenné azokhoz, akik szeretnek min-

ket, hıtlenné a hazánk, az egyház vagy Isten iránt –, vagy hıek

maradunk.

Álnokul cselekszünk-e, vagy becsületesek leszünk, akiket adott

szavuk kötelez.

Rágalmaz-e a nyelvünk, vagy féken tartjuk azt.10

Az, hogy az ember megelégedett marad-e azon belül, amit mi

az állatvilágnak nevezünk, megelégedve azzal, amit az állatvilág

nyújt neki, erŒfeszítés nélkül meghajolván vágyai és szenvedélyei

szeszélyei elŒtt, mind mélyebbre és mélyebbre csúszva az élve-

zetek birodalmába, vagy pedig önuralom által intellektuális, er-

kölcsi és lelki örömök felé emelkedik, azon múlik, milyen

döntéseket hoz életének minden napján, vagyis inkább életének

minden órájában.11
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Mily megcsúfolása az emberi természetnek az, amikor egy em-

ber vagy emberek egy csoportja, bár felruházattak azzal a tudat-

tal, hogy képesek emberi méltósággal az alantasabb

teremtmények számára láthatatlan szférába emelkedni, mégis

megelégednek azzal, hogy állati ösztönöknek engedelmesked-

nek anélkül, hogy bárminemı erŒfeszítést tennének a jóságból,

tisztaságból, önuralomból és hitbŒl fakadó öröm megtapasztalá-

sa érdekében, ami az erkölcsi normáknak való engedelmesség-

bŒl ered! Milyen tragikus az, amikor az ember, aki „kevéssel

[tétetett] kisebbé az Istennél, és dicsŒséggel és tisztességgel

megkoronáz[tatott]” (Zsoltárok 8:6), megelégszik azzal, hogy az

állatok szintjén éljen!12

A föld, annak teljes magasztosságával és csodájával, nem je-

lenti a teremtés végsŒ célját. „... [Az] dicsŒségem – mondja ma-

ga az Úr –, hogy létrehozzam az ember halhatatlanságát és örök

életét.” (Mózes 1:39) Az embernek isteni ajándékként kapott sza-

bad akaratának használata közben kötelességének kellene tarta-

nia, éreznie kellene, hogy tartozik azzal, hogy segítsen a

TeremtŒnek elérni ezt a mennyei célt.

Az élet igaz célja nem a puszta létezés, nem a kedvtelés, nem

a hírnév, nem a vagyon. Az élet igaz célja az emberiség tökélete-
sítése az egyén erŒfeszítései által, Isten sugalmazásának útmu-
tatása alatt.

A valódi élet nem más, mint reagálni a bennünk lakozó leg-
jobbra. Ha valaki egyedül a vágyaknak, a gyönyörnek, a gŒg-
nek, a pénzkeresésnek él, nem pedig a jóságnak és a
kedvességnek, a tisztaságnak és a szeretetnek, a költészetnek,
zenének, virágoknak, csillagoknak, Istennek és az örök remé-
nyeknek, akkor megfosztja önmagát az élet valódi örömeitŒl.13

A lelkiség önuralmat és Istennel való kapcsolatot kíván

A lelkiség – a mi igazi célunk – az önmagunk feletti diadal és a

Végtelennel való kapcsolat tudatossága.14

A lelkiség arra készteti az egyént, hogy legyŒzze a nehézsége-

ket, és egyre több erŒt nyerjen. Az egyénnek érezni képességei

kibontakozását és lelkében az igazság kiterjedését az élet egyik
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legmagasztosabb élménye. Az önmagunk és a magas eszmék

iránti hıség fejleszti a lelkiséget. Minden vallás valódi ismérve az,

milyenné teszi az embert. „Becsületesnek, igaznak, erkölcsös-

nek, jóakaratúnak és erényesnek [lenni], és minden emberrel jót

[cselekedni]” (lásd Hittételek 1:13) olyan erények, melyek mind

hozzájárulnak a lélek legmagasztosabb céljainak eléréséhez. „Az

ember isteni természete, a fenséges, mindent megkoronázó

ajándék az, ami Œt minden teremtett dolog királyává teszi.”15

Az ember, aki azt tartja szem elŒtt, hogy jobbá tegye a világot,

amiben él, azt kívánva, hogy hozzájáruljon családja és embertár-

sai boldogságához, és aki mindent Isten dicsŒségére cselekszik,

olyan mértékben alakítja ki lelkiségét, amilyen mértékben meg-

tagadja önmagát ezen eszmék miatt. Igen, csak olyan mértékben

emelkedik az állatvilág fölé, amilyen mértékben megteszi ezt.16

A lelkiség és az erkölcsösség, ahogy azt az utolsó napi szentek

tanítják, szilárdan alapvetŒ tantételekben horgonyoz, olyan tan-

tételekben, melyektŒl a világ soha nem menekülhet, még akkor

sem, ha akarna. Az elsŒ alapvetŒ tétel egy személyes Isten léte-

zésébe vetett hit – ami az utolsó napi szentek esetében tudást je-

lent. Az utolsó napi szent gyermekeket megtanítják arra, hogyan

ismerjék fel Ãt, és hogy olyan személyként imádkozzanak hozzá,

aki képes meghallgatni, hallani és érezni ugyanúgy, ahogy egy

földi apa képes meghallgatni, hallani és érezni. Édesanyjuktól és

édesapjuktól lényük belsejébe szívták a valós bizonyságot, hogy

ez a személyes Isten ismét szólt ebben a sáfárságban. Valóság rej-

lik ebben.17

Bizonyságot teszek arról, hogy a kommunikáció csatornája

nyitva áll, és az Úr kész vezetni – és vezeti is – népét. Nem éri-e

ez meg, hogy ellenálljunk annak a kísértésnek, hogy lehetŒséget

keressünk vágyaink vagy hiúságunk kielégítésére, ahogy néhá-

nyan teszik, és amikor megteszik, kizárásban részesülnek az egy-

háztól, pusztán egy szeszély vagy szenvedély kielégítése miatt? Az

út nyitva áll számotokra – két út áll elŒttetek. Az egyik a lélekhez

vezet, annak a léleknek a bizonyságához, amely összhangban van

a teremtés lelkével, a Szentlélekkel. Az Úr Lelke életre kelt és

megelevenít minden lelket, akár az egyházban, akár azon kívül.
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Általa élünk, mozgunk és létezünk, de a Szentlélek bizonysága

különleges kiváltság. Olyan, mint amikor a rádiót bekapcsolva

meghallunk egy hangot a világ másik végébŒl. A hatósugarán kí-

vüli emberek nem képesek hallani, de ti halljátok, halljátok azt a

hangot, és jogosultak vagytok arra a hangra és annak útmutatá-

sára, amelyet meg is kaptok, ha megteszitek a rátok esŒ részt. Ha

azonban engedtek ösztöneiteknek, vágyaitoknak, szenvedélyei-

teknek, és büszkén morfondíroztok, tervezgettek és mesterked-

tek, azt gondolva, hogy büntetlen maradtok, akkor a dolgok

sötétté válnak. Elértétek ugyan szenvedélyeitek és vágyaitok kie-

légítését, de megtagadtátok a lelket; elvágtátok a lelketek és a

Szentlélek lelke közti kommunikációt.18

Nem ismerek magasztosabb és áldottabb eszmét annál, 

mint úgy élni a Lélekben, hogy kommunikálni tudjunk az

Örökkévalóval.19

Amikor Isten válik lényünk középpontjává, életünkben új cél-

ra eszmélünk: a lelki teljesítményre. A fizikai javak többé nem je-

lentik az élet fŒ célkitızését. A test kielégítése, táplálása és

kényeztetése úgy, ahogy bármely állat is tenné, többé nem jelen-

ti a halandó létezés fŒ célját. Istent nem abból a szemszögbŒl

nézzük, hogy mit kaphatunk tŒle, hanem inkább abból, hogy mit

adhatunk neki.

Csakis bensŒnk tökéletes alávetésével emelkedhetünk felül

természetünk önzŒ, hitvány visszatartó erején. Isten az a lélek-

nek, ami a lélek a testnek. Amikor a lélek elhagyja a testet, az

élettelenné válik, és ha Istent kirekesztjük az életünkbŒl, a lelki-

ség erŒtlenné válik. (...)

Határozzuk el, hogy mostantól fogva olyan férfiak és nŒk le-

szünk, akiknek magasztosabb és kifinomultabb a jelleme, akik

jobban tudatában vannak gyengeségeiknek, akik kedvesebbek és

elnézŒbbek mások gyarlóságai iránt! Határozzuk el, hogy ottho-

nunkban több önuralmat fogunk gyakorolni, féken tartjuk vér-

mérsékletünket, érzéseinket és nyelvünket, hogy ne tévedjen a

helyesség és tisztaság határain kívülre, valamint hogy jobban fo-

gunk törekedni életünk lelki oldalának fejlesztésére, és felismer-

jük, milyen nagy mértékben függünk IstentŒl ebben az életben!20
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Az Atyaisten valósága és a feltámadt Úr Jézus Krisztus valósága

olyan igazság, aminek minden emberi lelket hatalmába kellene

kerítenie. Isten az emberi elme középpontja, ugyanolyan bizo-

nyosan, ahogy a nap e világegyetem középpontja, és amint meg-

érezzük az Ã atyai mivoltát, amint megérezzük közelségét, amint

megérezzük az ÜdvözítŒ isteni mivoltának valóját, akkor Jézus

Krisztus evangéliumának igazságai ugyanolyan természetesen

követik ezeket, ahogy a nappal követi az éjt, és az éj követi a

nappalt.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért szükséges az, hogy fizikai és lelki természetünk is legyen

egyaránt? Hogyan használhatjuk vágyainkat és szenvedélyein-

ket jóra vagy rosszra?

• McKay elnök azt tanította, hogy az élet egyfajta próba, hogy

megmutassuk, melyik természetünket fogjuk követni (lásd

15–17. oldal). Mi módon tapasztalunk ellentmondást fizikai és

lelki természetünk között? Milyen döntéseket hozhatunk nap-

ról napra, hogy olyan nagyszerı lelki áldásokat élvezhessünk,

mint a szeretet, az öröm és a békesség? (Lásd 14–19. oldal.)

• Mi a „természetes ember”? (Móziás 3:19) A természetes ember

miért ellensége Istennek? Mit kell tenni a természetes ember

levetkŒzéséhez? (Lásd 17–20. oldal.)

• Milyen hatások indítanak sok embert arra, hogy életüket fizi-

kai természetük kielégítésére összpontosítsák? IdŒnként miért

nehéz lelki dolgokra összpontosítani?

• Mik azok a látszólag apró hiányosságok, amik lelkiségünk út-

jába állhatnak? Hogyan segíthet lelkiségünk növelésében az

önuralom kialakítása? (Lásd 17–20. oldal.)

• Miként van hatással lelkiségedre az Istennel való kapcsolatod?

(Lásd 17–20. oldal.) Mit tehetsz azért, hogy életed középpont-

jában az Atyaisten és Jézus Krisztus álljon?

Kapcsolódó szentírások: Jób 32:8; 2 Nefi 2:27–29; Móziás

16:1–5; Ábrahám 3:24–25
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„E nagyszerı egyház szervezetének – mely oly teljes, oly tökéletes – nem más a célja,
mint az egyének megáldása.”



Az egyház célja

Az egyház, a maga teljes szervezetével, mindenkinek
szolgálatot és sugalmazást nyújt.1

Bevezetés

David O. McKay elnök nagy szeretettel volt az egyház iránt, és

erŒs bizonysággal rendelkezett arról a küldetésérŒl, hogy elŒké-

szítse Isten királyságának végsŒ megalapítását. Míg a Tizenkét

Apostol Kvórumában szolgált, a következŒ élményt idézte fel:

„Annak a gyülekezeti háznak a pulpitusa felett, ahova fiúként

a vasárnapi gyılésekre jártam, sok éven át a néhai John Taylor

elnök nagyméretı fényképe függött, alatta pedig – általam arany-

nak vélt betıkkel felírva – ez a kifejezés állt:

’Isten királysága vagy semmi.’

Ez a mondás nagy hatással volt rám puszta gyermekként is,

évekkel azelŒtt, hogy megértettem volna igazi jelentŒségét. Fel-

ismerni látszottam abban a zsenge korban, hogy nincs még egy

egyház vagy szervezet, mely megközelítené azt a tökéletességet,

illetve birtokolná azt az isteniséget, amely Jézus Krisztus egyhá-

zát jellemzi. Gyermekként ösztönösen éreztem ezt, ifjúként tel-

jességgel megbizonyosodtam róla, ma pedig lelkem szilárd

meggyŒzŒdéseként tartom nagy becsben. (...)

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza isteni mi-

volta megmutatkozik szervezetében és tanításaiban egyaránt. Az

isteni mivolt, a testvériség és a szolgálat – e három irányelv ...

hatja át minden egyházi tevékenységünket.”2

McKay elnök vezetése is szilárd meggyŒzŒdését tükrözte. Az

egyház elnökeként végzett szolgálata során az egyház jelentŒs nö-

vekedést és fejlŒdést tapasztalt világszerte; az egyháztagság körül-

belül egymillióról közel hárommillióra emelkedett. Két történész
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a következŒt jegyezte fel McKay elnök e növekedésben betöltött

szerepérŒl:

„Szolgálata elején David O. McKay elnök, aki az egyház elnöke-

ként elsŒnek utazott olyan nagy távolságokra, bejárta az európai,

latin-amerikai, afrikai és csendes-óceáni szigetek missziókat, két

templomtelket szentelt fel Európában, és bejelentette, hogy temp-

lom fog épülni Új-Zélandon. 1955-ben bejelentette, hogy az egy-

háznak ’meg kell tennie minden ésszerı és gyakorlati erŒfeszítést,

hogy az e távoli missziókban élŒ egyháztagok elérhetŒ közelségé-

be helyezzen ... minden lelki kiváltságot, amit az egyház nyújthat’

[Conference Report, 1955. ápr., 25. o.]. A templomok építése, a

missziók számának növelése, a cövekek szervezése világszerte, a

szentek arra indítása, hogy szülŒföldjükön építsék fel Siont ahe-

lyett, hogy Amerikába vándorolnának, valamint az egyház vezeté-

sének végül az egyes országok saját szülöttjeinek kezébe helyezése

mind jelentŒs lépések voltak e cél megvalósítása felé.”3

McKay elnök az egyház isteni küldetésébe és rendeltetésébe

vetett hite élete végéig megmaradt. Egy általános konferenciai

beszédben kevesebb, mint egy évvel halála elŒtt ezt tanította:

„Isten úgy alapította meg ezt az egyházat, hogy soha ne rombol-

tassék le, és ne adasson más népnek. És ahogy Isten él, és népe

hı hozzá és egymáshoz, nem kell aggodalmaskodnunk az igaz-

ság végsŒ diadala miatt.”4

David O. McKay tanításai

Az egyház küldetése az, hogy elŒkészítse 
Isten királyságának végsŒ megalapítását

Az egyház küldetése az, hogy elŒkészítse az utat Isten királysá-

gának a földön való végsŒ megalapításához. Célja elŒször is az,

hogy az emberek életében krisztusi jellemvonásokat fejlesszen

ki, másodszor pedig az, hogy átalakítsa a társadalmat, hogy a vi-

lág jobb és békésebb élŒhely lehessen.5

Mi volt Krisztus tanításainak [fŒ hangsúlya], amikor lejött az

emberek közé? ElsŒ nagy kijelentése arra vonatkozott, hogy Isten

királysága közel van már. „Térjetek meg, mert elközelített az Is-

tennek országa.” [Lásd Márk 1:15.] ElŒhírnöke, KeresztelŒ János
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prédikált így. Az Úr eljövetelét hirdette. Megmutatta, milyen he-

lyet tölt majd be az Úr e királyságban, az ÜdvözítŒ pedig tanúsá-

got tett errŒl, és Ã is ugyanezt hirdette. És mi volt a királyság?

Nem mitikus, hanem valós királyság; nem csupán egy érzés a ben-

sŒben, hanem az igazlelkıség külsŒ megnyilvánulása is. Az embe-
rek közti isteni kormányzás volt. Ez volt az ÜdvözítŒ

gondolataiban: az isteni kormányzás megalapítása az emberek

között.6

Az [Isten királysága] kifejezés isteni uralomra utal az emberek

szívében és akaratában, valamint a társadalomban. Az ember el-

ismer egy övét meghaladó erŒt és hatalmat. „Nem egy zsarno-

koskodó Istenség önkényuralma ez, hanem az ember saját

akarata önkéntes alárendelése Isten akaratának.” Jézus egy alka-

lommal ezt mondta: „Az Isten országa ti bennetek van.” [Lukács

17:21] Ez igaz, hiszen a külsŒdleges királyságban való tagság az

ember szívében gyökerezik. (...) Csak egy olyan csoport tudja

idŒvel átformálni az emberi társadalmat, amely egy elmével te-

kint útmutatásért a mennyre.

Isten királysága egyetemes testvériséget is sugall, amiben min-

den ember elismeri Istent LegfŒbb Uralkodójaként, és vágyat táp-

lál arra, hogy engedelmeskedjen az Ã isteni akaratának.7

Vannak a világon, akik azt mondják, hogy az emberek szívében

lévŒ irigység, ellenségesség [és] önzés mindig meg fogja gátolni

az Isten királyságaként ismeretes ideális társadalom megalapítá-

sát. Bármit mondjanak is a kétkedŒk és a gúnyolódók, Krisztus

egyházának az a küldetése, hogy az emberek szívébŒl kirekessze

a bınt és a gonoszságot, és úgy alakítsa át a társadalmat, hogy bé-

kesség és jóakarat uralkodjon e földön.8

A papsági kvórumok és segédszervezetek azt 
a célt szolgálják, hogy segítsenek teljesíteni 

az egyház küldetését

Nézzétek csak meg az egyház papságát! Képzeljétek el benne

a munkálkodó részekre vagy csoportokra szervezett férfiakat és

fiúkat, a kilencvenéves apától a tizenkét éves fiúig! Ezekben a

csoportokban mindazt példázva látjátok, amit az emberi társada-

lom a társadalmi csoportokban és társaságokban keres. Ezekben
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a kvórumokban lehetŒség adódik a közösségvállalásra, a testvé-

riségre és a szervezett szolgálatra. (...)

Azok, akik tevékenyek, szervezett módon munkálkodnak egy-

más jobbá tételén, a tagság egyéni jólétén és a társadalom egé-

szének javán. Ha nem tekintenénk a kvórumoknál mélyebbre,

nem kapnánk-e akkor is fenséges képet, ahol a férfiak és fiúk

összegyılhetnek, társulhatnak és kapcsolatban állhatnak az em-

beriség szolgálatában, olyan képet, amelyben minden férfi test-

vérének tekinti a másikat? Ebben a kvórumban az orvos ott ül az

asztalos mellett, és mindegyiküket a legnemesebbé formáló tö-

rekvés hajtja: Isten imádata és az emberiségnek nyújtott hasznos

segítség!9

A SegítŒegylet felelŒssége az, hogy segítsen a papságnak Isten

királyságának megalapításában, a szegények megsegítésében és

szenvedéseik enyhítésében, továbbá az, hogy sok más módon

hozzájáruljon a világ békességéhez és boldogságához. (...)

Az egyik legösztönzŒbb ígéret, ami valaha is adatott az embe-

reknek, akik szeretik a szolgálatot, nem más, mint amit az Üdvö-

zítŒ e szavakkal adott: „A mennyiben megcselekedtétek egygyel

ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”

(Máté 25:40) (...) Már férfivé nŒttem, amikor megértettem az eb-

ben az egyházban lévŒ nŒtestvéreink által nyújtott szolgálat je-

lentŒségét.10

Az egyház, felismerve, hogy az otthonon kívül más dolgok is ha-

tással lehetnek a felnövekvŒ gyermek életére, mielŒtt képes len-

ne önálló döntéseket hozni, vallásos környezetet teremt szinte a

születés pillanatától. A Vasárnapi Iskola, az Elemi, a [Fiatal Férfi-

ak és Fiatal NŒk szervezete] megfelelŒ oktatást, szórakozást és he-

lyes útmutatást nyújtanak a bölcsŒ ringásától a felnŒttkorig.11

Az utolsó napi szentek valóban olyan nép, akik segítséget nyúj-

tanak egymásnak a gyümölcsözŒ életben, olyan életben, amely az

emberi lény üdvözülése felé tart. Ez alatt az üdvözülés alatt 

nemcsak egy olyan helyet értek az elkövetkezendŒkben, ahol gond-

jaink és aggodalmaink megszınnek, hanem olyat, ahol az üdvözü-

lés az egyénre, a családra és a társadalomra egyaránt vonatkozik itt

és most. Jézus Krisztus evangéliuma által, valamint az egyház töké-
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letes szervezete által, ahogy az e sáfárságban Joseph Smith prófétá-

nak kinyilatkoztatásra került, lelki segítséget nyújtunk egymásnak

azáltal, hogy kihasználjuk a szolgálat számos lehetŒségét az egy-

házban. Testvériséget ápolunk a papsági kvórumokon és a segéd-

szervezeteken belüli, valamint minden társas összejövetelünkön

folytatott tevékenységekkel és társas kapcsolatokkal.12

Míg az egyház eleget tesz küldetésének, 
megáldja és tökéletesíti az egyéneket

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai szá-

mára az egyén értéke különleges jelentéssel bír. A kvórumok, se-

gédszervezetek, egyházközségek, cövekek, sŒt még maga az

egyház is azzal a céllal lett megszervezve, hogy elŒsegítsék az em-

ber jólétét. Mindannyian pusztán eszközök a célhoz, mely cél

nem más, mint Isten minden gyermekének boldogsága és örök-

kévaló jóléte. Ezért tehát az egyház minden tagjához szólok, kü-

lönösen pedig a kvórumok elnökeihez és minden segédszervezet

tisztségviselŒihez, hogy egyesített erŒfeszítéssel édesítsék meg az

emberek életét.13

Az emberben nemcsak ösztönök élnek, hanem egy isteni lény

is, ami egyre elŒrébb és egyre feljebb készteti Œt. Ez az érzés

egyetemesen fellelhetŒ, és életének valamely szakában minden

ember tudatában van e tulajdonságának.

E lelki késztetéssel kapcsolatos három nagy szükséglet, amely

változatlan maradt az évszázadok során: (1) Minden normális

ember szeretné valamelyest megismerni Istent. Milyen is Ã? Ér-

dekli az emberiség családja, vagy teljességgel figyelemre sem

méltatja? (2) Hogyan éljünk a lehetŒ legjobban ezen a világon,

hogy a legsikeresebbek legyünk és a legnagyobb boldogságban

legyen részünk? (3) Mi is a halálnak nevezett elkerülhetetlen do-

log? Mi történik utána?

Ha szeretnétek választ kapni az emberi lélek e vágyódásaira, az

egyházhoz kell fordulnotok azokért. Egyedül az igaz vallás képes

megelégedést hozni a vágyódó léleknek.14

Miért tartunk ilyesfajta konferenciai gyıléseket és minden más

gyılést az egyházban? Az egyén javára szolgálnak – a ti fiatok és
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az én fiam, a ti lányotok és az én lányom javára. Az Úr azt mond-

ta: „ha egész életeteken át bınbánatot hirdettek ennek a nép-

nek, és ha csak egy lelket vezettek hozzám, milyen nagy lesz az

örömötök vele az én Atyám országában!” [T&Sz 18:15] (...)

E nagyszerı egyház szervezetének – mely oly teljes, oly töké-

letes – nem más a célja, mint az egyének megáldása.15

Ez az egyház az egyetlen olyan módon lett megalapítva, mely

által Krisztus egyháza meg lehet alapítva, vagyis közvetlenül Is-

tentŒl kapott felhatalmazás által. Így megalapítva pedig az egész

világot arra hívja fel, hogy jöjjenek egy olyan egyházba, melyet

maga Isten alapított, és amely képes minden elŒnyt megadni,

amin az ember elméje, érzelmei és a vágyai eltınŒdhetnek az

egyén e földön végzendŒ küldetésének beteljesítése kapcsán. „A

közvetlen személyes hatás mind jobban dagadó hulláma ez, ami

– rendeltetése szerint – végül megérint majd minden embert és

átalakítja Œket, hogy Jézushoz hasonlóan Œk is olyanná lehesse-

nek, mint Isten.” „A mormonizmus – mint az igaz kereszténység

– megfékezi az önzést, megzabolázza a szenvedélyeket, aláren-

deli a vágyakat, felélénkíti az értelmet, felmagasztalja a gyengéd

érzelmeket. Iparkodásra, becsületességre, igazságra, tisztaságra

és kedvességre indít. Megalázkodásra indítja a büszkéket, felma-

gasztalja a szerényeket, elŒsegíti a törvény betartását, kedveli a

szabadságot – és elengedhetetlen is ahhoz –, valamint kész min-

den embert egy nagyszerı testvériségbe tömöríteni.”16

Miközben az egyház eleget tesz küldetésének, 
nagyban hozzájárul az emberiség jólétéhez

Sok állampolgárt mélységesen aggaszt a bınözésben tapasz-

talt növekvés, a válások és a házasságon kívüli születések magas

mutatói, a nemi úton terjedŒ fertŒzések egyre magasabb száma,

a magas tisztséget viselŒk körében tapasztalt botrányok, és a

becstelenség egyéni és társadalmi körökben megmutatkozó

egyéb tünetei.

Erkölcsi összeomlásnak vagyunk tanúi? Van okunk az aggo-

dalomra? A világ körülvesz minket; az olvasott statisztikák való-

ban rémisztŒek, és valóban szükséges figyelmeztetésként is

szolgálnak. (...)
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Az egyház küldetése az, hogy csökkentse, és amennyiben le-

hetséges, kizárja e gonoszságokat a világból. Nyilvánvaló, hogy

erŒnk egyesítése szükségeltetik e gonoszságok megszüntetésé-

hez. Az erŒk ilyesfajta egyesítése, ilyesfajta eszme Jézus Krisztus

evangéliuma, ahogy az Joseph Smith próféta által visszaállíttatott.

Kifejti az ember életét és annak célját, és magában foglalja a nél-

külözhetetlen üdvözítŒ elemeket, a nemes eszméket, a lelki fele-

melkedést, ami után az ember szíve vágyakozik.

A helyes gondolkodású, egyenes emberek mindenütt arra

vágynak, hogy közösségeinkbŒl kizárják azokat a gonosz eleme-

ket, amelyek állandóan szétporlasztják a társadalmat: a szeszes

italok problémáját a maga részegességével, a kábítószeres szoká-

sokat a maguk összes velejáró gonoszságával, az erkölcstelensé-

get, a szegénységet stb. Az egyház arra törekszik, hogy mind az

otthont, mind a lakóközösséget jobbá és vidámabbá tegye.17

Fejezzük ki hálánkat itt és most Jézus Krisztus egyházáért,

melynek a kvórumai és segédszervezetei kimondottan azért szer-

vezŒdtek, hogy megküzdjenek ezekkel a gonoszságokkal! Isten-

tŒl, az Atyától és Fiától, Jézus Krisztustól kapott isteni

kinyilatkoztatás révén lett megalapítva. DicsŒ küldetése pedig a

visszaállított evangélium igazának hirdetése; a társadalom fele-

melése, hogy az emberek barátságosabban bánjanak egymással;

és olyan egészséges környezet kialakítása a közösségeinken be-

lül, melyben gyermekeink erŒt kaphatnak, hogy ellenálljanak a

kísértéseknek, és bátorítást, hogy kulturális és lelki eredmények-

re törekedjenek.18

Az egyház, amely egy tanulatlan suhancnak adott isteni sugal-

mazás útján állíttatott vissza, megoldást kínál a világnak minden

társadalmi problémára. Sikeresen kiállta az elsŒ évszázad próbá-

ját. Az ebben a huszadik században élŒ emberek briliáns elkép-

zelései közepette, akik lelkiismeretesen keresik a társadalmi

reformok lehetŒségét, és akik vakon kémlelik a jövŒt, hogy kiol-

vassák onnan az ember küldetését, az egyház úgy tündöklik elŒ,

mint a nap az égbolton, ami körül minden más égitest kis jelen-

tŒségı mellékbolygóként kering. Bizonnyal ez az ember legma-

gasabb értékeinek megteremtŒje és megŒrizŒje. Valós feladata az

emberi világunk megváltása. „Ez az igazság fénye, ami mindenütt
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ragyog a világon, és lehetetlen, hogy ez a fény ne fedné fel az em-

bernek elŒbb vagy utóbb, mik azok az isteni eszmék, melyekkel

az embernek élnie kell.”19

Az egyház, a maga teljes szervezetével, mindenkinek szolgála-

tot és sugalmazást nyújt. (...) Ahelyett, hogy kivenné az embere-

ket a világból, inkább arra törekszik, hogy tökéletes, Istenhez

hasonló embereket alakítson ki a társadalomban, és általuk oldja

meg a társadalom problémáit.20

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• McKay elnök tanításai alapján mit mondanál, mi az egyház cél-

ja? (Lásd 24–25. oldal.) Miért tartunk egyházi gyıléseket és

konferenciákat? (Lásd 27–28. oldal.)

• Hogyan segít az egyház elŒkészülni Isten királyságának végsŒ

megalapítására? (Lásd 25–30. oldal.) Miként tükrözi és példáz-

za az egyház Isten királyságát, ami még csak ezután kerül

megalapításra? (Lásd 24–25. oldal.)

• Mit biztosít az egyház, ami a hithı egyháztagokat örök életre

vezeti majd? (Lásd 25–30. oldal.) Mit tapasztaltál, hogyan segít

az egyének tökéletesítésében az egyház szervezete a maga kvó-

rumaival és segédszervezeteivel? (Lásd még Efézusbeliek

4:11–13.)

• Milyen problémákkal kell szembenéznie a társadalomnak ma?

(Lásd 29. oldal.) Miként segíthet e problémák megoldásában

az evangélium alapelveinek alkalmazása? (Lásd 29–30. oldal.)

• Miként áldotta meg életedet az egyházban való tagság? Mit

tehetnél te és a családod, hogy még teljesebben javatokra

válhasson mindaz, amit az egyház nyújt?

• Mit tehetünk, hogy segítsünk az egyháznak véghezvinni kül-

detését ezekben az utolsó napokban?

Kapcsolódó szentírások: Efézusbeliek 2:19–22; 4:11–15; Moróni

6:4–9; T&Sz 10:67–69; 65:1–6
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Az istenimádat elemei

Imádkozom azért, hogy legyen erŒnk úgy élni, hogy isteni
útmutatásban és sugalmazásban részesülhessünk, 

valamint hogy az imádat, az elmélkedés, a társalgás 
és az áhítat révén érezhessük, hogy igenis lehet 

szoros kapcsolatunk Mennyei Atyánkkal. Bizonyságomat
teszem nektek arról, hogy mindez valós; tudunk 

társalogni Mennyei Atyánkkal.1

Bevezetés

David O. McKay már korán megtapasztalta azt a békességet,

ami az Istennel való társalgásból ered. Így emlékezett vissza:

„Emlékszem, egy este [az ágyamban] feküdtem, és reszkettem a

félelemtŒl. Gyermekként természetesen – vagy természetellene-

sen – féltem a sötétben, és gyakorta feküdtem úgy, hogy betö-

rŒkrŒl, ’mumusokról’ és láthatatlan erŒkrŒl képzelŒdtem. Így

ezen a bizonyos estén minden bátorságomból kifogyva feküd-

tem; azonban megtanultam azt, hogy Isten megválaszolja az imá-

kat. Minden erŒmet összeszedve felkeltem az ágyból, letérdeltem

a sötétben, és imádkoztam Istenhez, hogy távolítsa el a félelem

érzetét; és olyan tisztán, ahogy e délután ti halljátok a hangomat,

a következŒt hallottam: ’Ne félj, semmi bántódásod nem esik!’

Ó, igen, talán néhányan azt mondják, mindez csak a képzelet

szüleménye volt. Ám bármit is mondjanak, tudom, hogy lelke-

met elöntötte a gyermeki ima válaszának édes békéje. Ez az a hit,

amit belecsepegtetnek a [gyermekek] elméjébe minden utolsó

napi szent otthonban világszerte. Kijelentem, hogy ahol a gyer-

mekek Örökkévaló Atyánk szoros közelségében nŒnek fel, abban

az otthonban nem lehet sok bın vagy gonoszság.”2

Azon felül, hogy „a Végtelennel való közösségre”3 törekedett,

amikor magában volt, McKay elnök örömét lelte abban is, ha más
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utolsó napi szentekkel együtt imádja Istent. Elmesélte egy emlé-

kezetes élményét, amiben egy egyházi gyılés során volt része:

„Az egyik olyan istentiszteleten, amely a legnagyobb benyo-

mást tette rám azok közül, melyeken valaha is részt vettem, több

mint nyolcszáz embernek osztották ki az úrvacsorát, és ezalatt

semmi egyéb hang nem hallatszott, csak az óra ketyegése –

nyolcszáz lélek, akiknek mind megadatott az Úrral való közösség

lehetŒsége. Nem volt semmiféle figyelemelterelŒ tényezŒ, nem

volt zenekar, éneklés, beszéd. Mindenkinek megadatott a lehe-

tŒség, hogy magába tekintve megvizsgálja önmagát, és megfon-

tolja, érdemes-e avagy érdemtelen arra, hogy részesüljön az

úrvacsorából. Megadatott a kiváltság, hogy közelebb kerüljön

Mennyei Atyjához. Milyen eszményi is volt!”4

McKay elnök arra biztatott minden utolsó napi szentet, hogy

imádatukban és magánéletükben is erre az eszményiségre töre-

kedjenek. Azt mondta: „Kapcsolatra lépni Istennel az Ã Szent

Lelke által az élet egyik legnemesebb törekvése.”5

David O. McKay tanításai

Az áhítat szeretettel elegyített mély tisztelet

Isten létezésének elfogadásától elválaszthatatlan az áhítatos

magatartás, amire most a legbuzgóbban szeretném felhívni az

egész egyház figyelmét. A lelkiség legnagyobb megnyilvánulása

az áhítat; valójában az áhítat egyenlŒ a lelkiséggel. Az áhítat sze-

retettel elegyített mély tisztelet. „A lélek különbözŒ érzéseibŒl ál-

ló összetett érzés” ez. [Egy író] szerint ez „a legmagasztosabb

minden emberi érzés között”. Más alkalommal említettem már,

hogy amennyiben az áhítat a legmagasabb, akkor a tiszteletlenség

a legalacsonyabb státusz, amiben az ember e világon élhet. (...)

Az áhítat magában hordozza a törŒdést, a hódolatot, a tiszte-

letadást és a nagyra becsülést. Így tehát ennek bármely csekély

megmutatkozása nélkül nem lenne elŒzékenység, gyengédség,

illetve mások érzéseinek vagy jogainak figyelembe vétele. Az áhí-

tat a vallás legalapvetŒbb erénye. „Ez az erŒ egyik jele; a tisztelet-

lenség pedig a gyengeség egyik legbiztosabb mutatója. Egyetlen

olyan ember sem emelkedhet fel – mondja egy ember –, aki ki-
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gúnyolja a szent dolgokat.” Majd így folytatja: „Az élet nemes ra-

gaszkodásait tiszteletben kell tartani, különben feladhatják [elu-

tasíthatják] Œket a megpróbáltatás napján.”

SzülŒk, az áhítat, mint a jószívıség is, otthon kezdŒdik. A 

korai gyermekkorban arra kell nevelni a gyermekeket, hogy le-

gyenek tisztelettudóak, figyelmesek – tisztelettudóak egymás

iránt, az idegenek és a vendégek iránt, figyelmesek az idŒsekkel

és gyengélkedŒkkel szemben, és forduljanak áhítattal a szent

dolgok, a szülŒk és a szülŒi szeretet felé.

A családi életben három hatás ébreszt áhítatot a gyermekek-

ben és járul hozzá lelkük fejlŒdéséhez, ezek pedig a következŒk:

elŒször is határozott ám gyengéd útmutatás; másodszor a szü-

lŒk egymás és gyermekeik iránti elŒzékenysége; és harmadszor
az ima, melyben a gyermekek is részt vesznek. Ebben az egy-

házban minden otthonban arra kell törekednie a szülŒknek,

hogy értelmesen cselekedve elmélyítsék gyermekeikben ezt a

három alapvetŒ dolgot.6

Az áhítat Isten felé irányítja a gondolatot. Nélküle nem létezik

vallás.7

Úgy tekintek az áhítatra, mint a lélek egyik legmagasztosabb

jellemvonására. A tiszteletlen ember nem hívŒ ember. (...)

Az áhítat magas fokú kifinomultságot sugall, valamint igaz

hitet az Istenségben és annak igazlelkıségében.8

Úgy érzem, az áhítatot a szeretet mellé kell állítani. Jézus elŒ-

ször a Miatyánkban tett errŒl említést: „Mi Atyánk, ki vagy a

mennyekben, szenteltessék meg a te neved.” [Máté 6:9] Szentel-
tessék meg – azaz legyen szent, legyen tiszteletben tartva.9

Ha több áhítat lenne az emberi szívekben, akkor kevesebb he-

lye lenne a bınnek és a szomorúságnak, és sokkal több hely

maradna az örömre és boldogságra való képességnek. A ragyo-

gó erények közt még megbecsültebbé, még alkalmazhatóbbá,

még vonzóbbá tenni ezt az ékkövet – olyan feladat ez, amely ér-

demes a legegységesebb és legimádságosabb erŒfeszítésre az

egyház minden tisztségviselŒje, minden szülŒje és minden tagja

részérŒl!10
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Az elmélkedés az Istennel való lelki 
kapcsolathoz vezet a Szentlélek által

Túlságosan kevés figyelmet szentelünk az elmélkedés – az

odaadás ezen alapelve – értékének. Két eleme van imádatunk-

nak: az egyik a saját elmélkedésünkbŒl fakadó lelki kapcsolat; a

másik a másoktól kapott útmutatások, különösen azoktól, akik-

nek felhatalmazásuk van arra, hogy vezessenek és oktassanak

minket. E kettŒ közül bensŒnk szempontjából sokkal gyümöl-

csözŒbb az elmélkedés. Az elmélkedés a lélek nyelve. Így defini-

álhatjuk: „a személyes odaadás vagy lelki gyakorlat egy formája,

amely valamely vallásos témáról való mély, huzamosabb ideig tar-

tó gondolkodást kíván.” Az elmélkedés az ima egy formája. (...)

Az elmélkedés az egyik legtitkosabb és legszentebb ajtó, amin

keresztül az Úr jelenlétébe juthatunk. Jézus példát mutatott ne-

künk. Rögtön, miután megkeresztelkedett és elnyerte Atyja jóvá-

hagyását, miszerint „Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én

gyönyörködöm” [Máté 3:17], Jézus elment oda, amit ma a kísér-

tések hegyének hívunk. Szeretek az elmélkedés helyeként emlé-

kezni rá, ahol a negyvennapi böjtölés alatt saját magával és

Atyjával beszélgetett, és megfontolta nagy küldetésének felelŒs-

ségét. E lelki kapcsolat oly nagy erŒt eredményezett számára,

hogy azt tudta mondani a kísértŒnek:

„... Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet

imádd, és csak néki szolgálj.” (Máté 4:10)

MielŒtt elmondta ... a gyönyörı hegyi beszédet, magában volt,

mégis közösségben Istennel. Ugyanezt tette azután az esemény-

dús sabbat nap után is, amikor kora reggel felkelt, miután Péter-

nél vendégeskedett. Péter kétségtelenül üresen találta a

vendégszobát, és amikor [Jézust] keresték, egymagában találtak

rá. Ezen a reggelen mondta Péter a következŒket:

„Mindenki téged keres.” (Márk 1:37)

És ismét, miután Jézus táplálékot nyújtott az ötezernek, azt

mondta a TizenkettŒnek, hogy küldjék el a sokaságot, Jézus ma-

ga azonban felment a hegyre, hogy egyedül legyen. A történetíró

feljegyzése szerint „mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott”

(Máté 14:23). Elmélkedés! Ima!11
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Állítsuk Istent életünk középpontjába! (...) Kapcsolatra lépni

Istennel az Ã Szent Lelke által az élet egyik legnemesebb törek-

vése. Ez pedig akkor következik be, amikor Isten békessége és

szeretete utat talált a lélekbe, amikor az Ã szolgálata válik az em-

ber életének és létezésének fŒ motivációs elemévé.12

Azért megyünk az Úr házába, hogy 
lélekben közösségre lépjünk vele

Azért lépünk be egy kápolnába, hogy az Urat imádjuk. Része-

sülni szeretnénk SzellemébŒl, és azáltal, hogy részesülünk Szel-

lemébŒl, építjük saját lelki erŒnket.13

A gyülekezeti házakat az imádat házaiként szenteljük fel és vá-

lasztjuk el. Ez természetesen azt jelenti, hogy mindazok, akik oda

belépnek, azzal a szándékkal lépnek be oda, vagy legalábbis úgy

tesznek, mintha azzal a szándékkal mennének be oda, hogy kö-

zelebb kerüljenek az Úrhoz, mint az utcán vagy a munkával telt

élet gondjai közt tehetnék. Más szavakkal azért megyünk az Úr

házába, hogy találkozzunk vele, és lélekben közösségre lépjünk

vele. Az ilyen találkozóhelynek tehát elŒször is minden tekintet-

ben megfelelŒnek és helyénvalónak kell lennie, akár Istent te-

kintjük a meghívott vendégnek, akár az Ãt imádókat vesszük az

Ã vendégeiként.

Legyen a találkozóhely akár szerény kápolna, akár fehér már-

ványból épített, drágakövekkel kirakott „építészeti költemény”,

mindez keveset vagy semmit sem számít a Végtelen Jelenlét irán-

ti megközelítésünkben és hozzáállásunkban. Annak a tudatnak,

hogy Isten ott van, elegendŒnek kell lennie ahhoz, hogy fegyel-

mezett, áhítatos magaviseletre késztessen minket.

E tekintetben az egyház tagjaiként bizony bŒven van még javí-

tani valónk az istentiszteleti gyıléseinken! A cövek, az egyházköz-

ség és a kvórum gyılésein elnöklŒ felhatalmazottaknak,

különösen pedig az osztályok tanítóinak különös erŒfeszítést kell

tenniük arra, hogy nagyobb fegyelmet és nagyobb áhítatot tartsa-

nak fenn az imádat és a tanulás óráiban. A pulpitus mögötti ke-

vesebb beszélgetés üdvös hatással lesz az azzal szemben ülŒkre. A

gyermekekben példamutatás és tanítás által kell elmélyíteni, hogy
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az Istent imádó gyülekezetben helytelen a zırzavar és a rendet-

lenség. Gyermekkorukban kell elmélyíteni bennük, és ifjúságuk-

ban hangsúlyozni, hogy tiszteletlenség beszélgetni vagy akár

suttogni egy prédikáció alatt, valamint hogy – egy esetleges vész-

helyzettŒl eltekintve – a faragatlanság netovábbja, ha valaki a gyı-

lés lezárása elŒtt hagyja el az Istent imádó gyülekezetet.14

Két célból épülnek az egyes kápolnák: elŒször is, hogy olyan

helyként szolgáljanak, ahol mindenki tanítást kaphat Isten útjai-

ból, másodszor pedig, hogy bennük mindenki dicsŒíthesse

Mennyei Atyánkat, aki semmi többet nem kér gyermekeitŒl, mint

hogy olyan férfiak és nŒk legyenek, akiknek olyan nemes jelleme

van, hogy ezáltal visszatérhetnek színe elé.15

Amikor egyházi épületbe léptek, Mennyei Atyánk színe elé jöt-

tök – és ennek elegendŒnek kell lenni számotokra ahhoz, hogy

felkészítsétek a szíveteket, az elméteket és az öltözéketeket is,

hogy megfelelŒen és helyénvalóan leülhessetek a jelenlétében.16

Ne tegyük pihenŒnappá a vasárnapot! Szent nap az, amin el

kell mennünk az imádat házába, és Istenünket kell keresnünk.

Ha Ãt keressük a sabbat napján, és színe elé lépünk azon a

napon, akkor sokkal kevésbé találjuk majd nehéznek, hogy a hét

elkövetkezendŒ napjain is a színe elŒtt járjunk.17

Az úrvacsora lehetŒséget biztosít nekünk arra,
hogy közel legyünk az Úrhoz

A legnagyobb vigasz ebben az életben az a bizonyosság, hogy

szoros kapcsolatunk lehet Istennel. (...) Az úrvacsora idŒszaká-

nak fontos szerepe van abban, hogy tudatára ébredjünk ennek a

kapcsolatnak.

„... az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a

kenyeret,

És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyé-

tek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cseleked-

jétek az én emlékezetemre.

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna,

ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt

cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
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Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az

Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.

Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak

poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.

Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a ke-

nyérbŒl, és úgy igyék abból a pohárból.” [1 Korinthusbeliek

11:23–28]

Nincs szentebb szertartás Krisztus egyházában, mint az úrva-

csora megáldása és kiosztása. (...)

Három alapvetŒen fontos dolog kapcsolódik az úrvacsora

megáldásához és kiosztásához. Az elsŒ az önvizsgálat. A magunk-

ba tekintés. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – ám arra

érdemesen kell részesülnünk abban, mindenki megvizsgálván

önmagát az érdemességére vonatkozóan.

Másodszor: szövetséget kötünk; szövetséget kötünk, nem

pusztán ígéretet teszünk. (...) Nincs semmi az életben, ami fon-

tosabb lenne ennél! (...) A szövetséget, az ígéretet olyan szentnek

kell venni, mint magát az életet. Ezt az alapelvet alkalmazzuk

minden vasárnap, amikor veszünk az úrvacsorából.

Harmadszor: van még egy áldás, ami nem más, mint az Úrral

való szoros kapcsolat érzése. LehetŒségünk van kapcsolatra lép-

ni önmagunkkal és kapcsolatra lépni az Úrral. Abban a házban

gyılünk össze, ami neki van szentelve, amit átnyújtottunk neki,

amit az Œ házának nevezünk. Nos, bizonyosak lehettek abban,

hogy Œ ott is lesz, hogy sugalmazást adjon nekünk, ha megfele-

lŒképpen felkészülve jövünk, hogy találkozzunk vele. Nem va-

gyunk felkészültek a vele való találkozásra, ha abba a terembe

olyan gondolatokat hozunk, amik üzleti ügyeinkkel kapcsolato-

sak, különösen pedig ha az imádat házába felebarátaink iránti

gyılöletet hozunk, vagy az egyház felhatalmazottai iránti ellensé-

ges vagy irigy érzéseket. Bizonyos, hogy senki sem remélheti,

hogy közösségre léphet az Atyával, ha ilyen érzéseket táplál. Az

ilyen emberek oly távol állnak az imádattól, és különösen távol

állnak attól, hogy vegyenek az úrvacsorából! (...)

Úgy hiszem, hogy az úrvacsora megáldásának és kiosztásának

rövid ideje az egyik legjobb lehetŒségünk az elmélkedésre, és
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nem szabad, hogy bármi is legyen e szent idŒszak alatt, ami

elvonná figyelmünket a szertartás céljától! (...)

Több áhítattal és tökéletes fegyelemmel kellene körbeven-

nünk ezt a szent szertartást, hogy mindenki, aki az Úr házába jön,

elgondolkodhasson az Ã jóságáról, és csendben, imádságos

lélekkel kifejezhesse Isten jósága iránti köszönetét. Legyen az úr-

vacsora órája a nap olyan élménye, mely során az Urat imádó sze-

mély legalább megpróbálja felismeri magában, hogy lehetséges

Istenével kommunikálnia!

Nagyszerı események történtek ebben az egyházban az ilyes-

fajta lelki közösség által, azáltal, hogy a lélek kész volt meghal-

lani a Mindenható sugalmazását. Tudom, hogy ez valós. Wilford

Woodruff elnökben nagy mértékben megvolt ez az ajándék. Ã

mindig kész volt felelni; ismerte a „csendes, halk hangot”, mely

sokak számára még mindig ismeretlen. Meglátjátok majd, hogy

egyedül lesztek magatokkal és Istenetekkel, amikor megélitek

ezeket a mély sugalmazásokat adó pillanatokat. Valószínıleg

„Úgy hiszem, hogy az úrvacsora megáldásának és kiosztásának rövid ideje 
az egyik legjobb lehetŒségünk az elmélkedésre.”
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akkor tapasztaljátok majd ezeket, amikor nagy megpróbáltatás-

sal kell szembenéznetek, vagy amikor fal kerül utatokba, és úgy

tınik, leküzdhetetlen akadály áll elŒttetek, vagy amikor nehéz

a szívetek valamilyen tragédia miatt az életetekben. Ismétlem, a

legnagyobb vigasz, amit ebben az életben kaphatunk, nem más,

mint az Istennel való lelki közösség érzése. Nagyszerı bizony-

ságok születtek már ilyen pillanatokban. (...)

Amikor megálltok, hogy elgondolkodjatok a dolgon, rájöttök,

hogy az úrvacsorai szolgálat során semmi sem olyan fontos a

külvilág dolgaiból, mint az Urunkra és ÜdvözítŒnkre való emlé-
kezés, és nincs semmi, ami annyira érdemes lenne a figyelmünk-

re, mint annak megfontolása, milyen értékes is az ígéret, amit

teszünk. Miért kellene, hogy bármi is elvonja a figyelmünket? Van

bármi, ami fenségesebb? Ott, egymás színe elŒtt, valamint Atyánk

elŒtt tanúságot teszünk arról, hogy készek vagyunk Krisztus ne-

vét magunkra venni, hogy róla mindig, mindig megemlékezünk,

és hogy be fogjuk tartani azokat a parancsolatokat, amiket Ã

adott nekünk. Tudtok-e, vagy tud-e bármilyen élŒ lény, aki egy

percre is elgondolkodik, bármi olyat helyezni elénk, ami szen-

tebb vagy nagyobb horderejı az életünkben? Ha mechanikusan

veszünk belŒle, nem vagyunk becsületesek, vagy, ha mondhatom

így, megengedjük gondolatainknak, hogy elterelŒdjenek egy

igen szent szertartásról. (...)

Tegyük az úrvacsora óráját az egyik leglenyıgözŒbb eszközzé

az Isten Lelkével való kapcsolatra lépés folyamatában! A Szentlé-

lek – amire jogosultak vagyunk – vezessen minket az Ã színe elé,

érezzük meg ezt a közelséget, és mondjunk imát a szívünkben,

amit Ã meg is fog hallani!18

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit jelent az „áhítatos magatartás”? (Lásd 33–34. oldal.) Miben

több az áhítat a puszta csendben ülésnél? Hogyan fejleszthet-

jük ki ezt a „szeretettel elegyített mély tiszteletet”?

• Hogyan taníthatjuk az áhítat alapelvét otthon és az egyházban?

(Lásd 34–36. oldal.)
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• IdŒnként miért nehéz idŒt találni arra, hogy Isten dolgairól el-

mélkedjünk? Mit tehetünk, hogy több idŒnk legyen elmélkedni?

Milyen áldásokat kaphatunk elmélkedésünk eredményeképp?

(Lásd 35–36., 37–40. oldal.)

• Mit tehetünk, hogy felkészültek legyünk úgy menni „az Úr há-

zába, hogy ... lélekben közösségre lépjünk vele”? (Lásd 36–40.

oldal.) Hogyan készíthetjük fel magunkat az úrvacsoravételre?

(Lásd 36–40. oldal.)

• Miként segíthetünk gyermekeinknek és másoknak még áhíta-

tosabbnak lenni a templomban, az úrvacsorai gyılés során és

a többi egyházi gyılésen? (Lásd 34–36. oldal.) Hogyan vesz el

az áhítatból az, ha késŒn érkezünk egy gyılésre, vagy onnan

korán távozunk?

• Mi az úrvacsora jelentŒsége a te életedben?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 89:6–8; T&Sz 20:75–79;

63:64; 76:19–24; 109:21; 138:1–11
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McKay elnök tanácsosaival, Stephen L Richards elnökkel (balra) és 
ifj. J. Reuben Clark elnökkel (jobbra). McKay elnök azt mondta, szerette volna, 

ha az egyháztagok „láthattá[k] volna az ElsŒ Elnökség egységét”.



Az egység áldásai

Az egység és annak szinonimái – a harmónia, a jóakarat, 
a békesség, az összhang, az egyetértés – olyan állapotot
fejeznek ki, amire az emberi szív állandóan vágyakozik.1

Bevezetés

1934 októberétŒl 1951 áprilisáig ifj. J. Reuben Clark elnök és

David O. McKay elnök együtt szolgált az ElsŒ Elnökség tanácso-

si tisztségeiben, elŒször Heber J. Grant elnök, majd George

Albert Smith elnök tanácsosaiként. Ez alatt az idŒ alatt Clark

elnök elsŒ tanácsosi, McKay elnök pedig második tanácsosi pozí-

ciót töltött be.

1951. április 9-én, öt nappal Smith elnök halálát követŒen az

utolsó napi szentek általános konferenciára gyıltek össze, ahol

az egyház elnökeként támogatták David O. McKay elnököt. Meg-

tudták, hogy Clark elnök, aki mintegy 17 éven át szolgált hithı-

en elsŒ tanácsosként, most második tanácsosnak lett elhívva, és

Stephen L Richards elnök lett az elsŒ tanácsos.

Mivel McKay elnök érezte, hogy az egyháztagok megkérdŒje-

lezik ezt a változást, idŒt szakított az általános konferencián arra,

hogy elmagyarázza két tanácsosa elhívását. Elmondta, hogy

Richards elnök azért lett elsŒ tanácsosnak elhívva, mert Œ már ré-

gebb óta szolgál az apostoli elhívásban, mint Clark elnök. Miután

hangsúlyozta, hogy ez a gyakorlat azonban nem „lefektetett

irányelv”, McKay elnök egyszerıen azt mondta, mindez „így tınt

tanácsosnak” Richards és Clark elnök elhívásának esetében.

Ahogy McKay elnök tovább haladt a beszédében, szólt arról az

egységrŒl, amiben tanácsosaival osztozott: „Nem szeretnénk, hogy

az egyház valamely tagja, vagy bármely férfi vagy nŒ, aki konferen-

ciánkat hallgatja, akár egy percig is azt a gondolatot dédelgetné,
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hogy valamiféle szakadás történt a között a két tanácsos között, aki

Smith elnököt támogatta az ElsŒ Elnökség Kvórumában, majd

Grant elnököt is mindazon évek alatt, amikor együtt voltunk az

alatt a sugalmazott vezetŒ alatt. Ne érezzétek azt sem, hogy bármi-

féle lefokozás történt! Clark elnök csodálatos szolga. (...)

Azt is meg kell értenetek továbbá, hogy az ElsŒ Elnökség Kvó-

rumának tanácsosi tisztjében e két férfi egyenrangú a felhatal-

mazás, a szeretet, a bizalom, a javaslattétel szabadsága és a

felelŒsség tekintetében, amellyel nemcsak a Kvórumnak, hanem

az Úr Jézus Krisztusnak és általában a népének tartoznak.

Ãk ketten nagyszerı férfiak! MindkettŒjüket szeretem, és azt

mondom: Isten áldja meg Œket! Bizonyosságot adok nektek

afelŒl, hogy összhang, szeretet és bizalom fog uralkodni az ElsŒ

Elnökség Kvórumában, ahogy Œket ma támogattátok.”2

Röviddel McKay elnök e kijelentése után Clark elnök is szólt a

szentekhez, és hangot adott annak a vágyának, hogy összhangban

dolgozzon szolgatársaival: „Az Úr szolgálatában nem az a fontos,

hol szolgálsz, hanem az, hogy hogyan. Az Utolsó Napok Szentjei-

nek Jézus Krisztus Egyházában az ember elfoglalja azt a helyet,

ahova elhívták, mely helyet se nem keres, se el nem utasít. Foga-

dom McKay elnöknek és Richards elnöknek, hogy teljesen hı és

odaadó szolgálattal teszek majd eleget a rám háruló feladatoknak,

minden tŒlem telhetŒ erŒmmel és képességemmel, olyan mér-

tékben, amennyire lehetŒvé teszik számomra, hogy elvégezzem

azokat, bármilyen alkalmatlan legyek is e feladatok elvégzésére.”3

Egy három évvel késŒbb megtartott általános konferencián Mc-

Kay elnök ismét beszélt arról az egységrŒl, amiben más egyházi

vezetŒkkel osztozhat: „Azt kívánom, hogy e pillanatban hangom

hatótávolságán belül mindenki, akinek bármi elŒítélet is él a szí-

vében, bárcsak megleshette volna az általános felhatalmazottakat

az Úr házában múlt csütörtök délelŒtt, amikor böjtölve és imád-

kozva összegyıltek, hogy lelkileg felkészítsék magukat az e nagy-

szerı konferencián rájuk váró feladatokra! Láthattátok volna az

ElsŒ Elnökség egységét, és a szívtŒl szívnek, lélektŒl léleknek va-

ló e közlése révén megtudtátok volna, milyen szeretetet érzek két

tanácsosom iránt, valamint tiszta látásuk, józan ítélŒképességük
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és ha kell, vezetŒjük felé tanúsított türelmük iránt. Láthattátok

volna e tizenkét férfi [a Tizenkét Apostol Kvóruma], a Hetvenek

... és az ElnöklŒ Püspökség egységét és szeretetét. Imádkozunk

azért, hogy az azon a gyılésen tapasztalt szeretet és egység kiá-

radjon minden cövekelnökségre, misszióelnökségre, minden

püspökségre, minden papsági kvórumra és segédszervezetre

szerte az egyházban. Ilyen egységgel és szeretettel nincs olyan ha-

talom a földön, amely megállíthatná ennek a munkának, vagyis Is-

ten munkájának elŒrehaladtát!”4

David O. McKay tanításai

Az Úr egységet kíván követŒi között

„Szent Atyám, tartsd meg Œket a te nevedben, a kiket nékem

adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

De nemcsak Œ érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az Œ

beszédökre hisznek majd én bennem;

Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám,

és én te benned, hogy Œk is egyek legyenek mi bennünk: hogy

elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.” (János 17:11, 20–21)

Így az emberek közt valaha is elhangzott legfenségesebb imá-

ban Jézus kimagasló jelentŒségıvé teszi a követŒi közti egységet.

Az egység és annak szinonimái – a harmónia, a jóakarat, a

békesség, az összhang, az egyetértés – olyan állapotot fejeznek

ki, amire az emberi szív állandóan vágyakozik. Ellentétei a vita, a

versengés, a viszálykodás, a zavar. (...)

Váljon valóra otthonainkban, egyházközségeinkben és cöveke-

inkben, valamint a szabadság alapvetŒ tanainak támogatásában

az Úr egységért könyörgŒ közbenjáró imája!5

Egynek lenni céljainkban, úgy, hogy mindenki összehangoltan

munkálkodik – erre van szükség Isten mıvének eléréséhez. Egy

kinyilatkoztatásban, amelyet Joseph Smith próféta körülbelül egy

évvel az egyház megalapítása után kapott, az Úr nagy vonalakban

feltárja, miért állíttatott vissza ez a nagyszerı elvégzendŒ munka

az emberiség javára és a második eljövetel elŒkészítésére. Ezt

mondta:
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„És ugyancsak elküldtem a világba örök szövetségemet, hogy

az legyen fénye a világnak és zászlaja népemnek, és hogy a nem-

zsidók ahhoz igazodjanak, és hogy hírnököm legyen, és egyen-

gesse az utat elŒttem.” (T&Sz 45:9)

Megtudjuk ebbŒl, milyen nagy kötelezettségek lettek e népre

helyezve, hogy segítsenek az Úrnak elvégezni ezeket a dolgokat

az emberek között. Mindez egységet és a célok iránti odaadást kí-

ván. Ennek szükségességével kapcsolatban az Úr ezt a figyelmez-

tetést adta:

„Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és

egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik

magával.” (Máté 12:25)6

El kell kerülnünk az olyan magatartásformákat és tetteket,
amelyek megosztottsághoz vezetnek

Az egyik elsŒ dolog, ami bizonyos, hogy megosztottságot ered-

ményez, az önzés; egy másik az irigység: „X. Y. testvér úgy elment

mellettem, hogy semmit sem szólt az ügyrŒl.” „A püspökség X. Y.

nŒtestvért kérte fel orgonistának, pedig fele olyan jól sem játszik,

mint én.” „Soha többé nem megyek papsági gyılésre, mert a püs-

pökség X. Y.-t jelölte ki a papok tanácsadójaként.” „A Vasárnapi

Iskola X. Y.-t választotta tanítóként.” (...) „Soha nem kaptam sem-

miféle elismerést a cövek elnökségétŒl, és ez nagyon bánt en-

gem.” „Az általános felhatalmazottak nem mindig vannak egy

véleményen.” Ó, százegy ehhez hasonló apróság merülhet fel –

kis dolgok, amik önmagukban jelentéktelenek, ha összevetjük

Œket az élet nagyobb és valósabb dolgaival. És mégis tapasztalat-

ból tudom, hogy az ellenség úgy fel tudja nagyítani Œket, hogy

hegyekké válnak életünkben, és megbántódunk, lelkiségünk pe-

dig éhezik, mert ilyen érzéseket dédelgetünk.

Van még egy elem – a gáncsoskodás –, ami az irigység szelle-

miségével jár. Hibát találunk a felebarátunkban. Rosszat szó-

lunk egymásról. Ha ez az érzés venne erŒt rajtunk, jó dolog

lehet elénekelni a „Rosszat ne szólj!” címı egyszerı kis egyházi

himnuszunkat.
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„Rosszat ne szólj! Az nem való!
Sebet nem ejt a kedves szó.
A szóbeszédet ne terjeszd,
Nem vall az nemes lélekre!
Hisz sokkal jobb lesz az a mag,
Mit gyengéd szó és tett fakaszt.
De ha sok jót nem is tudunk,
Kedves legyen minden szavunk!

Rosszat ne szólj hát másokra;
ElnézŒ légy, mint magaddal!
Ha felfigyelsz egy vétekre,
Akkor se kürtöld széjjel te,
Mert az utunk csak múló nap,
Nem tudhatjuk, hogy meddig tart,
Így míg e földön járhatunk,
Kedves legyen minden szavunk!”
[„Nay, Speak No Ill”, Hymns, 233. sz.]7

Menjünk hát elŒre még nagyobb eltökéltséggel, hogy megvé-

delmezzük egymást az igazlelkı életben, hogy megvédelmezzük

az egyházat, és nem beszélünk felebarátaink ellen, sem az egyház

helyi, cövekbeli vagy általános felhatalmazottai ellen! Kerüljük a

gonosz beszédet! Kerüljük a rágalmazást és a szóbeszédek ter-

jesztését! Mérgek ezek az abban résztvevŒ léleknek. A gonosz

beszéd nagyobb kárt okoz a gyalázóban, mint a gyalázottban.8

Nemcsak a házakban, hanem az otthonokban is léteznek pusz-

tító termeszek, ezek pedig többek között a rágalmazás, a gonosz

beszéd és az állandó hibakeresés akár a szülŒk, akár a gyerme-

kek részérŒl. A rágalmazás méreg a léleknek! „A rágalmazók

olyanok, mint a legyek, amik elrepülnek az ember egészséges ré-

szei felett, és csak a sebeire szállnak rá.” Az ideális otthonban

nincs rágalmazó szóbeszéd az ... iskolai tanítók, a közhivatalno-

kok vagy az egyház tisztségviselŒi ellen. Most, az évek múlásával

még sokkal hálásabb vagyok az édesapámnak, aki felemelt kézzel

így szólt: „Nem akarok semmi rosszat hallani a tanítódról vagy

bárki másról!”9
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A család egysége a menedék és védelem 
helyévé teszi az otthont

A gyermeknek joga van azt érezni, hogy otthonában mene-

dékhelyre, a védelem helyére lelhet a külvilág veszélyei és go-

noszságai elŒl. A család egysége és osztatlansága elengedhetetlen

ahhoz, hogy ezt meg tudják adni neki.10

Kevés, illetve semmilyen olyan dolgot nem tudok elképzelni,

ami kifogásolhatóbb lenne az otthonban, mint az egység és az

összhang hiánya. MásrészrŒl tudom, hogy az olyan otthon,

amelyben egység, kölcsönös segítség és szeretet honol, a menny-

ország kis darabkája lehet a földön. Feltételezem, hogy szinte

mindannyian tanúságot tudnátok tenni arról, milyen édes is az

élet az olyan otthonban, ahol ezek az erények uralkodnak. Mély

hálával és alázattal Œrzöm azt az emléket, hogy ifjú legényként if-

júságom otthonában soha, egyetlen egy alkalommal sem láttam,

hogy édesapám és édesanyám bármin is összekülönbözött volna,

és ez a jóakarat és egymás megértése volt az az összekötŒ kapocs,

ami összetartotta a szerencsés fivérek és nŒvérek csoportját. Az

egység, az összhang és a jóakarat olyan erények, amiket ápolni és

dédelgetni kell minden otthonban!11

Igen gyakran azért van összekülönbözés az otthonban, mert a

férjek meg akarják menteni saját méltóságukat, és szeretnék, ha

az Œ akaratuk teljesülne, ha az Œ kívánságaiknak tennének eleget.

A feleségek ugyanerre vágynak. Néhányan kiváltságuknak érzik,

hogy övék legyen az utolsó szó. IdŒnként a férjek jobban hajlanak

erre, mint a feleségek. Igazából mindketten megpróbálják mente-

ni saját magukat, és ahelyett, hogy összhang és békesség honolna

otthonukban, viszály támad. Ahelyett, hogy fenntartanák az össz-

hangot az otthonban, elveszítik azt, pusztán azért, mert arra tö-

rekszenek, hogy fenntartsák saját önzésüket, vagy hogy a saját

önzŒ vágyuk teljesüljön. Jobb, ha kiölik magukból ezt a vágyat! In-

kább ne mondjanak semmit, és ha kiveszik belŒlük ez a vágy, va-

lamint az ellenségeskedés, az uralkodni és irányítani vágyás, ne

mondjanak semmit, és elnyerik életüket az otthonban.12

Isten áldjon meg mindannyiótokat! Vezessen titeket és segít-

sen nektek, hogy igazlelkıség, összhang és egymás iránti szere-

tet uralkodhassék minden otthonban!13
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Az egyházon belüli egység elŒrehaladáshoz
és lelkiséghez vezet

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza küldetése

a béke megalapozásának küldetése. Az élŒ Krisztus áll az egyház

élén. Alatta több tízezernyi ember kapott isteni felhatalmazást az

egyházban, hogy különféle megbízásokban Ãt képviselje. E kép-

viselŒk kötelessége, hogy testvéri szeretetrŒl tegyenek tanúságot,

elsŒsorban egymás iránt, majd az egész emberiség iránt; hogy

egységre, összhangra és békességre törekedjenek az egyházon

belüli szervezetekben, majd tanítás és példamutatás által az

egész világon elterjesszék ezeket az erényeket.14

Az egyház gyülekezeteiben és egyházközségeiben nincs még

egy olyan erény, ami jobban elŒsegítené az elŒrehaladást és a lel-

kiséget, mint ennek az alapelvnek a jelenléte. Amikor irigység,

rágalmazás [és] gonosz beszéd lép a kölcsönös bizalom, az egy-

ség és az összhang helyére, megakad a szervezet fejlŒdése. (...)

A belsŒ gyengeség veszélyesebb és halálosabb, mint a külsŒ el-

lenfél. Az egyháznak kevés vagy egyáltalán semmi sérelmet nem

okoz a tudatlan, félreinformált vagy gyılölködŒ ellenségtŒl jövŒ

üldöztetés és rágalmak [hamis vádak]; sokkal jobban hátráltatják

a benne lévŒ kritizálók, henyélŒk, parancsolatokat megszegŒk és

hitehagyott klikkek.15

Az egység alapelve az, ami képessé tette az egyház egyházköz-

ségeit, cövekeit, gyülekezeteit és misszióit a fejlŒdésre és arra,

hogy elérjék azokat a célokat, amik miatt az egyház megalapítta-

tott. Mindez nem történhetett volna meg széthúzás és gyılölkö-

dés által. Voltak nehézségek. Az egyház minden tagjának

megvannak a saját elképzelései, melyek idŒnként nem egyeznek

a püspökség, a cövekelnökség vagy az egyház elnökségének el-

képzeléseivel, ám mindegyiküknek fel kellett hagynia saját el-

képzeléseivel a többség javára, és ebben az egyesített célban

valami csodálatosat értünk el.

Amikor ennek az egyháznak a jövŒjére gondolok, a fiatal férfiak

és nŒk, valamint az anyák és az apák jólétére, az a benyomásom tá-

mad, hogy nem adhatnék át fontosabb üzenetet annál, hogy le-

gyünk egyek, és kerüljük az olyan dolgokat, amik szakadást
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idézhetnek elŒ az egyháztagok között. Tudom, hogy az ellenség-

nek nincs erŒsebb fegyvere férfiak vagy nŒk bármilyen csoportja

ellen ebben az egyházban, mint az, ha a megosztottság, kétely és

ellenségeskedés ékét veri közéjük. (...)

A kihívás elŒttünk áll; nem vallhatunk kudarcot az isteni elkö-

telezettségekben, amelyek nekünk mint népnek adattak. Szán-

dékaink egysége, amikor mindenki összhangban munkálkodik az

egyház szervezetén belül, ahogy azt az Úr kinyilatkoztatta – ez le-

gyen a célkitızésünk! Érezze minden egyes egyháztag, tanító és

vezetŒ, milyen fontos az a pozíció, amiben van! Mindannyian

fontosak ahhoz, hogy Isten mıve sikerrel járjon, ami végül is a

mi munkánk.16

Az egység és erŒ legnagyobb biztosítéka, amivel az egyházban

rendelkezünk, a papságban található, annak megbecsülésében

és tiszteletében. Ó, férfitestvéreim – cövekek elnökei, egyház-

községek püspökei és mindazok, akik viselik a papságot –, Isten

áldjon meg benneteket vezetŒi elhívásotokban, valamint az arra

irányuló felelŒsségetekben, hogy utat mutassatok azoknak, meg-

áldjátok és megvigasztaljátok azokat az embereket, akik elnökle-

tére és látogatására ki lettetek jelölve! Vezessétek Œket arra, hogy

az Úrhoz forduljanak sugalmazásért, miként élhetnek úgy, hogy

felülemelkedjenek az alantas és kicsinyes dolgokon, és a lelki

dolgok szférájában éljenek!

Ismerjétek el azokat, akik felettetek elnökölnek, és amikor

szükséges, kérjétek ki a tanácsukat!17

Legyenek az egyház [szervezetei] áldottak az egység és összhang

szellemével! Ùzessen ki szívükbŒl az ellenségeskedés, rágalmazás

és gonosz beszéd szelleme, és Œrizzék meg szívükben azt az igaz-

ságot, aminek Jézus adott hangot, amikor ezt mondta: „... ha nem

vagytok egyek, akkor nem vagytok az enyéim” (T&Sz 38:27)!18

Az egységnek és egyetértésnek ama szelleme legyen jellemzŒ

Urunk és ÜdvözítŒnk egyházára, amiért elárulása éjjelén így

imádkozott: Atyám, tartsd meg Œket egynek, miként te és én

egyek vagyunk [lásd János 17:11]!19
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Az evangélium eszméi iránti elkötelezettség 
az egységhez vezetŒ legbiztosabb út

Egy híres író ... [ezt mondta]: „Sok jó ember él ma a világon, és

sokkal többen készek hinni ma, mint korábban bármikor is, ám

ezeknek az embereknek nincsenek egyesítŒ eszméik, nincsenek

egységes alapelveik, nincs összetartozó életszemléletük, nincs

egységbe foglaló cselekvési tervük. A társadalom öntudatra ébred,

és kezdi tudomásul venni gondjait és szükségleteit, ám nem ren-

delkezik világos irányérzékkel, nincs szervezŒ készsége, nincse-

nek mindent felölelŒ eszméi, nincs óriási hajtóereje. (...) Van-e

bármi, ami által természetünk elérheti az egységet, fajunk elis-

merheti testvériségét, emberiségünk egyként rendezheti ügyeit?”

Mi pedig igennel felelünk – az erŒk ilyesfajta egyesítése, ilyes-

fajta eszme Jézus Krisztus evangéliuma, ahogy az Joseph Smith

próféta által visszaállíttatott. Kifejti az ember életét és annak cél-

ját, és magában foglalja a nélkülözhetetlen üdvözítŒ elemeket, a

nemes eszméket, a lelki felemelkedést, ami után az ember szíve

vágyakozik ma.20

Nagy örömhír [lásd Lukács 2:10] – Jézus Krisztus evangéliuma

ez az örömhír! Az „evangélium” szó szerint örömhírt jelent, és va-

lóban ilyen az a hír, ami fentrŒl adatik. (...) Mindig, minden sá-

fárságban volt lehetŒsége az embereknek, hogy meghallják ezt az

örömhírt, és ezek a próféták, akik rá voltak hangolódva a Végte-

lenre, akik elŒször és közvetlenül hallották az örömhírt, azt a fe-

ladatot kapták, hogy adják át azt az örömhírt a többi

embertársuknak, hogy azok, akiket aggasztanak a világ dolgai, ré-

szesülhessenek az örömhírben, és visszahozathassanak a békes-

ség, harmónia és jóakarat állapotába.21

Akár a tenger szigetein, Japánban, Szíriában, a skandináv or-

szágokban, Angliában, Németországban, Franciaországban, Hol-

landiában – bárhol találkozzék is az ember utolsó napi

szentekkel, akiknek megingathatatlan a Jézus Krisztus evangéliu-

mába vetett hite, ott megláthatja az egység szellemét, a szeretet

szellemét, az emberiség javára való készséges áldozathozatal szel-

lemét. Isten áldja meg az utolsó napi szenteket szerte az egész

világon, hogy továbbra is ebben a szellemiségben járjanak!22
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen tekintetben egy az Atyaisten és Jézus Krisztus? Konkré-

tan hogyan lehetünk egyek egyházként? Családként? A társa-

dalom tagjaiként? (Lásd 45–47. oldal.) Milyen áldások

származhatnak az ilyesfajta egységbŒl?

• Melyek azok a magatartásformák és tettek, amik diszharmóni-

át okozhatnak otthonunkban és egyházközségünkben? (Lásd

43–47. oldal.) Mit tehetünk azért, hogy növeljük az összhan-

got és az egységet? Hogyan alkalmazhatjuk Clark elnök kije-

lentését („Az Úr szolgálatában nem az számít, hol szolgálsz,

hanem az, hogyan szolgálsz.”), miközben az egység növelésé-

re törekszünk otthonunkban és egyházközségünkben?

• Milyen hatással lehet a gyermekekre az, ha szüleik bántóan

beszélnek a vezetŒkrŒl és a tanítókról? Miért van az, hogy „a

gonosz beszéd nagyobb kárt okoz a gyalázóban, mint a gyalá-

zottban”? (Lásd 47. oldal.)

• Miként töltheti be az evangélium az emberek egység és harmó-

nia iránti vágyakozását? (Lásd 51. oldal.) Miért szükséges egység

ahhoz, hogy az Úr örök céljai megvalósulhassanak a földön?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 1:9–10; Móziás

18:21; 3 Nefi 11:29–30; 4 Nefi 1:2, 15–17; T&Sz 38:23–27;

105:3–5; Mózes 7:18

Jegyzetek

1. Conference Report, 1967. okt., 7. o.
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132–133. o.
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febr., 77–78. o.

6. Conference Report, 1967. okt., 6. o.

7. Conference Report, 1967. okt., 7. o.

8. Conference Report, 1969. ápr.,
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14. Conference Report, 1964. okt., 5. o.
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„Minden egyháztag
misszionárius”

A világ ... éhezik az igazságra... Az igazság pedig nálunk
van. Felérünk-e a feladattal – felérünk-e a felelŒsséghez,

amit Isten ránk helyezett?1

Bevezetés

David O. McKay elnök mindkét szülŒje megtért volt az egy-

házban, olyan misszionáriusok térítésének eredményeként, aki-

ket arra hívtak el, hogy Nagy-Britanniában munkálkodjanak.

Édesapja, David McKay családja 1850-ben csatlakozott az egy-

házhoz Skóciában. Az egyház elsŒ megtértjei között voltak azon

a területen. Édesanyja, Jennette Evans családja körülbelül ugyan-

abban az idŒben Walesben csatlakozott az egyházhoz, néhány

közeli rokonuk heves ellenzése ellenére.

A szüleitŒl kapott igazlelkı örökség miatt McKay elnöknek

nagy bizonysága volt a misszionáriusi munka jelentŒségérŒl és

messzemenŒ hatásairól. McKay elnök 1953-ban egy európai kör-

úton ellátogatott édesapja gyermekkorának szerény otthonába

Skóciában. McKay elnök fia, Llewelyn, aki elkísérte az útján, a

következŒképp jegyezte fel ezt az élményt:

„[Amikor közelebb értünk a házhoz], a nap áttört a felhŒkön,

és ránk mosolygott, mintha csak az apa szívében lévŒ örömet és

boldogságot tükrözné. Amikor mind odaértünk a ház elé,

könnyek szöktek apa szemébe, amikor benézett az ajtón. ’Ha

1850-ben nem kopogott volna be ezen az ajtón két misszionári-

us, most nem lennék itt!’”2
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Az evangélium megosztásának felelŒssége az egyház minden egyes tagján nyugszik.
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David O. McKay tanításai

Az egyháztagoknak feladatul adatott a misszionáriusi munka

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,

megkeresztelvén Œket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek

nevében,

Tanítván Œket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsol-

tam néktek: és ímé én ti veletek vagyok a világ végezetéig.” (Máté

28:19–20)

Ez az intés adatott a korai tizenkettŒnek. Ez az intés adatik az

embereknek ebben a korban is a Tanok és szövetségekben, hogy

legyenek fény a világ számára. „És ugyancsak elküldtem a világba

örök szövetségemet, hogy az legyen fénye a világnak és zászlaja

népemnek, és hogy a nemzsidók ahhoz igazodjanak, és hogy hír-

nököm legyen, és egyengesse az utat elŒttem.” [T&Sz 45:9]

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza még alig

volt egy éves, amikor ez a kijelentés megadatott Joseph Smith

prófétának sugalmazás által. Ã maga a huszonhatodik évében

járt. Csodálatos ilyen kijelentést tenni, mely hatalmas lehetŒsé-

geket rejt és hatóköre ilyen átfogó! (...)

Az úgynevezett mormonizmus zászlót tızött ki a nemzetek

elé, és olyan, mindent felölelŒ szavakkal, mint amit felolvastam a

kinyilatkoztatásból, békére, megnyugvásra és megelégedettségre

ösztönzi a világot.3

A „menjetek tehát széles e világba” felszólítás valóban a feltá-

madt Krisztus apostolainak adott misszionáriusi rendelkezése.

Lényegében ezt mondja:

Tekintsétek befejezetlennek ezt a munkát mindaddig, míg

minden nemzet el nem fogadja az evangéliumot, és tanítványaim

sorába nem áll! (...)

E közvetlen megbízás mellett, mely a feltámadt Úrtól adatott,

aki az Atyával együtt személyesen megjelent a tizenkilencedik

század kezdetén, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus

Egyháza is felszólít az evangélium hirdetésére „minden népnek,

törzsnek, nyelvnek és nemzetnek”, amilyen gyorsan csak a tárgyi

és emberi eszközök lehetŒvé teszik.4
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Minden utolsó napi szentnek részt kell 
vennie a misszionáriusi munkában

Ha konkrét meghatározásokkal kellene szavakba öntenem az

utolsó napi szentek szívében élŒ két leghathatósabb meggyŒzŒ-

dést, akkor a következŒt mondanám: ElŒször is maradandó bi-
zonyosság arról, hogy az evangélium, ahogy azt a Megváltó
tanította, amikor az emberek között élt, és amit késŒbb az em-
berek átalakítottak, megváltoztattak és megrontottak, most
visszaállíttatott a maga tisztaságában és teljességében; másod-

szor pedig, természetesen követve az elsŒt, meggyŒzŒdés ezen

egyház minden tagjának szívében arról, hogy az egyház tagságá-

ra hárul az a feladat, hogy a visszaállított evangéliumot hirdessék

minden népnek, törzsnek, nyelvnek és nemzetnek.5

Eszembe jut, hogy amikor Krisztus a földön járt, azt mondta

néhány embernek, akik szintén ismerték isteni mivoltát, hogy

felelŒsség hárul mindenkire, akiben megvan az Isten létezésérŒl

való tudás és a Krisztus evangéliuma igazságainak ismerete. „A

ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett,

kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követel-

nek tŒle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tŒle.” [Lukács

12:48] Így tehát hatalmas felelŒsség jár azzal a tudással, mely az

utolsó napi szentek birtokában van. Isten népérŒl mind az Œsi,

mind a modern szentírások választott népként beszélnek, kirá-

lyi papságként, különös népként, fényként, ami a hegyre téte-

tett. „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen

épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, ha-

nem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a

kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek

elŒtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsŒítsék a ti

mennyei Atyátokat.” [Máté 5:14–16]6

Mily felelŒsség ... a jólelkı férfiakat és jólelkı nŒket szerte a vi-

lágon elvezetni oda, hogy megismerjék Istent és megtudják, mi a

küldetésük a földön! Apák és anyák, munkatársak, felismeritek-e

teljességgel e napon, mit jelent magatokra venni a felelŒsséget,

és a békesség és minden ember iránti jóakarat üzenetét hirdetni?7
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A világ úgy éhezik az igazságra, mint még soha a történelmé-

nek folyamán. Az igazság pedig nálunk van. Felérünk-e a feladat-

tal – felérünk-e a felelŒsséghez, amit Isten ránk helyezett?8

Az egyház minden tagjának meg kell térnie, és birtokolnia kell

az evangélium ismeretét, ideértve a szentírások ismeretét is. Mily

csodálatos is lenne, ha az Œsi Péterhez hasonlatosan az egyház

minden tagja eleget tudna tenni e szavaknak: „az Úr Istent pedig

szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfe-

lelni mindenkinek, a ki számot kér tŒletek a bennetek levŒ

reménységrŒl” (1 Péter 3:15). (...)

Az egyház felelŒssége, hogy hirdesse Jézus Krisztus evangéliu-

mát, ahogy az visszaállíttatott Joseph Smith prófétának, és nem-

csak hogy szóval és ismeretterjesztŒ kiadványok szétosztásával

prédikálja és hirdesse, hanem mindennél inkább azáltal, hogy

otthonainkban és üzleti kapcsolatainkban az evangélium szerint

éljünk, hittel és bizonysággal a szívünkben, amit mindenfelé su-

gárzunk, amerre csak járunk. (...) Nincs semmi, ami megállíthat-

ja az igazság elŒre jutását, kivéve saját gyengeségünket és

kötelességünk elvégzésének elmulasztását.9

Minden egyháztag misszionárius. Minden ember felelŒsséggel

bír, hogy valakit: egy anyát, apát, szomszédot, munkatársat, is-

merŒst, bárkit kapcsolatba hozzon az evangélium hírnökeivel.

Ha minden egyháztag magára veszi ezt a felelŒsséget, és erŒfe-

szítései révén az az anya, apa vagy valaki találkozik az egyház fel-

hatalmazott képviselŒivel, akkor nincs földi hatalom, mely

megállíthatná ennek az egyháznak a növekedését! És a személyes

kapcsolat lesz az, ami hatni fog azokra az érdeklŒdŒkre. Az a sze-

mélyes kapcsolat pedig, valamint annak természete és hatása raj-

tatok múlik. Ez az egyik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék.

Olyan felelŒsség ez, mely alól senki sem bújhat ki: a személyes

hatás felelŒssége. (...) Az fogja az embereket az érdeklŒdésre in-

dítani, amik vagytok, és nem az, aminek tettetitek magatokat.10

Az egyház minden tagjának misszionáriusnak kell lennie. Va-

lószínıleg nem kapott felhatalmazást arra, hogy házról-házra jár-

jon, egyháztagságánál fogva azonban mégis felhatalmazott arra,
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hogy jó szomszédként helyes példát mutasson. Hiszen a szom-

szédok figyelik Œt. Figyelik a gyermekeit is. Világosság Œ, és köte-

lessége, hogy e világosságot ne rejtse véka alá, hanem állítsa fel

a hegyre, hogy általa mindenki láthassa az utat. (...)

Ha összhangban éltek azokkal a szerény alapelvekkel, azoknak

a szövetségeknek megfelelŒen, amiket a vízben kötöttetek, és az-

óta is az úrvacsorai gyıléseken, sokatok pedig Isten házában is,

akkor nemes küldetést töltötök be, és Isten meg fog jutalmazni

benneteket.

Tapasztalja meg az egyház minden tagja ezt a fajta átváltozást

ebben az életben, és éljen úgy, hogy mások, akik látják jó csele-

kedeteit, arra indíttassanak, hogy dicsŒítsék Mennyei Atyánkat!11

Az evangélium a mi horgonyunk. Mi tudjuk, mit jelent. Ha a

szerint élünk, ha érezzük azt, és kedvesen beszélünk az evangé-

liumról, a papságról és a benne lévŒ felhatalmazottakról, sŒt

még az ellenségeinkrŒl is kedvesen szólunk, akkor mi magunk is

boldogabbak leszünk, és Jézus Krisztus evangéliumát fogjuk hir-

detni. Ezt mindenki meg tudja tenni. Nem lehetetlen. Isten nem

úgy kért erre minket, hogy közben aztán meg is fosztott volna

minket a véghezvitelhez szükséges erŒtŒl.12

A teljes idejı misszionáriusoknak érdemesnek 
kell lenniük a szolgálatra

A Tanok és szövetségek 4. részében Joseph Smith próféta a

következŒ kinyilatkoztatást kapta: „Íme, csodálatos dolog van

készülŒben az emberek fiai között!

Ezért ügyeljetek, hogy ti, akik Isten szolgálatára készültök, tel-

jes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erŒtökkel szolgáljátok

Œt, hogy feddhetetlenül állhassatok majd Isten elŒtt az utolsó

napon.” (T&Sz 4:1–2) (...)

Ennek és az ezzel közel azonos idŒben adatott több kinyilat-

koztatásnak az az egyik lényeges jellemzŒje, hogy azoknak az

alapvetŒ tulajdonságait sorolja fel, akiknek részt kell venniük e

csodálatos dolog elŒhozásában. E tulajdonságok pedig nem a
vagyon birtoklása, nem a társadalmi megkülönböztetés, nem
a politikai beállítottság, nem a katonai eredmények, nem a
nemes születés, hanem a vágy, hogy az ember Istent szolgálja
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teljes szívével, lelkével, elméjével és erejével – lelki tulajdonsá-

gok tehát, melyek mind hozzájárulnak a lélek nemességéhez.

Ismétlem: szó sem esett népszerıségrŒl, vagyonról, az egyházi

irányításban kapott teológiai képzésrŒl – és mégis „csodálatos

dolog [volt] készülŒben az emberek fiai között”!13

Vannak bizonyos normák, melyeknek [a püspököket és cöve-

kelnököket] vezérelniük kell, amikor elhívják misszionáriusain-

kat. ElŒször is ne hívjatok el [misszionáriust] a célból, hogy

megmentsétek! Egy fiatalember letéved az ösvényrŒl, ti pedig

úgy gondoljátok, a misszió jót tenne neki. Talán. De nem ez az,

amiért kikülditek. Olyan [misszionáriusokat] válasszatok, akik ér-

demesek az egyház képviseletére! GyŒzŒdjetek meg arról, hogy

megfelelŒen érettek, és mindenek felett arról, hogy jellemesek!14

Jól tesszük, ha nem annyira azt tartjuk szem elŒtt, milyen

elŒnnyel járna a szolgálat a képviselŒk számára, hanem inkább

azt, hogy vajon megfelelŒen felkészültek és alkalmasak-e arra,

hogy eleget tegyenek a misszionáriusi elhívással járó feladatok-

nak. A misszionárius kiválasztásakor jó, ha szem elŒtt tartjuk a

következŒ kérdéseket:

Érdemes-e arra, hogy az egyházat képviselje?

Van-e elegendŒ akaratereje ahhoz, hogy ellenálljon a kísér-

tésnek?

Tisztán tartotta-e magát, míg itthon volt, és ezáltal alkalmas-

nak bizonyult-e arra, hogy ellenálljon a mezŒn adódó lehetséges

kísértéseknek?

Aktívan részt vett-e az egyházi szervezetek munkájában otthon?

Van-e legalább halvány képe arról, mit kínál az egyház a világnak?

Van-e fogalma arról, hogy az egyház a legnagyszerıbb dolog a

világon, és ez az egyetlen arra felhatalmazott csoport, hogy az Úr

Jézus Krisztust képviselje az emberiség üdvözülése érdekében? (...)

Érezte-e ima vagy más tapasztalat révén Isten közelségét, és

azt, hogy úgy állhat az Úr elé, mint földi édesapja elé?15

Minden eldernek tehát, aki távoli földekre megy ezt az evan-

géliumot hirdetni, elŒször is képességei legjavát nyújtva az evan-

gélium szerint kell élnie, és szívében élnie kell annak a

meggyŒzŒdésnek, hogy az igazságot prédikálja. Igaz, hogy ez a
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bizonyság eleinte némileg határozatlan lehet, ám bizonyos mér-

tékig minden gyermekünkben él. (...) Tanulás, szolgálat, alázat és

ima által e bizonyság növekedni fog.

Egy másik követelmény a következŒ: Minden eldernek mindig

keresztény úriemberként kell viselkednie. Úriemberként – és hogy

ki is az? „Az, aki nyitott” – akinek nincs semmi takargatnivalója,

akinek nem kell lehorgasztott fŒvel járnia a bıntudat miatt; „az,

aki hıséges” – hı az igazság, az erény, a Bölcsesség szava iránt –,

„aki igaz, emberséges és nyájas modorú, aki maga is tiszteletre

méltó, aki igazan ítél meg másokat, aki adott szavának törvényként

engedelmeskedik, és aki egyaránt hı Isten és ember iránt – az

McKay elnök arra szólította fel a püspököket és cövekelnököket, hogy „olyan [misz-
szionáriusokat] válassza[nak], akik érdemesek az egyház képviseletére”.
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ilyen férfi igazi úriember”, és az ilyen férfi az egyház eldere, aki el-

megy, hogy kereszténnyé tegye a világot.16

Az egyházban minden diakónus, tanító és pap, minden elder

megérti, hogy ahhoz, hogy érdemes legyen Krisztus egyházának

képviseletére, szokásaiban visszafogottnak és erkölcsileg tisztá-

nak kell lennie. Arra tanították, hogy az erkölcsi tisztaságnak

nincs kettŒs normája, hogy minden fiatalembernek, ahogy min-

den ifjú hölgynek is, tisztán kell tartania magát a nemi tisztáta-

lanságtól. (...)

Ezeket a fiatalembereket arra tanítják, hogy az egyház képvise-

lŒiként állnak ki, és bármely – akár gazdasági, akár vallási – szer-

vezet képviselŒjének legalább egy kiemelkedŒ tulajdonsággal

kell bírnia, ami nem más, mint a megbízhatóság. Igaza volt an-

nak, aki azt mondta: „Nagyobb elismerés, ha bíznak benned,

mint ha szeretnek.” És kit képviselnek ezek a misszionáriusok?

ElŒször is a szüleiket, magukon viselve azt a felelŒsséget, hogy jó

hírnevüket minden szennytŒl tisztán tartsák. Másodszor az egy-

házat, különösen azt az egyházközséget, ahol élnek. Harmadszor

pedig az Úr Jézus Krisztust, akinek Œk a felhatalmazott szolgái.

Ezek a követek – hiszen Œk azok – ezt a három csoportot kép-

viselik, és e képviselet révén életük egyik legnagyobb felelŒssé-

gét viselik.17

A misszionáriusi szolgálat számtalan áldást eredményez

Ha szeretnétek megerŒsíteni a bizonyságotokat, ha szeretné-

tek, ha személy szerint kinyilatkoztatást kapnátok arról, hogy

Krisztus segít benneteket a munkátokban, és vezérli ezt az egy-

házat, annak a legjobb módja az, hogy ... megteszitek a köteles-

ségeteket, ... és részt vesztek a misszionáriusi munkában.18

Szolgálatot nyújtani ... a missziós mezŒn áldás bárki számára.

Annak veszi több ezernyi szülŒ egyházszerte, akik nagyra becsü-

lik, milyen értékes hatással van e munka fiaikra és lányaikra,

akikben ez a tapasztalat megbecsülést ébreszt az otthon és az

evangélium iránt. A szülŒk azt is tudják, hogy a misszionáriusi te-

vékenység a tudatosság síkjára emeli az evangélium igaz voltáról

való tudást, melyet a fiatalemberek talán éreztek, de kifejezésre

nem juttattak.19
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Sokunk nem ismeri fel, milyen értékkel és hatalmas lehetŒsé-

gekkel bír az egyházi tevékenységek e nagyszerı ága [a misszio-

náriusi munka].

1 – A Mester ügyében végzett önkéntes szolgálat példájaként

páratlan.

2 – A fiatalok tiszta életre ösztönzésében, a jellem építésének

hozzájárulójaként mérhetetlen a hatása.

3 – A közösségeinkre kifejtett nevelŒ erŒként és felemelŒ ha-

tásként befolyása tisztán megmutatkozik.

4 – A nemzetek közti jobb megértés és a nemzetközi barátság

elŒsegítŒjeként jelentŒs befolyást gyakorol.

5 – És az a Mindenható célja, hogy megváltsa az egyént, ... a

misszionáriusi szolgálat pedig csodálatos összhangban mıködik

ennek az örökkévaló tervnek a beteljesítésére!

„Emlékezzetek arra, hogy a lelkek értéke nagy Isten szemé-

ben! (...)

És ha egész életeteken át bınbánatot hirdettek ennek a nép-

nek, és ha csak egy lelket vezettek hozzám, milyen nagy lesz az

örömötök vele az én Atyám országában!

És ha nagy örömötök lesz már egyetlen lélekben is, akit Atyám

országába hozzám vezettek, milyen nagy lesz az örömötök akkor,

ha sok lelket vezettek hozzám!” (T&Sz 18:10, 15–16)20

Az emberek szívének meg kell változnia. Krisztus pontosan eb-

bŒl a célból jött a világra. Az evangélium prédikálásának elsŒdle-

ges oka az, hogy megváltoztassa az emberek szívét és életét, és ti,

férfitestvérek, akik cövekrŒl cövekre jártok, és halljátok a nemré-

giben megtértek bizonyítékait és bizonyságát, ... tanúsíthatjátok,

hogy a megtérés mennyire megváltoztatta az életüket, ahogy bi-

zonyságukban is hallottátok. Az ilyesfajta megtérés által viszály-

kodás [és] szenvedés helyett békességet és jóakaratot hoznak a

világba.21

Misszionáriusaink ... most kijelentik a nyugtalankodó világ-

nak, hogy a Jézus születésekor hírül adott üzenet – „e földön
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békesség, és az emberekhez jóakarat” [lásd Lukács 2:14] – va-

lósággá válhat itt és most az evangélium alapelvei iránti enge-

delmesség révén.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• McKay elnök gyakran adott hangot hálájának azon misszio-

náriusok erŒfeszítéseiért, akik szüleit tanították. Milyen ál-

dásban részesültél te vagy egy ismerŒsöd a misszionáriusi

munka révén?

• Kin nyugszik ma a misszionáriusi munka felelŒssége? (Lásd

54–61. oldal.) Milyen lehetŒségeink vannak McKay elnök azon

tanításának követésére, miszerint minden egyháztagnak

misszionáriusnak kell lennie? Hogyan készülhetünk fel arra,

hogy eleget tegyünk ennek a feladatnak?

• Milyen forrásokat biztosít számunkra az egyház, hogy segítsen

nekünk az evangélium megosztásában? Mit tanítanak nekünk,

hogyan lehetünk a területünkön szolgáló teljes idejı és egy-

házközségi misszionáriusok segítségére?

• Milyen követelményei vannak a teljes idejı misszionáriusi szol-

gálatnak? (Lásd 58–61. oldal.) Miért elengedhetetlen a misszi-

onáriusi szolgálathoz az érdemesség és a megbízhatóság?

• Mit tehetnek a fiatalok, hogy felkészüljenek a misszionáriusi

szolgálatra? Mit tehetnek a felnŒttek, hogy segítsenek a fiata-

loknak felkészülni a missziós szolgálatra?

• Hogyan lendíthetik elŒre a misszionáriusi munka ügyét a fizi-

kailag illetve mentálisan korlátozott emberek? Az egyházi szol-

gálat mely alternatívái állnak nyitva elŒttük?

• Miként jelenthetnek jelentŒs forrást a missziós mezŒn az idŒ-

sebb házaspárok?

Kapcsolódó szentírások: 3 Nefi 12:14–16; T&Sz 4:1–7;

18:15–18; 75:2–5; 88:81; 90:11
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A feltámadás jelentŒsége

Ahogy Krisztus él a halál után, úgy él majd minden 
ember is, azt a helyet foglalva el a következŒ világon,

amelyre a legmegfelelŒbb.1

Bevezetés

1912-ben elder David O. McKay, akkoriban a Tizenkettek tagja-

ként és felesége, Emma Ray megízlelte a szülŒi mivolt elsŒ hatal-

mas fájdalmát, amikor két és fél éves kisfiuk, Royle meghalt.

Elder McKay feljegyzése az eseményrŒl szívfájdalomról tanúsko-

dik, ugyanakkor a jövŒbeli feltámadásba vetett hitrŒl is:

„1912. április 8., hétfŒ. Ó, milyen szenvedéssel teli éj volt ez drá-

ga kisfiunknak! Minden lélegzetvétel újabb kínszenvedést jelentett

számára! Ma reggel az orvosok megvizsgálták, és azt találták, hogy

fájdalmát kétoldali mellhártyagyulladás okozza. Ekkor szinte fel-

hagytunk a reménnyel; késŒbb azonban, amikor [az orvos] el-

mondta, hogy a vizsgálat révén tudja, milyen bacilus okozta a

gyulladást, és nála van az ellenszer, ismét bátorságot merítettünk.

Royle azonban túlságosan legyengült, és túl sok szövŒdmény

alakult ki. Egész nap bátran küzdött, és olyan készségesen vette

be az idŒnként adott kis élénkítŒ szert, ahogy egy felnŒtt tette

volna. Este fél tízkor Papa, Thomas E. [McKay] és én újra meg-

kentük és megáldottuk Œt. Ray igen reménykedett, és lefeküdt

mellé a kiságyra, hogy egy kicsit megpihenjen. Hamarosan a kis

pulzusa gyengülni kezdett, és tudtuk, hogy kisbabánk nemsoká-

ra itt hagy minket. ’Mama’ – ez volt az utolsó szó, amit drága aj-

kai kiejtettek. Közvetlenül a vég elŒtt kinyújtotta apró

kezecskéjét, és ahogy lehajoltam, hogy megsimogassam, körül-

fonta a nyakamat, és még egyszer utoljára megölelt a legszere-

tetteljesebb öleléssel, amit apa valaha is kapott egy drága

gyermektŒl. Úgy tınt, mintha tudná, hogy nemsokára útra kel, és
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„A sírból való szó szerinti feltámadás valóság volt azoknak a tanítványoknak, 
akik bensŒségesen ismerték Krisztust. (...) Tanúi voltak ennek a ténynek.”
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el akarna köszönni: ’Isten veled, Papa!’ – ám hangocskáját már

elnémította a gyengeség és a fájdalom. Biztos vagyok benne,

hogy egy pillanat múlva meglátta a Mamáját is, aki csak pár per-

cet pihent, de felfigyelt arra, hogy az ápolónŒk kissé izgatottá vál-

nak, egy másodperc alatt drága gyermeke fölé hajolt, és nem

hagyta magára, míg végül gyengéden kivezettük a szobából,

ahonnan a Halál elragadta kisfiunkat.

Hajnali 1 óra 50 perckor következett be a vég, de a gyermek-

nek egy izma sem rándult meg. ’Nem halt meg, csak alszik’ – so-

ha nem jellemzett ez jobban senkit, hiszen Œ tényleg csak

elaludt. Nem halt meg.”2

David O. McKay tanításai

Jézus apostolai tanúi lettek feltámadása valójának

Körülbelül kétezer éve ... eléggé elcsüggedtek az apostolok.

Péter levert volt; János gyászolt, ahogy Mária, Krisztus édesanyja

is. A többi apostol elmenekült. Júdás rádöbbent, micsoda bınt

követett el. Milyen nyomasztó éj volt!

Másnap reggel Krisztus feltámadt. (...) Mivel ez igaz, ez az ese-

mény megalapozza a lélek halhatatlanságát és a túloldalra költö-

zött szeretteink létezését, akiknek a személyisége él. Ugyanolyan

valóságosak abban a lelki világban, mint Krisztus lelke, amikor a

börtönben lévŒ lelkeknek prédikált.3

Az esemény [Jézus feltámadása] közelsége még nagyobb érté-

ket kölcsönöz az apostolok által adott bizonyítéknak. Bizonysá-

guk mélyebb értéke abban a tényben rejlik, hogy Jézus halálával

az apostolokon csüggedés és levertség vett erŒt. Két és fél éven

át Krisztus jelenléte felemelte és ösztökélte Œket. Most azonban

már nem volt ott. Egyedül maradtak, és összezavarodottnak,

kétségbeesettnek tıntek. (...)

„Mi volt az, ami hirtelen e tanítványokat Jézus Krisztus evan-

géliumának magabiztos, félelmet nem ismerŒ, hŒsies hirdetŒi-

vé változtatta? Nem más, mint a kinyilatkoztatás, hogy Krisztus

kiszállt a sírból. Ígéretei valóra váltak, messiási küldetése

betöltetett.” (...)
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Márk maga ugyan nem beszéli el a feltámadt Úr egy megjele-

nését sem, ám tanúságot tesz arról, hogy a sírkamránál egy an-

gyal kijelentette a feltámadást, és megígérte, hogy az Úr ismét

eljön tanítványaihoz. Márknál hangzik fel a világ legelsŒ üres sír-

jának dicsŒséges bejelentése. Az emberiség történelme során el-

sŒ alkalommal az „Itt nyugszik” helyére ez az isteni üzenet

került: „Feltámadott!” Senki sem vonhatja kétségbe, hogy Márk

egész lelkében meg volt gyŒzŒdve az üres sírkamra valóságáról.

Számára a feltámadás nem volt kérdéses – valós volt, és Ura és

Mestere megjelenése az emberek között olyan tény volt, amely a

kétely legcsekélyebb árnya nélkül élt az elméjében. Életét ezen

igazság hirdetésének szentelte, és ha hihetünk a szájhagyomány-

nak, bizonyságát a vérével pecsételte meg.

Egy másik ember, aki szemtanúként bizonyságot jegyzett fel,

Lukács volt, egy nemzsidó, vagy, ahogy némelyek vélik, egy

antióchiai prozelitus, vagyis megtért Szíriából, ahol az orvosok

mesterségét ızte (Kolossébeliek 4:14). Még a legszigorúbb mai

kritikusai is elsŒrangú történésznek nyilvánították, a korai apos-

tolokkal való személyes kapcsolata pedig felbecsülhetetlen érté-

kıvé teszi a kijelentéseit.

Mindaz, amit leírt, személyes kérdezŒsködés és utánajárás

eredménye, és a rendelkezésére álló forrásokból merítette. Kü-

lönösen azokkal beszélt és azoknak a kijelentéseit jegyezte fel, 

„a kik kezdettŒl fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének”. Bi-

zonyságot tett, hogy „eleitŒl fogva mindeneknek szorgalmasan

végére jár[t], hogy azokról rendszerint ír[hasson]”. [Lásd Lukács

1:1–4.] Ez azt jelenti, hogy Lukács e szemtanúk bizonyságát

közvetlenül tŒlük kapta, nem pedig korábbi elbeszélésekbŒl.

Az összes megbízható bizonyság szerint Lukács evangéliuma

úgy áll rendelkezésünkre, ahogy az az Œ keze alól kikerült. A 24.

fejezetben Lukács tanúságot tesz az isteni üzenetrŒl: „Mit keresi-

tek a holtak között az élŒt? Nincs itt, hanem feltámadott.” [Lukács

24:5–6]

A pontosságukról való ugyanilyen bizonyossággal tudjuk elfo-

gadni kijelentéseit és tanúbizonyságát Péter, Pál és más apostolok

a feltámadásról való bizonyságának tekintetében. „Kiknek az Œ

szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy Œ él, negyven
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napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tarto-

zó dolgokról.” [Lásd Ap. csel. 1:3.] Ki vonhatná kétségbe azt, hogy

Lukács teljes bizonyossággal rendelkezett a feltámadás valójáról?

Igaz, hogy sem Márk, sem Lukács nem tesz tanúságot arról,

hogy személyesen látták volna a feltámadott Urat, így néhányan

azt szorgalmazzák, hogy lejegyzett bizonyságukat nem lehet elsŒ

kézbŒl vett bizonyítéknak tekinteni. Az, hogy Œk maguk nem tud-

ják tanúsítani, mégis meggyŒzŒdésük, hogy mások látták Ãt, azt

mutatja, milyen kétségbevonhatatlan volt a feltámadás valóságá-

nak bizonyítéka az apostolok és más tanítványok között.

Szerencsére azonban van egy dokumentum, amely megadja

egy szemtanú bizonyságát, aki látta Jézust a halála és eltemetése

után. Ez a személyes tanúság alátámasztja nemcsak a már idézett

két férfi bizonyságát, hanem másokét is. Saulra, a tárzusi zsidóra

utalok, aki Gamáliel lábainál taníttatott, és aki buzgó farizeus

volt, valamint megtérése elŒtt keserıen üldözte mindazokat,

akik hittek a halálból feltámadt Názáreti Jézusban. Most pedig a

létezŒ legrégebbi hiteles forrásban, amely Krisztus feltámadását

beszéli el vagy arról tanúskodik, azt olvashatjuk, hogy Pál ezt

mondja a korinthusbelieknek:

„Mert azt adtam elŒtökbe fŒképen, a mit én is úgy vettem,

hogy a Krisztus meghalt a mi bıneinkért az írások szerint; és

hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írá-

sok szerint; és hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettŒnek;

azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül

a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;

azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak; legu-

tolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is

megjelent.” [1 Korinthusbeliek 15:3–8]4

A világi kétkedés nem tudja semmissé 
tenni a szemtanúk bizonyságát

Ma túlságosan sokan olyanok, mint az Areopáguszon lévŒ két-

ezer férfi, akik oltárt emeltek az „Ismeretlen Istennek”, ám keve-

set vagy éppen semmit sem tudtak róla. Azt olvassuk, hogy az

Areopáguszra vezetŒ úton Pál lenyıgözŒ szobrokat látott, me-

lyeket különféle Isteneknek emeltek. (...) Gyakorta gyülekeztek
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itt a filozófusok és a bírák, az Œsi világ legcsodálatosabb elméi, a

legtudósabb bölcsek, akik az élet rejtélyeirŒl és az emberi faj sor-

sáról elmélkedtek és diskuráltak.

Ennek a világi bölcsességnek a közepén állt egy magányos, ala-

csony, barna szemı férfi, aki bölcseletük nagy részét hamisnak,

bálványimádásukat pedig hatalmas tévedésnek nyilvánította – az

egyetlen férfi a gondolkodó elmékkel teli nagyvárosban, aki tény-

leges tapasztalatból tudta, hogy az ember átléphet a halál kapu-

in és élhet. (...) Ahogy Pál ékesszólóan beszélt Isten személyérŒl,

a filozófusok kíváncsian ám figyelmesen hallgatták, mígnem arról

tett bizonyságot, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból.

Amikor a feltámadásról hallottak, néhányan gúnyolódni kezd-

tek, és kevés kivétellel mind elfordultak, még magányosabban

hagyva azt, aki az igazat jelentette ki nekik. [Lásd Ap. csel.

17:22–33.] Ma ugyanúgy, mint egykor az Areopáguszon, amikor a

halottak feltámadásáról beszélünk, vannak, akik gúnyolódnak, és

vannak, akik kétkedve elfordulnak. Ma ugyanúgy, mint akkor, túl-

ságosan sok olyan férfi és nŒ van, akiknek más isteneik vannak,

akikre több figyelmet szentelnek, mint a feltámadott Úrra. (...)

Vegyétek ténynek, hogy Krisztus újra felvette a testét, és meg-

dicsŒült, feltámadott lényként megjelent, és akkor meg tudjátok

válaszolni minden idŒk kérdését: „Ha meghal az ember, vajjon

feltámad-é?” [Lásd Jób 14:14.]

Bizonyos, hogy a sírból való szó szerinti feltámadás valóság

volt azoknak a tanítványoknak, akik bensŒségesen ismerték

Krisztust. Az Œ elméjükben semmi kétség sem volt. Tanúi voltak

ennek a ténynek. Tudták azt, mert szemük látta, fülük hallotta,

kezük érezte a feltámadt Megváltó fizikai jelenlétét.5

Az, hogy az ember lelke diadalmasan áthalad a halál kapuin az

örök életre, Krisztus, a Megváltónk egyik dicsŒséges üzenete. Az

ember számára ez a földi pályafutás csupán egyetlen nap, lezárá-

sa pedig nem más, mint az élet napjának lenyugvása. A halált,

mely csupán álom, dicsŒ ébredés követi az örökkévaló világ haj-

nalán. Amikor Mária és Márta csupán holttestként látták fivérüket

a sötét és csendes sírkamrában, Krisztus még mindig élŒ lény-

ként tekintett rá. Ezt a tényt e szavakkal fejezte ki: „...Lázár ... el-

aludt...” (János 11:11). Ha mindenki ... tudná, hogy a keresztre
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feszített Krisztus valóban feltámadt harmadnapon – hogy miután

a lelkek világában beszélt más lelkekkel és köztük járt, lelke is-

mét életre keltette megsebzett testét, és miután negyven napig az

emberek közt tartózkodott, megdicsŒült lényként emelkedett fel

Atyjához –, mily drága békességet kapnának azok a lelkek, akiket

most kétely és bizonytalanság nyugtalanít!

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Péterrel,

Pállal, Jakabbal és az összes többi korai apostollal tart, akik elfo-

gadták a feltámadást, méghozzá nemcsak annak szó szerinti igaz-

ságát, hanem úgy is, mint Krisztus földön végzett isteni

küldetésének beteljesítését.

A legújabb és legnagyszerıbb bizonyíték arra, hogy Jézus ki-

szállt a sírból, az, hogy az Atya és a Fiú megjelent Joseph Smith

prófétának, ezernyolcszáz évvel a keresztre feszítést követŒen.

(...) Az élet e csodája nem csupán önmagában jelentŒs, hanem

az igaz kereszténység minden alapvetŒ tanával való összefüggé-

sében is.7

Krisztus feltámadása bizonyíték Isten mindenhatóságára
és az ember halhatatlanságára

Több mint négyezer éven át amikor az ember a sírba tekintett,

csak az élet végét látta. A sokmillió közül, aki oda belépett, egy

ember sem tért vissza feltámadt, halhatatlan lényként. „Az egész

földkerekségen nem volt egyetlen üres sír sem. Emberi szív nem

hitte, emberi hang nem hirdette, hogy létezik ilyen sír – olyan,

amelyet kiürített volna a Diadalmaskodó ereje, mely hatalma-

sabb, mint az ember nagy ellensége, a Halál ereje.”

Ezért tehát új és dicsŒ üzenetet mondott az angyal az asszo-

nyoknak, akik félelemmel és szeretettel telve közeledtek a sír-

kamra felé, ahol Jézust eltemették: „A Názáreti Jézust keresitek,

a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová Œt

helyezték.” (Márk 16:6)

Ha a csoda olyan természetfeletti esemény, amelynek az elŒ-

idézŒ erŒi meghaladják az ember véges bölcsességét, akkor Jézus

Krisztus feltámadása minden idŒk legrendkívülibb csodája.

Benne kinyilatkoztatott Isten mindenhatósága és az ember

halhatatlansága.
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A feltámadás azonban csak abban az értelemben csoda, hogy

meghaladja az ember értelmét és felfogóképességét. Mindazok

számára, akik tényként elfogadják, nem más ez, mint az élet nem

változó törvényének megnyilvánulása. Mivel az ember nem érti a

törvényt, így csodának nevezi.8

A feltámadás és a tavasz nagy örömmel összefonódik, nem

azért, mert bármi is van a természetben, ami pontos mása lenne

a feltámadásnak, hanem azért, mert oly sok minden sugallja az

ÉBREDÉS gondolatát. A vén Tél a halál mozdulatlanságával az

egész növényvilágot markában tartotta, ám a Tavasz közeledtével

a hŒ és a fény gyengéd életadó ereje arra kényszeríti, hogy eny-

hítsen szorításán, és ami addig halottnak tınt, az élet megújulá-

sával elŒretör, felfrissülve, új életre kelve és megerŒsödve békés

álma után.

Így van ez az emberrel is. Amit mi halálnak hívunk, Jézus al-

vásnak nevezett. „Lázár elaludt” – mondta tanítványainak [lásd

János 11:11]. „A gyermek ... alszik” – e megnyugtató szavakat

mondta egy kislány gyászoló, fájdalom sújtotta szüleinek [lásd

Márk 5:39]. Valóban, a világ ÜdvözítŒje számára nem létezik ha-

lál, csak élet, méghozzá örök élet. Igazán mondhatta ezt: „Én va-

gyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is,

él.” [János 11:25]

Ezzel a bizonyossággal az örök élet iránti engedelmességnek

örömnek kellene lennie, nem tehernek, hiszen az élet öröm, az

élet szeretet. (...) A Krisztusnak és törvényeinek való engedel-

messég életet ad. Nyomatékosítsa ezt az igazságot minden vissza-

térŒ húsvét, és töltse el lelkünket azzal az isteni bizonyossággal,

hogy Krisztus valóban feltámadt, és általa biztosítva van az ember

halhatatlansága!9

A hithıek elnyerik a feltámadásról 
való megnyugtató bizonyságot

Nincs okunk félni a haláltól; az csupán az élet egy eseménye.

Éppoly természetes, mint a születés. Miért kellene félnünk tŒle?

Néhányan azért tartanak tŒle, mert azt gondolják, az az élet vé-

ge, és gyakran az élet a legbecsesebb kincsünk. Az örök élet az

ember legnagyobb áldása.
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Bárcsak megcselekednék az emberek az Ã akaratát [lásd János

7:17], és ahelyett, hogy reménytelenül tekintenének a sötét és

borongós sírba, tekintetüket a menny felé fordítanák, és tudnák,

hogy Krisztus feltámadt!

Senki sem fogadhatja el a feltámadást és lehet állhatatos ebben

a hitben anélkül, hogy elfogadná egy személyes Isten létezését is.

A feltámadáson keresztül Krisztus legyŒzte a halált, és halhatat-

lan lélekké vált. „Én Uram és én Istenem!” (János 20:28) – ez

nem pusztán egy odavetett felkiáltás volt Tamás részérŒl, amikor

meglátta a feltámadt Urat. Amikor elfogadjuk Krisztus istenisé-

gét, akkor könnyı épp olyan személyesnek képzelnünk az Atyját,

mint Ãt, hiszen ahogy Jézus is mondta: „a ki engem látott, látta

az Atyát” (János 14:9).10

Ahogy Krisztus újra élt a halál után, úgy él majd minden em-

ber is, azt a helyet foglalva el a következŒ világon, amelyre a leg-

megfelelŒbb. A feltámadás üzenete tehát az embernek valaha is

adott legmegnyugtatóbb és legdicsŒségesebb üzenet, hiszen

amikor a halál elragadja tŒlünk egy szerettünket, gyászoló szí-

vünket lecsendesíti az e szavakban kifejezésre juttatott remény és

isteni bizonyosság:

„Nincsen itt, mert feltámadott.” [Máté 28:6] Mivel Megváltónk

él, mi is élni fogunk. Tanúságomat teszem nektek arról, hogy Ã

valóban él. Tudom ezt, és remélem, ti is tudjátok ezt az isteni

igazságot.11

Jézus is áthaladt a halandóság minden tapasztalatán, éppen

úgy, ahogy ti és én. Ismerte a boldogságot, megtapasztalta a fáj-

dalmat. Együtt örült és együtt bánkódott másokkal. Ismerte a ba-

rátságot. Megtapasztalta ugyanakkor az árulók és hamisan

vádaskodók okozta szomorúságot is. Halandó halált halt, ahogy

egy nap majd ti is. És mivel Krisztus újra élt a halál után, úgy

fogtok majd ti is, és úgy fogok majd én is. (...)

Jézus volt az egyetlen tökéletes ember, aki valaha is élt. Ami-

kor feltámadt a halálból, legyŒzte a halált, és most Ã a föld Ura.

Mily teljességgel gyenge és végtelenül ostoba az az ember, aki 

készakarva elveti Krisztus életútját, különösen annak a ténynek a

fényében, hogy ez az elutasítás csak boldogtalansághoz, gyötre-

lemhez, sŒt, halálhoz vezet! (...)
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Amikor a keresztényeknek világszerte ez a [Jézus Krisztusba

vetett] hit áramlik az ereiben, amikor szívükben hıséget éreznek

a feltámadt Krisztus és a hozzá kapcsolódó alapelvek iránt, akkor

az emberiség megtette az elsŒ nagy lépést a felé a maradandó

békesség felé, amelyért naponta imádkozunk.12

Sok úgynevezett keresztény van, aki nem hisz a szó szerinti fel-

támadásban, és a ti vállatokon és ebben az egyházban mások vál-

lán is nyugszik az a felelŒsség, hogy kijelentsük a világnak az Ã

isteni fiúságát, a sírból történt szó szerinti feltámadását, valamint

azt, hogy Ã személyesen megjelent az Atya jelenlétében Joseph

Smith prófétának.13

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen bizonyítékai vannak Jézus Krisztus szó szerinti feltáma-

dásának? (Lásd 69–71. oldal.) Hogyan erŒsödött meg a Jézus

feltámadásáról való bizonyságod az Ã Œsi és mai apostolai ta-

núsága által?

• Miként próbálja meg a „világi bölcsesség” megcáfolni Jézus

feltámadásának valóságát? (Lásd 69–70. oldal.)

• Mi módon képezi az üdvözülés tervének alapvetŒ részét a

feltámadás?

• McKay elnök azt tanította, hogy a feltámadás „az élet nem vál-

tozó törvényének megnyilvánulása”, valamint hogy „a feltáma-

dás és a tavasz nagy örömmel összefonódik”. Miben hasonlít a

feltámadás a tavaszhoz? (Lásd 72. oldal.) Hogyan tudnád fel-

használni ezt a hasonlatot ahhoz, hogy segíts a gyermekeknek

megérteni a feltámadást?

• Hogyan kaphatunk bizonyságot a feltámadásról, illetve hogyan

erŒsíthetjük meg a meglévŒ bizonyságunkat? (Lásd 72–74. ol-

dal.) Milyen hatása van a feltámadásról való bizonyságodnak ar-

ra, hogy milyen döntéseket hozol? Mely evangéliumi

alapelveket könnyebb megérteni, ha már van bizonyságunk a

feltámadásról?

• Mi módon csökkenti a halállal járó fájdalmat és hogyan segít

vigaszt nyújtani a gyászolóknak a feltámadásról való tudás?
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(Lásd 72–74. oldal.) Milyen példát láttál olyan emberekre, aki-

ket a megpróbáltatásokban megerŒsített a feltámadásról való

bizonyságuk?

• Miért lényeges az emberiség szempontjából, hogy létezik egy

feltámadott Isten?

Kapcsolódó szentírások: Jób 19:25–27; Márk 16:1–6; Ap. csel.

2:22–32; 4:33; 1 Korinthusbeliek 15:3–8; 3 Nefi 11:15; T&Sz

76:22–24

Jegyzetek

1. Conference Report, 1966. ápr., 59. o.

2. Idézve: David Lawrence McKay, 
My Father, David O. McKay (1989),
84–85. o.

3. Conference Report, 1950. ápr., 178. o.

4. Conference Report, 1939. ápr.,
112–114. o.; a bekezdésekre bontás
eltér az eredetitŒl

5. Conference Report, 1944. ápr.,
120–122. o.; a bekezdésekre bontás
eltér az eredetitŒl

6. Conference Report, 1966. ápr., 
57. o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

7. Conference Report, 1944. ápr., 
120. o.; a bekezdésekre bontás eltér
az eredetitŒl

8. Conference Report, 1966. ápr., 56. o.

9. Conference Report, 1939. ápr., 115. o.

10. Conference Report, 1966. ápr.,
58–59. o.

11. Conference Report, 1944. ápr., 125. o.

12. Conference Report, 1966. ápr., 59. o.

13. Conference Report, 1950. ápr., 179. o.
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„Életem egyik legdrágább élményeként Œrzöm azt a tudást, 
hogy Isten meghallja a hit imáját.”



Az ima ereje

Isten ott lesz, hogy vezesse és irányítsa azokat, akik 
„hittel, teljes szívükkel és teljes lelkükkel keresik Ãt”1.

Bevezetés

1921 tavaszán elder David O. McKay és Hugh J. Cannon testvér

az egyház misszióit végigjáró útjuk során Új-Zélandra látogattak.

Az egyik vasárnapra elder McKay volt beosztva, hogy a szentek

délutáni konferenciáján beszéljen. Amikor azonban aznap reggel

felébredt, betegnek érezte magát, és annyira be volt rekedve,

hogy alig tudott suttogásnál hangosabban megszólalni. Mégis az-

zal a hittel ment a konferenciára, hogy képes lesz átadni üzene-

tét. KésŒbb ezt jegyezte fel:

„Ezernyi ember ... gyılt össze a délutáni ülésre. Kíváncsian,

nagy elvárásokkal érkeztek. Kötelességem volt átadni nekik egy

üzenetet, de nemcsak túlságosan be voltam rekedve ahhoz, hogy

beszéljek és a tömeg meghalljon, hanem még beteg is voltam.

Azonban szívem legalázatosabb imájával, amiben isteni segít-

ségért és útmutatásért esedeztem, felálltam, hogy eleget tegyek

kötelességemnek. Hangom feszes és reszelŒs volt. (...)

Aztán olyasmi történt, ami azelŒtt még soha nem esett meg ve-

lem. Mindazzal a buzgalommal és szenvedélyességgel vágtam té-

mámba, amivel csak tehettem, és olyan hangosan beszéltem,

amennyire csak lehetséges volt. Amikor azt éreztem, hogy han-

gom egyre tisztább és egyre zengŒbb, hamarosan megfeledkez-

tem arról, hogy egyáltalán van hangom, és egyedül arra az

igazságra összpontosítottam, amelyet szerettem volna, ha hallga-

tóim megértenek és elfogadnak. Beszédemet negyven percig

folytattam, és amikor befejeztem, hangom olyan zengŒ és tiszta

volt, mint bármikor máskor. (...)

Amikor elmondtam Cannon testvérnek és néhány más testvér-

nek, milyen buzgalommal imádkoztam azért az áldásért, amely
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meg is adatott nekem, Œ így felelt: ’Én szintén imádkoztam –

egész életemben még soha nem imádkoztam ilyen buzgalommal

egy beszélŒért sem!’”2

David O. McKay tanításai

Isten személyes Lény, aki elé járulhatunk imában

Gyermekkoromtól szívemben Œriztem azt az igazságot, hogy

Isten személyes lény, és valóban a mi Atyánk, aki elé járulhatunk

imában, melyre választ kaphatunk. Életem egyik legdrágább él-

ményeként Œrzöm azt a tudást, hogy Isten meghallja a hit imáját.

Igaz, hogy az imáinkra adott válaszok talán nem mindig közvet-

lenül és azonnal jönnek, és talán nem olyan módon, ahogy vár-

nánk, ám bizonyosan jönnek, méghozzá olyan idŒben és módon,

amely a leginkább megfelel az esdeklŒnek.

Voltak már olyan alkalmak azonban, amikor közvetlen és azon-

nali bizonyosságot kaptam arról, hogy kérésem megadatik. Külö-

nösen egy alkalommal a válasz olyan világosan érkezett, mintha

Mennyei Atyánk mellettem állt volna és Ã mondta volna a szavakat.

Ezek az élmények lényem részét képezik, és ennek így is kell ma-

radnia, amíg csak emlékezetem és intelligenciám fennáll. Épp ilyen

valósnak és épp ily közelinek tınik számomra a világ ÜdvözítŒje.

Érzem, úgy, ahogy még soha nem éreztem, hogy Isten az

Atyám. Ã nem csupán egy megfoghatatlan hatalom, nem egy er-

kölcsi hatás a világon, hanem személyes Isten, akinek teremtŒ

ereje van, aki a világ kormányzója és lelkünk irányítója. Szeret-

ném, ha minden ember, különösen pedig az egyház fiataljai

olyan közel éreznék magukat Mennyei Atyánkhoz, hogy naponta

közelítenének felé – nemcsak nyilvánosan, hanem magukban is.

Ha népünknek meglesz ez a hite, akkor nagy áldások adatnak ne-

kik. Lelkük hálaadással telik meg mindazért, amit Isten értük tett,

és látni fogják, milyen bŒséges kegyekben részesülnek. Nem kép-

zelgés, hogy Isten elé járulhatunk, TŒle világosságot és útmuta-

tást kaphatunk, valamint hogy Szentlelke megvilágosíthatja

elménket és átjárhatja lelkünket.3

Amikor este letérdeltek imádkozni, érzitek Isten közelségét?

Érzitek-e, hogy személye meghallgat benneteket? Érzitek az
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erŒt, mely talán úgy mıködik, mint a rádió, vagy talán egy még

annál is hatalmasabb erŒt, mely által érezhetitek, hogy vele

kommunikáltok?4

Szeretném, ha Izráel fiatal férfiai olyan közel éreznék magukat

[Istenhez], hogy naponta elé járulnának, nem csupán nyilváno-

san, hanem magukban is. Szeretném, ha olyan bizodalommal

lennének iránta, amilyennel egy vak kislány volt édesapja iránt.

Az [édesapja] ölében utazott a vonaton, és egy mellettük ülŒ ba-

rátjuk azt mondta: „Pihenj egy kicsit!” – majd az ölébe vette a kis-

gyermeket. Az apa azt kérdezte a kislánytól: „Tudod, ki tart

most?” „Nem – felelte a kislány –, de te tudod.” Ó, milyen bizo-

dalma volt e gyermeknek az édesapjában! (...) Ugyanilyen valós-

nak kell lennie annak a bizodalomnak, amellyel az utolsó napi

szent fiúk és lányok viseltetnek Mennyei Atyjuk iránt.5

Jó dolog, ha a fiúk és lányok megtanulják, hogy Istenhez tud-

nak fordulni imában. Ti, egyetemi hallgatók, megtanuljátok ezt,

ahogy minden más iskolába járó diák is megtanulja, amikor ne-

hézségeitek vannak, hogy segítséget és útmutatást kaphattok, ha

Œszintén kéritek. Talán úgy keltek fel, mint néhányunk még fiatal

korunkban, azt érezve, hogy imáitokra nem kaptok választ, de

egy nap felismeritek a tényt, hogy Isten igenis megválaszolta imá-

itokat, úgy, ahogy egy bölcs szülŒ tette volna. Az ifjúság egyik leg-

csodásabb kincse az az érzés, hogy odamehettek Atyánkhoz, és

kiönthetitek neki a szíveteket.6

Az ima több, mint puszta szavak; hitet, 
erŒfeszítést és megfelelŒ hozzáállást kíván

Az ima egy vágyakozó, szeretŒ szív lüktetése a Végtelennel

összhangban. A lélek üzenete közvetlenül egy szeretŒ Atyának.

Nyelvezete nem csupán szavakból áll. (...)

A hatékony ima elsŒ és legalapvetŒbb ismérve a hit. Az Isten-

be vetett hit békességet hoz a léleknek. Az arról való bizonyos-

ság, hogy Isten a mi Atyánk, akihez vigaszért és útmutatásért

fordulhatunk, a vigasz csalhatatlan forrása.

Egy másik elengedhetetlen ismérv az áhítat. Ezt az erényt jól

szemlélteti az ÜdvözítŒ mintaként adott imája, melyben ezt

mondta: „Szenteltessék meg a te neved.” [Máté 6:9] Ennek az
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alapelvnek kell megmutatkoznia az osztálytermekben, különö-

sen pedig imádatunk házaiban.

A harmadik elengedhetetlen elem az Œszinteség. Az ima a lélek

vágyódása. Az Œszinte imádság azt sugallja, hogy amikor valami-

lyen erényért vagy áldásért fohászkodunk, akkor meg kell dol-

goznunk azért az áldásért és ki kell fejlesztenünk azt az erényt.

A következŒ alapvetŒ elem a hıség. Miért is imádkoznánk,

hogy jöjjön el Isten királysága, ha szívünkben nem lenne vágy és

hajlandóság arra, hogy segítsünk annak megalapításában? Ha

azért imádkozunk, hogy legyen meg az Ã akarata, de nem pró-

bálunk a szerint élni, akkor eleve negatív választ kapunk. Nem

adnátok meg valamit egy olyan gyereknek, aki ilyen hozzáállást

tanúsítana a hozzátok intézett kérésben. Ha valamilyen ügy vagy

kezdeményezés sikeréért imádkozunk, akkor nyilvánvalóan

szimpatizálunk vele. A hıtlenség netovábbja azért imádkozni,

hogy legyen meg Isten akarata, majd életünket nem hozni össz-

hangba azzal az akarattal.

Az utolsó erény az alázat. (...) Az alázat alapelve és az ima arra

indítja az embert, hogy érezze az isteni útmutatás szükségét. Az

önellátás erény, ám azzal együtt kell járnia annak a tudatnak,

hogy szükség van magasabb rendı segítségre – annak a tudat-

nak, hogy amikor szilárdan a kötelesség útján járunk, lehetséges,

hogy helytelen lépést fogunk tenni, és ezzel a tudattal együtt jár

az ima, a könyörgés, hogy Isten sugalmazása segítsen elkerül-

nünk azt a helytelen lépést.7

Az ima az otthonban az Istenbe vetett 
hitre tanítja a gyermekeket

Ha megkérditek tŒlem, hol szereztem elŒször megingathatatlan

hitet Isten létezésében, azt felelném: gyermekkori otthonomban –

amikor apa és anya minden reggel és este maguk köré hívták gyer-

mekeiket, és Isten áldását kérték házuk népére és az emberiségre.

Ãszinteség volt annak a jóságos pátriárkának a hangjában, ami ki-

olthatatlan nyomot hagyott gyermekei lelkében, és anya imái is ha-

sonlóképpen nagy hatással voltak ránk. Azt kérem ma este, hogy

az egyházban minden apa bizonyosodjon meg afelŒl, hogy teljes

Œszinteséggel elmélyíti gyermekeiben Isten létezésének valóságát,
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valamint annak valóságát, hogy Isten irányítja és védelmezi gyer-

mekeit. Tiétek e felelŒsség! Az otthon a társadalom egyik egysége,

méghozzá alapvetŒ egysége. MielŒtt hallottam volna édesapámat

tanúságot tenni arról, hogy mennyei hangot hallott, már akkor is

tudtam, hogy Alkotójához közeli életet él.8

Az utolsó napi szent gyermekeket megtanítják arra, hogyan is-

merjék fel [Istent], és hogy olyan személyként imádkozzanak

hozzá, aki képes meghallgatni, hallani és érezni ugyanúgy,

ahogy egy földi apa képes meghallgatni, hallani és érezni. Édes-

anyjuktól és édesapjuktól lényük belsejébe szívták a valós bi-

zonyságot, hogy ez a személyes Isten ismét szólt ebben a

sáfárságban. Valóság rejlik ebben.9

Kijelentem, hogy ahol a gyermekek Örökkévaló Atyánk szoros

közelségében nŒnek fel, abban az otthonban nem lehet sok bın

vagy gonoszság. Amikor egy láztól forró, szenvedŒ kisgyermek

feltekint édesapjára, és egyszerı hittel azt kéri: „Apa, áldj meg!”,

el szeretném mondani, hogy az ilyen otthonokból emelkedik ki

bármely nemzet ereje és dicsŒsége. És ilyenek az utolsó napi

szentek otthonai.10

„Uram, taníts minket imádkozni” – ez volt a Mester tanítványai-

nak alázatos könyörgése [lásd Lukács 11:1]. Gyermeki alázattal he-

lyes útmutatásra törekedtek, kérésük pedig nem volt hiábavaló.

Az egykori tanítványokhoz hasonlóan idŒnként a gyermekek is

mélységesen érzik az isteni útmutatás és vigasz szükségét, ám vá-

gyódásukat nem öntik szavakba. Ezért adta a szülŒknek az Úr azt

a kötelességet, hogy tanítsák meg gyermekeiket imádkozni [lásd

T&Sz 68:28].

A kisgyermekek életében ugyanolyan valós az aggodalom, a

tanácstalanság és a bánat, mint a felnŒttekében, és a gyermekek

is jogosultak arra a vigaszra, enyhülésre és útmutatásra, amely

IstentŒl kapható ima által.

Ám ezen felül a hit, Œszinteség és maradandó bizalom szem-

szögébŒl tekintve az ártatlan gyermekek imája bizonyos, hogy

hamar készséges válaszra talál szeretŒ Atyjuktól.11

Isten sugalmazása látszik abban, hogy az utolsó napi szentek-

tŒl azt kívánják, tartsák otthonukat sértetlennek, és gyermekeik-
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nek tanítsák meg Jézus Krisztus evangéliumának alapelveit. Nos,

ez alatt nem azt értem, hogy az ilyesfajta tanítást kötötten vagy

bármi módon ellenszenvesen kell végeznünk. Azt értem ez alatt,

hogy Jézus Krisztus evangéliumának ragyognia kell minden ott-

honban; hogy az esti és reggeli imát Œszintén kell felajánlani; és

hogy a gyermekeknek minden nap fel kell ismerniük, hogy ott-

honunkban vágyunk Isten jelenlétére. Ha be tudjuk hívni oda az

ÜdvözítŒt, tudhatjuk, hogy az angyalok nemcsak készségesen,

hanem buzgón fogják védelmezni fiainkat és lányainkat. Úgy hi-

szem, a legtöbb otthonban megtanítják a kisfiúknak és kislá-

nyoknak, hogy imádkozzanak, mielŒtt este ágyba bújnak. Azt is

gondolom azonban, hogy túlságosan általános a reggeli imák el-

hanyagolása. De ha jól belegondolok, fiainknak és lányainknak

az ébrenlét óráiban nagyobb szüksége van Isten védelmére és

Szentlelkének útmutatására, mint akkor, amikor alszanak.12

Eleget tesztek-e Krisztus intésének, hogy imádkozzatok az

Atyához és tanítsátok meg gyermekeiteket imádkozni, hogy az is-

teniség, valamint az Isten és mıve iránti áhítat minden nap el-

mélyülhessen gyermekeitek szívében? Ennek így kellene lennie

minden otthonban. És ne csak magatokért imádkozzatok, hanem

imádkozzatok ellenségeitekért is!13

SzülŒk, ha mást nem is tesztek, reggelente térdeljetek le gyer-

mekeitekkel! Tudom, hogy reggeleitek meglehetŒsen elfoglaltak,

... de legyen idŒ arra, hogy letérdeljetek és Istent meghívjátok

otthonotokba! Az ima erŒteljes hatalom.14

Jöjjenek a szülŒk és a gyermekek Isten színe elé a családi ima

által!15

Az ima sok nagyszerı áldással jár

Az imák hatalmát példázza az egyházban számomra az a levél,

melyet tegnap kaptam régi lakhelyemrŒl, egy volt szomszédom-

tól. Éppen a teheneit fejte, amikor az istállóban lévŒ rádiója

bemondta, hogy [George Albert] Smith elnök elhunyt. Átérezte,

mit is jelent ez korábbi földijének, és istállójából átment a házba,

hogy elmondja feleségének. Azonnal összehívták kisgyermekeiket

is, és ott, abban a szerény hajlékban, minden más tevékenységü-

ket felfüggesztve a család letérdelt és imát mondott. E jelenet
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„Eleget tesztek-e Krisztus intésének, hogy imádkozzatok az Atyához 
és tanítsátok meg gyermekeiteket imádkozni?”

jelentŒségének megértését rátok hagyom. Szorozzátok ezt meg

százezer, kétszázezer, félmillió otthonnal, és lássátok az egység-

ben és imában rejlŒ erŒt, valamint az egyház szervezetében rejlŒ

támogató hatást!16

Ha el tudjuk érni, hogy fiataljainknak legyen ... hite és így já-

ruljanak Istenük elé titkosan, legalább négy nagyszerı áldás éri

Œket itt és most. Az elsŒ a hála – hála a korábban észre nem vett

áldásokért. Lelkük hálával telik el mindazért, amit Isten értük tett.

Úgy találják majd, hogy gazdag kegyekkel áldattak meg. A fiatal

férfi, aki becsukja maga mögött az ajtót, összehúzza a függönyt, és

csendben felkészül, hogy Istenhez könyörögjön segítségért, elŒ-

ször öntse ki lelkét hálában az egészségért, a barátokért, a szeret-

tekért, az evangéliumért, Isten létének megnyilvánulásaiért,

amint az látható a sziklákban, a fákban, a kövekben, a virágokban

és körülötte mindenben. ElŒször össze kell számolnia, hány áldás
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érte Œt, és meglátja majd, mit ér az Úr ereje [lásd „Mikor sorsod

rosszra fordul”, Egyházi énekek, 12. o.].

Az ima második áldása az útmutatás. Nem tudom elképzelni,

hogy egyetlen fiatal férfi is letérne a helyes útról, ha minden reg-

gel letérdel ágya mellé és Istenhez imádkozik, hogy segítsen neki

szeplŒtelennek maradni a világ bıneitŒl. Azt hiszem, egyetlen fia-

tal lány sem esik nagy hibába, ha reggelente letérdel és imádkozik,

hogy az eljövendŒ nap során tiszta és szeplŒtelen maradhasson.

Nem gondolom, hogy egyetlen utolsó napi szent is ellenséges ér-

zéseket fog táplálni a szívében, ha Œszintén, titkosan imádkozni

fog Istenhez, hogy vegyen ki szívébŒl minden irigy vagy rosszin-

dulatú érzést, amit talán valamely embertársa iránt érez. Útmuta-

tás? Igen, Isten ott lesz, hogy vezesse és irányítsa azokat, akik

„hittel, teljes szívükkel és teljes lelkükkel keresik Ãt”.

A harmadik áldás a magabiztosság. Diákok ezrei és tízezrei

küszködnek szerte ebben az országban azzal, hogy elvégezzék is-

kolájukat. Tanítsuk meg ezeknek a diákoknak, hogy ha sikerrel

akarnak járni a tanulásban, akkor Istenüket kell keresniük, hogy

a világon ismert legnagyszerıbb tanító mellettük állhasson, és

vezethesse Œket! Amint a tanulók úgy érzik, hogy imában az Úr-

hoz fordulhatnak, magabiztosságra tesznek szert, hogy képesek

megtanulni a leckéket, képesek megírni a beszédeiket, képesek

kiállni diáktársaik elé, és félelem vagy kudarc nélkül átadni

üzenetüket. A magabiztosság Œszinte ima által adatik.

Végül pedig sugalmazást fognak kapni. Nem képzelgés, hogy

Isten elé járulhatunk, TŒle világosságot és útmutatást kaphatunk,

valamint hogy Szentlelke megvilágosíthatja elménket és átjárhatja

lelkünket. (...) Joseph Smith tudta ezt, és Joseph próféta sugal-

mazottságának bizonysága, bizonyítéka megnyilvánul mindenki-

nek, aki kinyitja a szemét, hogy lásson, és a szívét, hogy értsen.17

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Hogyan erŒsítette meg az ima az Istennel való kapcsolatodat?

Miért fontos tudni, hogy Mennyei Atyádhoz imádkozol, akinek

a képmására teremtettél? (Lásd 78–79. oldal.)
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• Milyen módon válaszol Isten az imákra? (Lásd 78–79. oldal.)

Miért tınik úgy, hogy néhány imára nem adatik azonnali vá-

lasz? Milyen áldásokban volt részed a megválaszolt imákkal

kapcsolatban?

• Milyen tulajdonságokat vagy hozzáállást vehetünk fel, amely

segíteni fog, hogy imáink Œszintébbek és jelentŒségteljeseb-

bek legyenek? (Lásd 79–80. oldal.) Hogyan készülhetünk fel

lelkileg, mielŒtt imádkozunk?

• Hogyan taníthatják meg a szülŒk imádkozni a gyermekeiket?

(Lásd 80–82. oldal.) Miként lehet hatással a gyermekek életé-

re az egyéni és családi ima az otthonban? (Lásd 80–82. oldal.)

Miért olyan jelentŒs a napi ima a családok megerŒsítésében és

egységesítésében?

• Milyen áldásokat kaphatunk a rendszeres ima miatt? (Lásd

83–84. oldal.) Mit tehetünk azért, hogy imáink jelentŒségtel-

jesebbek legyenek ahelyett, hogy gépiesen ismételgetnénk

mindig ugyanazokat a dolgokat?

• Miként segíthet az Œszinte, buzgó ima megtisztítani a lelkün-

ket a mások iránti barátságtalanság és rosszindulat érzésétŒl?

Kapcsolódó szentírások: Máté 21:22; Jakab 5:16; 2 Nefi 32:8–9;

Alma 17:3; 34:17–28; 3 Nefi 18:18–21; T&Sz 19:38
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„Kísértések közepette vagytok, azonban ti, ahogy Krisztus is a kísértés hegyén, 
felül tudtok emelkedni rajta.”



A kísértés legyŒzése

„Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tŒletek.” 
Tegyétek neki a szépet, és hamarosan béklyó lesz rajtatok,

de nem annyira a csuklótokon, mint a lelketeken!1

Bevezetés

Fiatal misszionáriusként Skóciában David O. McKay részt vett

egy gyılésen, melyet James L. McMurrin vezetett, az Európai

Misszió elnökségének tanácsosa. A gyılés során a jelenlévŒk a

Szentlélek ajándékainak több megnyilvánulását is tapasztalták.

Mintegy 70 évvel késŒbb, egy papsági gyılésen McKay elnök így

emlékezett vissza: „Emlékszem, mintha csak tegnap történt vol-

na, hogy milyen erŒteljes sugalmazást éreztünk ez alkalommal.

Mindenki érezte az Úr Lelkének bŒséges kiáradását. A jelenlévŒk

valóban mind egyek voltak szívükben és elméjükben. Soha aze-

lŒtt nem éreztem ilyesfajta érzést. (...)

Ilyen környezetben mondta James L. McMurrin azt, amirŒl az-

óta bebizonyosodott, hogy jövendölés volt. A vele való közeli kap-

csolat által megtudtam, hogy James McMurrin olyan, mint a

színarany. Az evangéliumba vetett hite magától értetŒdŒ volt. So-

ha nem élt igazabb ember, senki, aki hıebb volt ahhoz, amit he-

lyesnek vélt. Így amikor hozzám fordult és egy számomra inkább

intésnek, mint ígéretnek hangzó dolgot mondott, szavai kitöröl-

hetetlen benyomást tettek rám. Az Úrnak Péterhez intézett szava-

it így adta vissza McMurrin testvér: ’Hadd mondjam el neked,

David testvér, hogy Sátán vágyakozik utánad, hogy megrostáljon

téged, mint a búzát, ám Isten figyel rád!’ [Lásd Lukács 22:31.] (...)

Abban a pillanatban olyan kísértések képe villant fel elmém-

ben, amelyek az utamba kerültek, és még McMurrin elnöknél

vagy bármely más embernél is világosabban felismertem, hogy

milyen igazat szólt, amikor azt mondta: ’Sátán vágyakozik utánad.’
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Miután akkor és ott megfogadtam, hogy megtartom a hitet, vágy

ébredt bennem, hogy embertársaim szolgálatára legyek; és ezzel

együtt jött a felismerés is, legalábbis egy halvány kép, hogy mivel

tartozom az eldernek, aki elŒször elvitte a visszaállított evangéli-

um üzenetét nagyapámnak és nagyanyámnak, akik évekkel azelŒtt

el is fogadták az üzenetet Észak-Skóciában és Dél-Walesben.”

McKay elnök olyan tanáccsal zárta az egyház fiatal férfiaihoz in-

tézett beszédét, amely mindannyiunkra vonatkozik: „Arra kérem

Istent, hogy továbbra is áldjon meg benneteket! (...) Ne enged-

jétek, hogy a kísértések tévútra vezessenek titeket!”2

David O. McKay tanításai

Óvnunk kell önmagunkat és családunkat 
az ellenség befolyásától

Az olyan fák, amelyek képesek megállni egy hurrikán köze-

pette, gyakorta megadják magukat olyan pusztító kártevŒknek,

melyek mikroszkóppal is szinte alig láthatók. Hasonlóképp az

emberiség legnagyobb ellenségei ma szintén azok a társada-

lomban munkálkodó finom és idŒnként láthatatlan hatások,

melyek aláássák a mai férfiakat és nŒket. Isten népe hithıségé-

nek és hatékonyságának próbája végül is az egyén próbája. Mit

tesz az egyén?

Minden titeket és engem érŒ kísértés három különbözŒ for-

mában adódhat:

(1) A vágyak és szenvedélyek kísértése;

(2) a gŒgnek, a divatnak vagy a hiúságnak való engedés;

(3) a világi javak, a hatalom, illetve a földek vagy az emberek

földi javai utáni vágyakozás.

Az ilyen kísértésekkel társas összejöveteleinken találkozunk,

politikai törekvéseink során, üzleti kapcsolatainkban, a gazda-

ságban, a kereskedelmi egységeinkben, az élet minden ügyében

való kapcsolatainkban látjuk mıködni ezeket az alattomos hatá-

sokat. Amikor feltárják magukat az egyes emberek tudata elŒtt,

akkor kell közbelépnie az igazság védelmének.
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Az egyház azt tanítja, hogy az itteni élet a próba ideje. Az em-

ber kötelessége az, hogy a természet urává, ne pedig szolgájává
legyen. Vágyait uralnia kell, és egészségének javára, valamint éle-

tének meghosszabbítására kell használnia – szenvedélyeit uralva

és megfékezve mások boldogságára és áldására. (...)

Ha a Szentlélek sugalmazásaihoz hıen éltetek, és továbbra is

így tesztek, boldogság fogja eltölteni lelketeket. Ha eltértek tŒle,

és tudatára ébredtek, hogy nem feleltek meg annak, amirŒl tud-

játok, hogy helyes, akkor boldogtalanok lesztek, még akkor is, ha

tiétek a világ minden gazdagsága. (...)

Miközben a fiatalok arra vágyakoznak, hogy jól érezzék magu-

kat, gyakorta szembesülnek a kísértéssel, hogy elmerüljenek az

olyan dolgokban, amelyek csupán az emberi lét alantasabb olda-

lának tetszŒek. Ezek közül az öt leggyakoribb a következŒ: elŒ-
ször is a közönségesség és illetlenség, másodszor az italozás és a

petting, harmadszor az erkölcstelenség, negyedszer a hıtlenség,

és ötödször a tiszteletlenség.

Gyakorta a közönségesség az elsŒ lépés az élvezetekbe merü-

lés útján. Közönségesnek lenni annyit tesz: megsérteni a jó ízlést

és a kifinomult érzéseket.

A közönségességet csak egy lépés választja el az illetlenségtŒl.

Helyes, sŒt, valójában elengedhetetlen fiataljaink boldogságá-

hoz, hogy társas összejöveteleken találkozzanak, azonban ala-

csony erkölcsre utal az, amikor testi izgalomra és lealacsonyító

dolgokra kell hagyatkozniuk a szórakoztatásuk végett. Az olyan

összejövetelek, ahol italozás és petting folyik, olyan környezetet

alakítanak ki, ahol az erkölcsi érzék eltompul, és a szabadjára

engedett szenvedélyek veszik át az uralmat. Akkor pedig könnyı-

vé válik megtenni az utolsó lépést az erkölcsi becstelenség útján.

Amikor a magas erkölcsi normák helyett az erkölcstelenség-

ben való elmerülést választják, és az adott férfi vagy nŒ igen ala-

csonyra ereszkedik a romlottság lépcsŒin, akkor a hıtlenség

elengedhetetlenül természete részévé válik. A szülŒk iránti hıség

kialszik, a tanításaik és eszméik iránti engedelmesség figyelmen

kívül marad, a feleség és a gyermekek iránti hıséget megfojtja az
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alantas kielégülés, az egyház iránti hıség lehetetlenné válik, és

gyakran lép helyére [az egyház] tanításainak kigúnyolása.3

A kísértés gyakran észrevétlenül érkezik. Talán senki nem tud

arról, hogy az ember megadja magát neki, csak az érintett sze-

mély és az Œ Istene, azonban ha valóban enged neki, olyan mér-

tékben gyengébbé és a világ gonoszságától szennyezetté válik.4

Sátán kiızetett, mert megpróbált a TeremtŒ helyére lépni.

Hatalma azonban még most is megmutatkozik. Serényen mun-

kálkodik, és ebben a pillanatban is arra ösztökél, hogy tagadjuk

meg Isten létét, tagadjuk meg Szeretett Fia létét, és tagadjuk

meg Jézus Krisztus evangéliumának erejét.5

Az ellenség tevékeny. Ravasz és fortélyos, és meg akar ragadni

minden alkalmat, hogy aláássa az egyház alapját, és arra tör, hogy

gyengítsen vagy pusztítson, ahol csak lehetséges. (...) Isten meg-

adta a választás szabadságát. Erkölcsi és lelki fejlŒdésünk azon

múlik, hogyan használjuk ezt a szabadságot.6

Sátán még mindig elszántan keresi a maga hasznát, megbízot-

tainak pedig olyan hatalom adatik ma, amilyen a századok során

soha nem adatott nekik. Legyetek készek arra, hogy súlyos álla-

potokkal fogtok szembekerülni, ideológiai feltételekkel, melyek

talán ésszerınek tınnek, ám valójában gonoszak. Annak érdeké-

ben, hogy szembe tudjunk szállni ezekkel az erŒkkel, a Szentlé-

lek suttogására kell támaszkodnunk, amire jogosultak vagyunk.

Ezek a erŒk valósak.

Isten vezéreli ezt az egyházat. Legyetek igazak hozzá, legyetek

hıek hozzá! Legyetek igazak a családotokhoz, legyetek hıek

hozzájuk! Óvjátok a gyermekeiteket! Vezessétek Œket, ám ne ön-

kényesen, hanem az apa kedves példája által, így járulván hozzá

az egyház erejéhez papságotok gyakorlásával otthonotokban és

életetekben!7

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában való

tagsággal együtt jár az a felelŒsség, hogy legyŒzzük a kísértést,

szembeszálljunk a tévedésekkel, jobbá tegyük az elmét, és fej-

lesszük lelkünket, amíg eléri Krisztus teljességének nagyságát.8
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Az ellenség megpróbál gyenge pontunkon támadni minket,
azonban erŒre teszünk szert, amikor ellenállunk neki

Nem játszadozhattok a Gonosszal! Álljatok ellen a kísértésnek,

álljatok ellen az ördögnek, és elfut tŒletek! [Lásd Jakab 4:7.]

Az ÜdvözítŒ az egész világ legnagyszerıbb példáját tárta elénk

a hegyen. (...) Az ÜdvözítŒ közvetlenül a keresztelését követŒen

felvitetett arra a hegyre, amely most a kísértés hegyeként ismere-

tes. Nem tudom, vajon tényleg ott állt-e, ott böjtölt-e negyven na-

pon keresztül vagy sem. De valamilyen hegyre felment, és ...

negyven nap múlva eljött hozzá a KísértŒ, úgy tudjuk, és ahogy a

KísértŒnek szokása, ott sújtott le rá, ahol szerinte a leggyengébb

pontja volt.

Miután [Jézus] böjtölt, a KísértŒ azt gondolta, bizonyosan

éhes, és az elsŒ kísértés, emlékeztek, az, hogy azt mondta, „HA”,

méghozzá meglehetŒsen gúnyosan: „Ha Isten fia vagy” – az Atya

bizonyságára utalva, amikor azt mondta: „Ez az én szerelmes

Fiam” – „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak ke-

nyerekké.” És ott, a környéken van egy kŒ, amely igen hasonlít a

zsidók kovásztalan kenyerére, így a kísértés még erŒteljesebb.

Krisztus így felelt: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem min-

den ígével, a mely Istennek szájából származik.” (Máté 4:3–4)

A következŒ kísértés szintén szentírást idéz. A hiúságra apel-

lált, az embertársainkkal szembeni felülkerekedésre: „Ha Isten fia

vagy, vesd alá magadat” (a templom tornyáról) „mert meg van ír-

va” (és az ördög tudja idézni a szentírásokat a saját céljaira) „mert

meg van írva: Az Œ angyalainak parancsol felŒled, és kézen hor-

doznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kŒbe.” A válasz pedig

így hangzott: „Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.” (Máté 4:6–7)

A harmadik kísértés a pénz és a hatalom szeretetére irányult. A

kísértŒ egy magas hegyre vitte Jézust, és megmutatta neki a világ

dolgait és azok hatalmát. Ebben a kísértésben nem volt gunyoros.

Inkább esedezett, mivel az ÜdvözítŒ ellenállása meggyengítette a

KísértŒ erejét. Megmutatta neki a világ dolgait. „Mindezeket né-

ked adom, ha leborulva imádsz engem.” Isteniségének magasz-

tosságában felemelkedve Jézus így szólt: „Eredj el Sátán, mert
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meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.”

A KísértŒ pedig elkullogott. [Lásd Máté 4:8–11.] (...)

Veletek is hasonló a helyzet. (...) Leggyengébb pontotok lesz

az, ahol az Ördög megpróbál megkísérteni, ahol megpróbál meg-

nyerni titeket, és ha azt gyengévé tettétek, mielŒtt az Úr szolgála-

tába álltatok, akkor Œ még hozzáad ahhoz a gyengeséghez.

Álljatok ellen neki, és erŒt nyertek! Akkor majd megkísért egy

másik ponton. Álljatok ellen neki, és akkor Œ gyengébb lesz, ti pe-

dig erŒsebbé váltok, míg azt tudjátok mondani, bármilyen körül-

ményeitek legyenek is: „Távozz tŒlem, Sátán; mert meg van írva:

Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” (Lukács 4:8)9

Amikor közvetlenül a Gecsemáné elŒtt a tanítványaival volt, ...

[Jézus] azt mondta: „És nem vagyok többé e világon, de Œk a

világon vannak, ...

Nem azt kérem, hogy vedd ki Œket e világból, hanem hogy

Œrizd meg Œket a gonosztól.” (János 17:11, 15)

Veletek is hasonló a helyzet. (...) Kísértések közepette vagytok,

azonban ti, ahogy Krisztus is a kísértés hegyén, felül tudtok emel-

kedni rajtuk..10

Amikor az evangélium szerint élünk és önuralmat
gyakorlunk, örömben és békességben lesz részünk

Ameddig az igazság ellensége szabadon gyakorolhat uralmat

ezen a világon, támadásokban lesz részünk, és az egyetlen mód-

ja, hogy szembeszálljunk ezekkel a támadásokkal, az, ha az evan-

gélium szerint élünk.11

Ez az evangélium lehetŒséget nyújt nekünk arra, hogy felül-

emelkedjünk ezen az óvilágon és annak kísértésein, valamint

hogy önuralom és önmérséklet révén a lélekben éljünk; ez a va-

lódi lét itt és az eljövendŒkben.12

Ismerjük fel úgy, mint még soha, hogy az ember személyes vá-

gyódásai feletti uralom a keresztény vallás, sŒt, minden vallás lé-

nyege! Az ember természetétŒl fogva önzŒ, és hajlamos azonnali

benyomásai szerint cselekedni. Vallásra, vagy az egyénnél illetve

az egyének összességénél többre van szükség a természetes em-

ber önzŒ hajlamainak legyŒzéséhez. (...) Az önuralom az apró
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dolgok önmagunktól való megtagadásán keresztül alakul ki.

Krisztus e páratlan szavakkal ezt mondta: „Mert a ki meg akarja

tartani az Œ életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az Œ életét én

érettem, megtalálja azt.” (Máté 16:25)

Bármikor, amikor megfeledkezünk önmagunkról és mások

jobbá tételére, valamint valami magasztosabbra és jobbra törek-

szünk, akkor lelki síkokra emelkedünk. Ha a vita pillanatában, az

egymás hibái meglátására való kísértés pillanatában elveszítjük

önközpontú lényünket az egyház javára, melynek tagjai vagyunk,

valamint a közösség javára és Jézus Krisztus evangéliumának elŒ-

menetelére, akkor lelkileg áldottak leszünk, és boldogság lesz a

jutalmunk.

„Mit ér, ha ellenségem legyŒzöm, 
s halomnyi kincsem féltve Œrzöm? 
MegvetendŒ gyŒztes csupán, 
ki nem tud uralkodni magán.”
[Ismeretlen szerzŒ]13

Annak, aki átadja magát vágyainak, akár titokban, akár más-

képp, olyan jelleme van, amely nem fog jó szolgálatot tenni ne-

ki, amikor szembekerül a kísértéssel, hogy adja meg magát

szenvedélyeinek.14

Az határozza meg az ember tetteit a lehetŒségek és a nyomás

idején, hogy mire gondol egyfolytában. Az mutatja meg az adott

ember jellemének nagyságát, hogy miként reagál vágyaira és ösz-

töneire, amikor azokat felserkentik. Ezekben a reakciókban tárul

fel az ember ereje, hogy uralja azokat, vagy kényszerı szolgasá-

ga, hogy engedjen azoknak.15

Az isteni törvénnyel és a természet törvényeivel összhangban

lévŒ cselekedetek boldogságot, az isteni igazsággal ellenkezŒk

pedig boldogtalanságot eredményeznek. Az ember nemcsak

hogy minden tettéért, hanem minden hiábavaló szaváért és gon-

dolatáért is felelŒs. Ezt mondta az ÜdvözítŒ:

„Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek,

számot adnak majd az ítélet napján.” (Máté 12:36)16
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Minden jó dolog erŒfeszítést követel. Az, amit érdemes meg-

szerezni, fizikai lényetek, intellektuális erŒtök és lelkierŒtök egy

részét fogja kívánni – „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és ta-

láltok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Máté 7:7) De keres-

netek kell, zörgetnetek kell! MásrészrŒl pedig a bın mér csapást

rátok. Mellettetek jár, kísért titeket, csábít, kecsegtet. Nem kerül

semmi erŒfeszítésetekbe. (...) Olyan formát ölt, mint az óriáspla-

kát, mely italozásra és dohányzásra hívogat. Olyat, mint a televí-

zión és rádión otthonotokba lépŒ üzenet. (...) A gonoszság

titeket követel, és erŒfeszítésre és erŒre van szükség ahhoz, hogy

szembe tudjatok szállni vele. Igazságra és bölcsességre azonban

egyedül keresés, ima és erŒfeszítés révén lehet szert tenni.17

Mindig tartsuk észben, hogy az élet nagy részben az, amivé

mi tesszük, és hogy az emberek ÜdvözítŒje világosan és tisztán

megmutatta, pontosan hogyan nyerhetŒ öröm és békesség.

Jézus Krisztus evangéliumában és az az iránti való ragaszkodás-

ban rejlik.18

Adja Isten, hogy miközben Isten királyságának további meg-

alapítására törekszünk, arra intsük fiataljainkat és az egyház tag-

jait mindenütt, hogy álljanak ellen a kísértéseknek, amelyek

legyengítik a testet és elpusztítják a lelket, hogy igazán bınbá-

nóan állhassunk, mint amikor beléptünk a keresztelés vizébe,

hogy a szó igaz értelmében megújulhassunk, hogy újjászülethes-

sünk, hogy lelkünk a Szentlélek fényében sütkérezhessen, és

Jézus Krisztus egyházának igaz tagjaiként elŒrehaladhassunk,

míg be nem teljesítjük földi küldetésünket!19

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• McKay elnök olyan erŒs fák hasonlatát alkalmazta, amelyek el-

len tudtak állni a hatalmas viharoknak, ám mikroszkopikus

kártevŒk mégis elpusztították Œket (lásd 88. oldal). Miként

vonatkoztatható ez a hasonlat a kísértések ellen vívott csatá-

inkra? (Lásd 88–90. oldal.) Mit tehetünk, hogy elkerüljük azt,

hogy életünkbe behívjuk a kísértéseket? Hogyan erŒsíthetjük

meg a gyermekeket és a fiatalokat a világ egyre fokozódó

kísértései ellen?
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• Miben különbözhetnek a kísértések, egyéni körülménye-

inktŒl függŒen? Hogyan segíthetünk egymásnak ellenállni a

kísértésnek?

• Mit tanulhatunk abból a szentírásból, amely arról számol be,

amikor az ÜdvözítŒ ellenállt Sátán kísértéseinek? (Lásd Máté

4:1–11 és Lukács 4:1–13; lásd még T&Sz 20:22.)

• Miben különbözik a kísértésnek való engedéssel járó élvezet

az ÜdvözítŒ követésébŒl fakadó örömtŒl?

• Miként próbálja Sátán kihasználni a gyengeségeinket? (Lásd

91–92. oldal.) Hogyan gyŒzhetjük le gyengeségeinket Jézus

Krisztus által? (Lásd még Éther 12:27.)

• Mit tehetünk, hogy ellenálljunk a gyakran utunkba kerülŒ kí-

sértéseknek és legyŒzzük Œket? Miért elengedhetetlen még

azelŒtt felállítani értékrendünket, hogy kísértéssel találnánk

szembe magunkat?

• Az ÜdvözítŒ követésére és a kísértésnek való ellenállásra tett

erŒfeszítéseink során hogyan segíthet az, ha emlékszünk e

szavakra: „senki sem szolgálhat két úrnak” (Máté 6:24)?

• Hogyan segítenek az igazlelkı és jó gondolatok legyŒzni a

kísértést? Mit tehetünk, hogy kialakítsuk azt az önmérsékletet

és önuralmat, melyrŒl McKay elnök gyakran beszélt? (Lásd

92–94. oldal.)

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 10:13; Jakab

1:12–17; 2 Péter 2:9; 1 Nefi 12:17; 15:23–24; Hélamán 5:12;

3 Nefi 18:18–19; T&Sz 10:5

Jegyzetek

1. Gospel Ideals (1953), 352. o.

2. Conference Report, 1968. okt., 86. o.

3. Conference Report, 1963. okt., 7–8. o.

4. Conference Report, 1911. okt., 59. o.

5. Conference Report, 1965. okt., 9. o.

6. Conference Report, 1967. ápr., 6. o.

7. Conference Report, 1969. ápr., 97. o.

8. Gospel Ideals, 503. o.

9. Conference Report, 1959. okt., 88. o.

10. Conference Report, 1953. okt., 11. o.

11. Conference Report, 1955. okt., 90. o.

12. Conference Report, 1969. ápr., 153. o.

13. Conference Report, 1967. ápr., 133.
o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

14. Conference Report, 1968. ápr., 8. o.

15. Conference Report, 1967. ápr., 8. o.

16. Conference Report, 1950. ápr., 33. o.

17. Conference Report, 1965. okt.,
144–145. o.

18. Conference Report, 1963. okt., 9. o.

19. Conference Report, 1960. ápr., 29. o.
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„Az Atya és a Fiú Joseph Smith-nek való megjelenése ezen egyház alapja. 
Ebben rejlik erejének és életképességének a titka.”



Joseph Smith próféta 
isteni elhívása

Maradandó bizonyságom van arról, hogy az Atya és a Fiú
megjelent Joseph Smith prófétának, és kinyilatkoztatták

általa Jézus Krisztus evangéliumát, amely valóban
„Istennek hatalma ... minden hívŒnek idvességére”

[Rómabeliek 1:16].1

Bevezetés

David O. McKay elnök azt mondta: „Gyermekkoromtól fogva

nagyon könnyı volt hinnem Joseph Smith próféta látomásainak

valós voltában.”2 Elmondta, hogy a Joseph prófétáról való bi-

zonysága megerŒsödött, amikor meghallotta édesapja egyik skó-

ciai misszionáriusi élményét:

„Amikor [édesapám] prédikálni kezdett szülŒföldjén, és bi-

zonyságot tett Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításáról,

észrevette, hogy az emberek elfordultak tŒle. Keserıség volt szí-

vükben minden [az egyházzal kapcsolatos] dolog iránt, és

Joseph Smith neve úgy tınt, ellenséges érzelmeket ébreszt ben-

nük. Egy nap arra jutott, hogy a legjobb módja annak, hogy el-

jusson ezekhez az emberekhez, az, ha csak az egyszerı

alapelvekrŒl prédikál, az Úr Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatá-

ról, az evangélium alapvetŒ tételeirŒl, és nem tesz bizonyságot a

visszaállításról. Körülbelül egy hónap múlva borongós, lehangolt

érzés lett úrrá rajta, és nem tudott elmerülni munkája szellemi-

ségében. Nem igazán tudta, mi a probléma, de elméje összeza-

varodott, lelke lehangolt lett, Œ maga levertté és zavarodottá vált,

és ez a levertség érzet egészen addig folytatódott, míg olyan

súllyal nehezedett rá, hogy az Úrhoz fordult és azt mondta: ’Ha
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nem tudok szabadulni ettŒl az érzéstŒl, haza kell mennem. Nem

tudom folytatni, ha ilyen akadályok gördülnek munkám elé.’

A csüggedés egy ideig még folytatódott, amikor egy reggel,

még napfelkelte elŒtt, az álmatlan éjszaka után elhatározta, hogy

elvonul egy barlangba az óceán közelében, ahol tudta, hogy tel-

jességgel el lesz zárva a külvilágtól, és ott kiönti a lelkét Istennek,

és megkérdezi, miért támadtak ilyen nyomasztó érzései, mit tett,

és mit tehet, hogy lerázhassa magáról és folytathassa munkáját.

Még sötét volt, amikor elindult a barlangba. Olyannyira oda akart

érni, hogy futásnak eredt. A városból kifelé tartva megállította

egy csendŒr, aki tudni szerette volna, mi a baj. Semmitmondó,

ám kielégítŒ választ adott, mire tovább mehetett. Úgy tınt, mint-

ha valami hajtaná; egyszerıen muszáj volt enyhülést kapnia. Be-

lépett a barlang vagy rejtett üreg bejáratán, és így szólt: ’Ó,

Atyám, mit tegyek, hogy elmúljon ez az érzésem? El kell múlnia,

különben nem tudom folytatni ezt a munkát!’ Ekkor egy hangot

hallott, olyan világosan, mint az a hang, amelyen most beszélek,

így szólván: ’Tedd tanúságodat arról, hogy Joseph Smith Isten

prófétája!’ Ekkor eszébe jutott, mit határozott hallgatólagosan

hat vagy több héttel azelŒtt, és mikor teljesen hatalmába kerítet-

te a gondolat, egyszeriben ráébredt, hogy különleges küldetés

teljesítésére van ott, amelyre nem fordított annyi figyelmet, mint

amennyit az megérdemelt volna. Akkor így kiáltott fel szívében:

’Uram, ennyi elég!’, majd kiment a barlangból.”

McKay elnök így emlékezett vissza: „Fiatal fiúként ott ültem,

és hallgattam annak az embernek a bizonyságát, akit olyan becs-

ben tartottam és úgy tiszteltem, ahogy tudjátok, hogy senki mást

nem becsültem széles e világon, és az a bizonyosság beivódott if-

jú lelkembe.”3

David O. McKay tanításai

Joseph Smith elsŒ látomása dicsŒ igazságokat
nyilatkoztatott ki az AtyaistenrŒl és Jézus Krisztusról

Olyan messzemenŒek és jelentŒsek voltak a [tizenkilencedik]

század második felének csodálatos felfedezései és találmányai,

hogy teljességgel ámulatba ejtenek minket. (...) Ám egyikük sem
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adott választ az ember legnagyobb szükségletére és leghŒbb vá-

gyára. Eleddig senki sem tárta fel azt, amit az ember oly hosszú

ideje keres. Ez a szükséglet pedig – az emberi szív folyton jelen-

lévŒ vágyódása – Isten megismerése, valamint az ember vele va-

ló kapcsolatának ismerete. (...) A tizenkilencedik századnak

csupán egyetlen eseménye vallja, hogy képes megadni a választ

az emberi léleknek. Ha az ember abban az eseményben megta-

lálja az igazságot, amelyet mindig is keresett az emberiség, akkor

az valóban kiérdemli a tizenkilencedik század legnagyszerıbb

eseményének kijáró megkülönböztetŒ címet!

Ez az esemény pedig nem más, mint két mennyei Lény meg-

jelenése az ifjú Joseph Smith prófétának, feltárván Isten, az

Örökkévaló Atya, valamint Fia, Jézus Krisztus személyes kilétét.4

Ezernyolcszáz évvel azután, hogy Jézus meghalt a kereszten,

Joseph Smith próféta kijelentette, hogy a feltámadt Úr megjelent

neki. [Ezt mondta]: „... két alakot láttam felettem a levegŒben áll-

ni, akiknek fényessége és dicsŒsége leírhatatlan volt. Az egyik ne-

vemen szólított, és a másikra mutatva ezt mondta: Ez az én
Szeretett Fiam, Œt hallgasd!” [Joseph Smith története 1:17]5

Kijelentése egyszerı, de pozitív volt, és igen meglepŒdött,

amikor az emberek kétségbe vonták annak igazát. Számára állítá-

sa nem volt más, mint egy egyszerı tény kijelentése; a keresztény

világ számára viszont olyan villámnak bizonyult, amely mihelyt

lesújtott, meggyengítette vallási rendszerüket a csúcstól egészen

az alapokig.

ElsŒ üzenetének két fontos eleme a következŒ volt: elŒször is,

hogy Isten személyes Lény, aki közli akaratát az emberrel; má-

sodszor pedig, hogy nem volt a keresztény világban olyan vallás,

amely rendelkezett volna az üdvözülés igaz tervével.6

Az Atya és a Fiú Joseph Smith-nek való megjelenése ezen egy-

ház alapja. Ebben rejlik erejének és életképességének a titka.

Mindez igaz, és én tanúságot teszek róla. Ez az egyetlen kinyi-

latkoztatás megválaszolja a tudomány összes kérdését Istennel

és az Ã isteni személyiségével kapcsolatosan. Hát nem látjátok,

mit is jelent ez? Válasz adatott arra, mi Isten. Világos a gyerme-

keihez fızŒdŒ kapcsolata. Nyilvánvaló, hogy érdeklŒdik az
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emberiség iránt, hiszen felhatalmazást adott az embernek. Bizo-

nyos a munka jövŒje. Ezeket és további dicsŒ igazságokat tett vi-

lágossá az a dicsŒséges elsŒ látomás.7

A világ még mindig nem érti jelentŒségét, ám olyan tényezŒ-

ként, amely hozzájárul az ember arról való ismeretéhez, hogy

milyen kapcsolatban áll az Istenséggel és hol a helye a világe-

gyetemben, olyan eszközként, mely megfelelŒ kapcsolatot alakít

ki az egyes emberek közt, valamint az emberek csoportjai, a

nemzetek között, olyan kinyilatkoztatásként, amely az ember

boldogsága felé, a földi lét és az eljövendŒ örökkévalóság bé-

kessége felé mutat, az Atya és a Fiú Joseph Smith-nek való meg-

jelenését, majd azt követŒen a papság visszaállítását és Jézus

Krisztus egyházának a maga teljességében történŒ megalapítását

nemcsak a tizenkilencedik század legnagyszerıbb eseménye-

ként fogják elismerni, hanem minden kor egyik legnagyszerıbb

eseményeként.8

Az Úr evangéliumi igazságokat állított vissza 
Joseph Smith próféta által

Joseph Smith-rŒl szeretnék beszélni, de nemcsak a nagyszerı

emberrŒl, hanem az Úr sugalmazott szolgájáról is. (...) SŒt,

mondhatnám, hogy Joseph Smith nagysága az isteni sugalmazás-

ban rejlik. (...)

Senki sem tudja kritikus szemmel és intelligensen tanulmá-

nyozni Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát anélkül, hogy

mély benyomást ne tenne rá az, milyen összhangban vannak a ta-

nítások azokkal, amiket maga az Úr és ÜdvözítŒ tanított, amikor

a földön járt a tanítványaival. Nézzétek meg például a próféta ki-

nyilatkoztatását a TeremtŒ kapcsán – hogy Isten intelligens Lény,

aki, amint azt Jézus is tanította, a mi Atyánk, aki a mennyekben

van [lásd Máté 6:9]. (...)

Joseph Smith tana, miszerint Jézus Krisztus az Atya Egyszü-

löttje, a világ ÜdvözítŒje, egybevág magának Jézusnak és aposto-

lainak tanításaival.

Így van ez azzal a tanával is, miszerint a személyiség továbbra

is fennáll a halál után. (...)
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Ugyanez az összhang található az evangélium más tanainak ta-

nításában is, úgymint a hitnek, a bınbánatnak, a keresztelkedés-

nek, a Szentlélek ajándéka kézrátétellel való elnyerésének, a

papságba történŒ felszentelésnek tanításában, valamint minden

tanításában a tudásról, mértékletességrŒl, türelemrŒl, testvéri

szeretetrŒl, jószívıségrŒl stb. [lásd T&Sz 4:6; 2 Péter 1:5–7]. (...)

A csecsemŒkeresztelés hívei ezt tanították a kisgyermekekkel

kapcsolatban: „A világra jövŒ csecsemŒk nemcsak hogy híján

vannak a tudásnak, az igazlelkıségnek és a szentségnek, hanem

természetes hajlamuk is van a gonoszra, és csakis a gonoszra.”

(...) Joseph próféta merészen és félelem nélkül, az olyan em-

ber bizonyosságával szólva, aki tudja, hogy igaza van, ezt mond-

ta: „A kisgyermekek szentek, mert Jézus Krisztus engesztelŒ

áldozata által megszenteltettek.” [T&Sz 74:7]9

Isteni sugalmazás nyilvánul meg ... [Joseph Smith] dicsŒ kije-

lentésében a szövetségek és ceremóniák örök természetérŒl, va-

lamint minden egyes emberi lény üdvözülésének lehetŒségérŒl.

Az egyház nem kizáró, hanem mindent magában foglaló minden

olyan lélek számára, aki elfogadja alapelveit. (...) Az egész em-

beriség megváltást nyerhet az evangélium törvényeinek és szer-

tartásainak való engedelmesség révén. Azok azonban, akik

törvény nélkül haltak meg, törvény nélkül lesznek megítélve. E

végre nyilatkoztatott ki a halottak megváltásának szertartása.

A házassági szövetség örök volta dicsŒ kinyilatkoztatás, mely

bizonyosságot ad a szeretet aranykapcsával összekötött és a szent

papság felhatalmazásával összepecsételt szíveknek arról, hogy

egységük örökkévaló.

Más szövetségek szintén tovább folytatódnak örök fejlŒdéssel

az egész örökkévalóságon keresztül.

Joseph Smith nem tudta volna elérni mindezt saját bölcsessé-

ge, intellektusa és befolyása révén. Egyszerıen nem lett volna ké-

pes rá.10

Az Úr kinyilatkoztatta e napokban az üdvözülés tervét, amely

nem több és nem kevesebb, mint a lelki szférába vezetŒ út,

olyan jellem építése által, mely méltó arra, hogy belépjen az Ã
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királyságába. A terv Jézus Krisztus evangéliuma, ahogy azt

Joseph Smith próféta visszaállította, és az eszményi és átfogó.11

Jézus Krisztus visszaállított egyháza bizonyítja Joseph
próféta isteni sugalmazottságát

1820 körül a vallási izgatottság a helyes egyház, az imádat

megfelelŒ módja, a helyes élet keresésére indította Joseph

Smith-t. A tudás iránti vágy arra ösztökélte az ifjút, hogy buzgó

imában az Úrhoz forduljon. Az imájára kapott válasz egyik ered-

ménye az egyház megszervezése volt Peter Whitmer otthonában

... 1830. április 6-án. Ebben a szervezetben megtalálható az

ember üdvözülésére adott teljes terv értelmezése.

Szeretném most megvizsgálni ezt a szervezetet az Œ sugalma-

zottságának bizonyítékaként. (...) [Az egyház] átvészelt már

pénzügyi válságokat, társadalmi zavargásokat és vallási nyugtalan-

ságot, ma pedig az emberiség legmagasztosabb szükségleteinek

kielégítŒjeként áll. (...)

„Jézus Krisztus egyháza az egyháznak az Újszövetségben le-

jegyzett rendjével összhangban került megszervezésre”, mondta

Joseph Smith [lásd History of the Church, 1:79. o.]. E szervezet

gyakorlati és jótékony tettei bizonyítják isteni eredetét.12

Sok éve Joseph Smith, pusztán tizennégy-tizenöt éves ifjúként

kijelentette, hogy imájára válaszul kinyilatkoztatást kapott Isten-

tŒl. (...) E kijelentés a vallásos világból való azonnali kiközösíté-

sét eredményezte. Igen rövid idŒ alatt egyedül találta magát.

Egyedül – és nem ismerve korának ismereteit és filozófiáit!

Egyedül – és tanulatlanul minden mıvészet és tudomány terén!

Egyedül – és nem volt filozófus, aki tanította volna, nem volt

lelkész, aki utat mutatott volna neki! Egyszerıen és kedvesen

hozzájuk sietett dicsŒséges üzenetével, Œk pedig megvetéssel és

gúnyolódva elfordultak tŒle, azt mondva, hogy mindaz az ör-

dögtŒl való; hogy e napokban már nincs olyasmi, hogy látomás

vagy kinyilatkoztatás; hogy minden ilyesmi megszınt az aposto-

lokkal; valamint hogy soha nem is lesznek már ilyen dolgok [lásd

Joseph Smith története 1:21].
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Így hát magára maradt, hogy vitorlát bontson a vallásos gon-

dolkodás óceánján, miután elutasított minden általa ismert ha-

jót, mellyel vitorlázhatott volna; és miután még soha nem

épített vagy látott ilyet, hát maga épített egyet. Bizonyára ha

szélhámos lett volna, a hajó, melyet építeni tudott, valóban

kezdetleges lett volna.

MásrészrŒl viszont ha az általa épített hajó kiválóbb és fel-

sŒbbrendı, mint amit a tanult professzorok és filozófusok adtak

„[Joseph Smith] isteni útmutatása bizonyosságot eredményezett annak igazáról,
amit tanított, és bátorságot annak hirdetéséhez.”
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a világnak az azt megelŒzŒ évszázadok során, akkor az emberek

legalábbis arra kényszerülnek, hogy meglepetten azt találgassák,

honnan volt ennek az embernek ilyen bölcsessége!

Úgy tınik tehát, hogy bár látszólag egyedül volt, csupán

annyira volt egyedül, mint Mózes a Sínai hegyen, vagy mint Jé-

zus az Olajfák hegyén. Úgy volt ez a próféta esetében is, mint a

Mester esetében: utasításai nem ember-alkotta csatornákon át,

hanem közvetlenül IstentŒl, minden intelligencia forrásától

adattak. Azt mondta: „Nyers kŒ vagyok. A vésŒ és kalapács hang-

ja soha nem hallatszott rajtam, míg az Úr a kezébe nem vett.

Egyedül mennyei tudásra és bölcsességre vágyom!” [History of
the Church, 5:423. o.] (…)

Amennyiben igaz az állítása, miszerint kinyilatkoztatást kapott

IstentŒl, semmi kételyt nem hagy az arra való felhatalmazása fe-

lŒl, hogy megalapítsa a földön Jézus Krisztus egyházát, és hogy

jogosan kezelje annak alapelveit és szertartásait. Így e nagyszerı

utolsó napi munkának pontosan a kezdetekor lett lefektetve

Krisztus egyházának rendíthetetlen szegletköve, [nevezetesen] a

felhatalmazás, mellyel az ember Jézus Krisztus nevében járhat el

az Ã egyházának ügyei kapcsán.13

Ha figyelembe vesszük, milyen kiemelkedŒ eredményeket ért

el [Joseph Smith] az egyház megalapítása és az Œ mártírhalála kö-

zött eltelt rövid tizennégy év során; ha figyelembe vesszük, mi-

lyen tökéletes összhangban áll a visszaállított evangélium a Jézus

és apostolai által alapított korai egyház tanításaival; ha megfi-

gyeljük átható bepillantásait az alapelvekbe és szertartásokba; va-

lamint ha megfigyeljük a Krisztus sugalmazása által megalapított

egyház semmihez sem fogható tervét és hatékonyságát, akinek a

nevét is viseli – erre a kérdésre: honnan származik ennek az em-

bernek a bölcsessége? ebben a megkapó versben adatik meg a

válasz:

Dicsérd a férfit, aki szólt Jehovával, 
És Jézus felkente prófétájává, 
Hogy megnyissa az utolsó sáfárságot! 
Tisztelje Œt minden nemzet és király!
[Himnuszok]14
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Joseph próféta a neki kinyilatkoztatott igazságokat
védelmezve élt és halt meg

A nagyszerı emberek képesek tisztán belelátni a szív dolgaiba.

Meglátják az igazságot. Önállóan gondolkodnak. Nemesen cse-

lekszenek. Hatásuk miatt az erŒsek követik Œket. A kisemberek

csúfondárosan kinevetik, kigúnyolják és üldözik Œket, ám a kriti-

kusok meghalnak és elfeledik Œket, a nagyszerı ember pedig

örökké él.

Joseph Smith néhány kortársa kigúnyolta Œt, míg mások cso-

dálták, követŒi pedig mélységesen tisztelték. (...)

Az ítéletében nem elfogult ember nem tanulmányozhatja e val-

lási vezetŒ életét anélkül, hogy ne ébredne rá arra a tényre, mi-

szerint [Joseph Smith] igen bŒségesen birtokolta az igazi

nagyság jellemvonásait, melynek forrása abban a vágyban rejlik,

hogy megismerje Isten akaratát, valamint abban az eltökéltség-

ben, hogy kövesse azt, amikor rátalál.15

Minden koron át az igazságot néhány hŒsies vezetŒ látta meg

elŒször, akik gyakran fel is áldozták életüket annak védelmében.

Az emberiség fejlŒdése az emberek e rettenthetetlen vezetŒi élet-

látásának és bátorságának köszönhetŒ. Valamikor meg kellett

hozniuk a döntést, hogy megtagadják, átalakítják vagy megvédik

az igazságot – dönteniük kellett a személyes kényelem és kivált-

ságok, illetve a kiközösítés, a büntetés, sŒt, a halál között. Ilyen

választás elé állt Péter és János, amikor fogolyként álltak Annás,

a fŒpap elŒtt. Nagy bátorságot kívánt tŒlük az, hogy tanúságot

tegyenek Krisztusról pontosan azon férfiak elŒtt, akik halálra

ítélték. [Lásd Ap. csel. 4.]

Bátorságot kívánt Páltól, az Agrippa király és fenséges kísérete

elŒtt láncra verten álló rabtól az, hogy tanúságot tegyen arról:

Krisztus valóban szenvedett, és Œ volt az elsŒ, aki feltámadt a ha-

lottaiból, majd világosságot hirdetett népének és a pogányoknak.

[Lásd Ap. csel. 26.]

Bátorságot kívánt Joseph Smith-tŒl az, hogy tanúságot tegyen

a hitetlen és keserı világnak arról, hogy Isten és Szeretett Fia

látomásban valóban megjelent neki.16
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Mindazok az emberek, akik elŒremozdították a világot, olyan

emberek voltak, akik kiálltak lelkiismeretük mellett – olyan em-

berek, mint Péter, Jakab és Pál, valamint az Œsi apostolok közül

való testvéreik, és mások is. Amikor a New York állambeli Palmy-

ra vallási vezetŒi az ifjú Joseph Smith ellen fordultak azért, amit

a szent ligetben látott és hallott, Œ így szólt, szívében az Úr Jé-

zusról való bizonysággal: „Tudom, hogy volt látomásom, és azt is

tudom, hogy Isten is tudja; ezt nem tagadhatom le, de nem is

merném azt tenni...” [Joseph Smith története 1:25]

Joseph Smith mindvégig hı maradt bizonyságához.17

[Joseph Smith] isteni útmutatása bizonyosságot eredménye-

zett annak igazáról, amit tanított, és bátorságot annak hirdetésé-

hez. Amikor Joseph Smith egy tant tanított, azt határozottan

tette. Nem tette fel a kérdést, hogy az vajon egyezik-e az embe-

rek gondolataival vagy sem, hogy vajon a hagyományos egyházak

tanításaival összhangban vagy pedig azokkal szöges ellentétben

áll-e. Mindazt, ami neki adatott, átadta a világnak, függetlenül at-

tól, hogy az egyezik-e vagy sem, összhangban vagy ellentétben

áll-e az egyházak hitvallásával vagy az emberiség uralkodó nor-

máival. Ma pedig, amikor több mint száz év távlatából szemlélŒ-

dünk, jó lehetŒségünk van megítélni tanításainak értékét, és

meglátni, mi volt tanításának forrása. (...)

[Joseph Smith] nemcsak hogy a mennyei FŒtŒl kapott útmu-

tatást és tanítást, hanem abban részesülvén rendíthetetlen el-

szántsággal meg is védelmezte azt.18

A mártírhalálhoz vezetŒ gúnyolódás, sértegetés, a csŒcselékek

támadásai, letartóztatás, bebörtönzés és üldöztetés közepette

Joseph Smith, az elŒtte járt Péterhez és Pálhoz hasonlóan min-

dig képességei legjavát nyújtva törekedett arra, hogy kövesse azt

a világosságot, mely által az „isteni természet részes[é]vé” lett 

[2 Péter 1:4].19

E nemzet legnagyszerıbb emberének vére ártatlanul ontatott

ki. [Joseph próféta] tudta, hogy ártatlan. Ismerte a jogait, ahogy

fivére, Hyrum, valamint John Taylor és Willard Richards is, akik

ott voltak vele. Ám sötét és aljas hazugságok miatt Joseph prófé-

ta és bátyja, Hyrum mártírhalált halt.
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(...) Mindezek közepette milyen hozzáállást tanúsított a prófé-

ta? Nyugodtan, krisztusian viselkedett. Ezt mondta, amikor aznap

este Carthage-be ment:

„Úgy megyek, mint a bárány a vágóhídra, mégis olyan nyugodt

vagyok, mint egy nyári reggel. Lelkiismeretem tiszta. Nem vétet-

tem sem Isten, sem ember ellen. Ártatlanul fogok meghalni, és

még elmondják rólam: hidegvérrel gyilkolták meg.” [T&Sz

135:4]20

A próféta, valamint bátyja, Hyrum, a pátriárka, és még sok-

százezernyi ember élete, akik elfogadták az [elsŒ látomás] igaz

voltát, tanúságot tesz arról, hogy az üdvözülés terve, ahogy azt ál-

lításunk szerint Jézus Krisztus kinyilatkoztatta, igen bizonyosan

krisztusi jellemhez vezet. A próféta és fivére, Hyrum kinyilatkoz-

tatása olyannyira valóságos volt, hogy vissza nem hŒkölve vérük-

kel pecsételték meg a bizonyságukat.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• McKay elnök elmondott egy élményt, ami édesapjával esett

meg a misszióján azzal kapcsolatban, hogy tanúságot kell ten-

nie Joseph Smith-rŒl (lásd 97–98. oldal). Miért bír jelentŒség-

gel számunkra ma az a válasz, amelyet az édesapja kapott?

• Miért volt szükséges az Úrnak, hogy elhívjon egy prófétát az

utolsó napokban? (Lásd 98–100. oldal.) Miért elengedhetetlen

része az evangéliumnak a Joseph Smith-rŒl való bizonyság? Mi-

ként az egyház alapja az Atya és a Fiú Joseph Smith-nek való

megjelenése?

• Milyen igazságok kerültek kinyilatkoztatásra az elsŒ látomás

révén? (Lásd 98–100. oldal.) Miként hatott a Mennyei Atyáról

és Jézus Krisztusról való bizonyságodra az elsŒ látomásról va-

ló tudásod?

• Milyen további tanokat nyilatkoztatott ki az Úr Joseph Smith

próféta által? (Lásd 100–102. oldal.) Milyen áldásokban része-

sültél, amikor tanulmányoztad és alkalmaztad ezeket a tanokat?

• Miként tanúsítja az egyház és annak tanítása azt, hogy Joseph

Smith Isten prófétája volt? (Lásd 102–104. oldal.)
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• Milyen krisztusi tulajdonságokat tanúsított Joseph Smith pró-

féta? (Lásd 105–107. oldal.) Te hogyan követheted a példáját?

• Milyen felelŒsséggel tartozunk, ha bizonyságot szereztünk Jo-

seph Smith-rŒl és az evangélium visszaállításáról?

Kapcsolódó szentírások: Ámós 3:7; 2 Nefi 3:6–15; T&Sz 135; Jo-

seph Smith története 1:1–75
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A Bölcsesség szava szerint élni

A Bölcsesség szava életbevágó része az evangéliumnak,
ami „Istennek hatalma az idvességre”, 

a fizikai üdvösségre éppúgy, mint a lelkire.1

Bevezetés

McKay elnök azt tanította és arról tett tanúságot, hogy a Böl-

csesség szava parancsolatként adatott az Úrtól, hogy mind fizika-

ilag, mind lelkileg megáldjon minket. Tanításaiban és tetteiben

szigorúan engedelmeskedett ennek a parancsolatnak. Hollandia

királynŒjénél 1952-ben tett látogatásuk során McKay elnöknek és

feleségének érdekes élményben volt része. A királynŒ félórás ta-

lálkozót tervezett velük. McKay elnök gondosan figyelt az idŒre,

és a fél óra leteltével udvariasan felállt, köszönetet mondott a ki-

rálynŒnek és elindult kifelé. A királynŒ így szólt: „McKay úr, ül-

jön vissza! Jobban élveztem ezt a harminc percet, mint bármely

harminc percet már jó ideje! Kérem, maradjon még egy kis ide-

ig!” McKay elnök újra helyet foglalt. Akkor behoztak egy asztal-

kát, a királynŒ pedig három csészébe teát töltött. Az egyiket

odanyújtotta McKay elnöknek, a másikat McKay nŒtestvérnek,

egyet pedig megtartott magának. Amikor a királynŒ észrevette,

hogy egyik vendége sem itta meg a teát, azt kérdezte: „Hát nem

isznak meg egy csésze teát a királynŒvel?” McKay elnök így vála-

szolt: „El kell mondanom önnek, hogy népünk nem hisz az

élénkítŒ szerek fogyasztásában, és úgy tartjuk, a tea is élénkítŒ

szer.” A királynŒ így felelt: „Hollandia királynŒje vagyok. Úgy ér-

ti, nem fogyaszt el egy csésze teát még Hollandia királynŒjével

sem?” McKay elnök válasza így hangzott: „Vajon Hollandia király-

nŒje arra kérné egymillió-háromszázezer ember vezetŒjét, hogy

tegyen meg valami olyasmit, amirŒl azt tanítja népének, hogy ne

tegyék?” „Ön csodálatos ember, McKay elnök – mondta az ural-

kodó. – Természetesen nem kérem ilyesmire.”2
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McKay elnök tanításai és példája által jól tükrözte, 
milyen áldásokkal jár a Bölcsesség szava szerinti élet.
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David O. McKay tanításai

A Bölcsesség szava világos parancsolat, 
mely kinyilatkoztatás által adatott az Úrtól

1833. február 27-én Joseph Smith próféta megkapta a Tanok

és szövetségek 89. részében feljegyzett kinyilatkoztatást. (...) Sze-

retnék felolvasni néhány [verset] ebbŒl a részbŒl:

„Íme, bizony, így szól az Úr: Az utolsó napokban alattomos em-

berek szívében lakozó gonoszságok és cselszövések miatt figyel-

meztetlek, és elŒre figyelmeztetlek benneteket, e kinyilatkoztatás

útján adott a bölcsességnek ezen szava által.

Hogy amennyiben valaki közületek bort vagy erŒs italt iszik,

íme, az nem jó, és nem is helyes Atyátok szemében, kivéve, ami-

kor gyülekezetetekben úrvacsorához jöttök össze ŒelŒtte.

És íme, az bor legyen, igen, tiszta bor, amelyet ti magatok ké-

szítetek a szŒlŒtŒ gyümölcsébŒl.” [T&Sz 89:4–6] (...)

Különösképp erre a mondatra szeretném felhívni a figyelmet:

„Amennyiben valaki közületek bort vagy erŒs italt iszik, íme, az
nem jó, és nem is helyes Atyátok szemében.” Így hangzik Isten

szava e nemzedék népéhez. Éppoly erŒt rejt magában, mint az

ÜdvözítŒ e szavai: „Ha valaki cselekedni akarja az Œ akaratát,

megismerheti e tudományról, vajjon IstentŒl van-é, vagy én ma-

gamtól szólok?” [János 7:17] Utolsó napi szentek, ti tudjátok,

hogy igaz az ÜdvözítŒ e kijelentése! Tanúságunkat tesszük, hogy

ha valaki Isten akarata szerint cselekszik, akkor bizonyságot fog

kapni szívében és életében, hogy Jézus Krisztus evangéliuma

igaz. Elfogadjuk az ÜdvözítŒ e szavait: „Ha meg nem tértek,

mindnyájan, hasonlóképen elvesztek.” [Lukács 13:3] Ezeket az

örök igazságokat, amelyek oly velŒsen vannak megfogalmazva,

igaznak fogadjuk el. Lehet, hogy talán nem élünk teljes mérték-

ben azok szerint, ám népként elfogadjuk azokat, hiszen azok

Isten szavai. Ugyanilyen erŒsen és ugyanilyen örökkévalón áll ez

az igazság: „ErŒs italok nem valók a gyomornak.” [T&Sz 89:7]

Mégis [sok év] telt már el, mely idŒ folyamán ez a tan hirdetve

lett minden héten, ha nem minden nap Izráel némely gyüleke-
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zetében, és mégis találunk néhányakat köreinkben, akik tetteik

által azt mondják, hogy igenis a gyomornak valók!

Ennek a résznek a tanulmányozásakor örülök, hogy azt látom,

hogy az Úr nem azt mondta: „ErŒs italok mértéktelenül fo-
gyasztva nem a gyomornak valók”, vagy: „Az ittasság nem he-

lyes.” Tegyük fel, hogy az Úr kissé tompítana ezen a kifejezésen,

és kissé átalakítva ezt mondaná: „ErŒs italok mértéktelenül, illet-

ve nagy mennyiségben fogyasztva nem a gyomornak valók.” Mi-

lyen hamar igazolni is tudnánk magunkat, hogy egy kevéske ital

nem árt! Ám más örök igazságokhoz hasonlóan ez is mindenféle

jelzŒ nélkül áll: erŒs italok nem a gyomornak valók.3

Úgy vélem, a dohány olyan bın, melytŒl úgy kellene óvakod-

ni, mint a csörgŒkígyó marásától. (...) Az Úr kijelentette, hogy a

dohány nem az embernek való. Ennek elégnek kellene lennie az

utolsó napi szentek számára!4

Az egyház azon tagjai, akik függŒséget alakítottak ki a dohány-

zás, illetve a teázás vagy kávézás terén, esetleg mindkettŒ kap-

csán, hajlamosak indokokat keresni azon élvezetükre, melyrŒl az

Úr világosan megmondta, hogy nem jók az embernek. Amikor er-

re törekednek, egyedül az Úr azon szavaiba vetett hitük gyenge-

ségét teszik szemlére, amelyeket intésként és „bölcsességként”

kaptak, és amelyeknek ha engedelmeskednek, áldásban része-

sülnek ugyanolyan bizonyosan és biztosan, mintha azt mondta

volna: „Ne tegyétek!”5

A Bölcsesség szavának való engedetlenség káros 
fizikai és lelki következményekkel jár

Van egy olyan anyag a teában és a kávéban, ami ha az emberi

szervezetbe jut, hajlamos felerŒsíteni a szívverést, ez pedig fel-

gyorsítja a vérkeringést és a lélegzést. EttŒl a test felmelegszik és

felélénkül. Bizonyos idŒ elteltével azonban ez az ideiglenes fel-

pezsdülés elmúlik, a testnek pedig valójában nagyobb szüksége

van pihenésre és helyreállásra, mint az ital bevitele elŒtt. Az

élénkítŒ szerek olyanok a testnek, mint az ostor a kullogó lónak:

hirtelen kiugrást idéz elŒ, ám nem nyújt tartós erŒt és természe-

tes táplálékot. Az ostorozás gyakori megismétlése csak még lom-

hábbá teszi a lovat, az erŒs italok, a dohány, a tea és kávé
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rendszeres használata pedig csupán egyre gyengébbé teszi a tes-

tet, így az egyre jobban fog függeni azoktól az élénkítŒ szerektŒl,

amelyekhez már hozzászokott.

Az Úr azt mondta félreérthetetlen szavakkal, hogy ezek a dol-

gok nem jók az embernek. A tudomány is megerŒsíti ezt. Ám már

egyedül Isten szavainak elegendŒnek kell lenniük minden igaz

utolsó napi szent számára.6

Az mutatja meg az adott ember jellemének nagyságát, hogy mi-

ként reagál vágyaira és ösztöneire, amikor azokat felserkentik. Az

ilyen reakciókban tárul fel az ember ereje, hogy uralja azokat,

vagy kényszerı szolgasága, hogy engedjen azoknak. A Bölcsesség

szavának az a része tehát, mely a mámorító, kábító és élénkítŒ sze-

rekre utal, mélyebbre hatol, mint pusztán a testre kifejtett rossz

hatás, és magának a jellem építésének gyökerét támadja meg. (...)

Az utóbbi száz év során a tudomány csodálatos elŒmenetele

lehetŒvé tette az ember számára, hogy kísérletek útján állapítsa

meg, milyen káros hatással vannak a mámorító és kábító szerek

az emberi test idegeire és szöveteire. A megfigyelések és kísérle-

tek kimutatták a jellemre gyakorolt hatást is. Mindezek a kísérle-

tek és megfigyelések bebizonyították ennek az állításnak az

igazát: „Az erŒs italok és a dohány nem jó az embernek.”7

Amint felidézem az ifjú életemre tett hatásokat, úgy hiszem, e

fontos mondás megtanulása volt a legerŒteljesebb mind közül:

„Lelkem nem fog tisztátalan hajlékban lakozni.”

Voltak ... mások is, és mind figyelmeztetés formájában jöttek.

Az elsŒ akkor történt, amikor fiatal fiúként édesapám mellett ül-

tem a bakon, miközben Ogdenbe hajtottunk. Épp átmentünk

volna az Ogden folyó felett átívelŒ hídon, amikor egy férfi jött ki

a folyó északi partján fekvŒ italmérésbŒl. Felismertem. Szerettem

Œt, mert láttam már a helyi színpadon. Ez alkalommal azonban

alkohol befolyása alatt állt, véleményem szerint már több napja.

Nem tudtam, hogy ... iszik, de amikor könnyekre fakadva öt-

ven centet kért az édesapámtól, hogy vissza tudjon menni a kocs-

mába, láttam tántorogva elkullogni. Miközben a hídon

áthajtottunk, édesapám így szólt: „David, Œ és én régebben

együtt jártunk [házi]tanítani.”
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Csupán ennyit mondott, ám olyan figyelmeztetés volt ez szá-

momra, amit soha nem felejtettem el a kicsapongás [vagy mér-

téktelen italozás] kapcsán.

Nem sokkal késŒbb egy hozzánk [kijelölt] tanító felolvasott egy

történetet fiatalok egy csoportjáról, akik a Szt. LŒrinc-folyón ha-

józtak lefelé. (...) Nem tudom megmondani, ki a szerzŒ, és nem

tudom megmondani a címet sem, de el tudom mondani, milyen

emlék maradt meg bennem azokról a fiatalokról, akik iszogattak,

tivornyáztak, és igen jól érezték magukat, miközben lefelé vitor-

láztak azon a nevezetes folyón. Állt azonban a parton egy férfi, aki

meglátva és felismerve az elŒttük álló veszélyeket, így kiáltott oda

nekik: „Hahó! Vigyázzatok! Sebes áramlatok következnek!”

Ãk azonban figyelmen kívül hagyták figyelmeztetését, és da-

coltak vele. „Minden rendben” – és tovább folytatták a tréfálko-

zást és az élvezetekben való elmerülést. A férfi újra odakiáltott

nekik: „Gyors áramlatok következnek!” – ám Œk ismét csak nem

figyeltek figyelmeztetésére.

Hirtelen igen sebes áramlatok között találták magukat. Akkor

azonnal elkezdtek a part felé evezni, de már túl késŒ volt. Nem

pontosan emlékszem az utolsó bekezdésre, de káromkodva, kia-

bálva zuhantak le a sebes áramlatokon át a vízesésben.

Mindez negatív? Igen. De elmondanám nektek, hogy sokan

vannak az élet folyamában, akik pontosan így eveznek. Soha nem

felejtettem el ezt a történetet.8

Ébernek kell lennünk az „alattomos emberek szívében
lakozó gonoszságok[kal] és cselszövések[kel]” szemben

A Tanok és szövetségek egyik legjelentŒsebb kijelentése,

amely magában hordozza Joseph Smith sugalmazottságának bi-

zonyítékát, a 89. részben található:

„Az utolsó napokban alattomos emberek szívében lakozó go-

noszságok és cselszövések miatt figyelmeztetlek, és elŒre figyel-

meztetlek benneteket, e kinyilatkoztatás útján adott a

bölcsességnek ezen szava által.” (T&Sz 89:4)

„Az utolsó napokban alattomos emberek szívében lakozó go-

noszságok és cselszövések...” E kijelentés súlyára a [huszadik]
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század húszas és harmincas éveiben ébredtem rá. Csak arra kér-

lek benneteket, ... idézzétek fel, milyen módszereket alkalmaz-

tak bizonyos dohányérdekeltségek, hogy rávegyék a nŒket a

dohányzásra.

Emlékeztek, milyen alattomosan kezdeményezték tervüket. ElŒ-

ször is azt mondták, a dohányzás súlycsökkenéssel jár. Még szlo-

genjük is volt: „Édesség helyett inkább cigaretta után nyúljon!”

KésŒbb néhányunk, akik szeretnek filmszínházba járni, felfi-

gyeltünk arra, hogy gyakran mutatják, amint a hölgyek gyújtják

meg az urak cigarettáját. Ezek után gyakran lehetett nŒi kezeket

látni a hirdetŒtáblákon, cigarettát meggyújtva vagy tartva. Eltelt

egy-két év, és hamarosan elég arcátlanok lettek ahhoz, hogy a

hölgy a filmvásznon vagy a hirdetŒtáblán maga is cigarettázott. (...)

Lehet, hogy tévedek, de úgy vélem, nemrégiben annak láttam

nyomát, hogy alattomos emberek most fiataljainknak tervelnek

ki gonoszságokat és cselszövéseket. Tartsátok nyitva a szemete-

ket és a fületeket!9

Az egyháztagok felelŒsséggel tartoznak önmaguknak 
és az egyháznak, hogy a Bölcsesség szava 

szerint éljenek és azt tanítsák

Minden férfinek, minden nŒnek viselnie kell ezen egyház fele-

lŒsségének bizonyos részét! (...) Nem számít, hol vagyunk, ... ho-

vá is szólítsanak körülményeink vagy üzleti ügyeink, legyünk

akár a kanyonban vagy bárhol máshol, ha egy hideg reggelen kí-

sértést érzünk arra, hogy megszegjük a Bölcsesség szavát két-há-

rom csésze tea vagy kávé elfogyasztásával, akkor érezzük a helyes

cselekedetre való felelŒsséget!

Mindenki mondja ezt magának: „Az egyháztagság felelŒssége

nyugszik rajtam; nem fogok engedni! Bár talán senki sem lát, én

tudom és Isten is tudja, mikor engedek a kísértésnek, és minden

alkalommal, amikor meghajlok egy gyengeség elŒtt, magam is

egyre gyengébbé válok, és elveszítem önbecsülésemet.” Ha üz-

leti ügyben jártok, partnereitek pedig ezt mondják: „Gyere csak,

menjünk be és igyunk erre az alkura vagy erre az üzletre!”, ak-

kor ez legyen a válaszotok: „Nem, nem!” Még ha szomjatok mi-

att vágytok is rá, legyetek férfiak, legyetek utolsó napi szentek,
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és mondjátok ezt: „Nem! Az egyháztagság felelŒssége nyugszik

rajtam.”10

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza határo-

zottan elkötelezett a mellett a tan mellett, hogy a tea, a kávé, a

dohány és a szeszes italok nem jók az embernek. Az igaz utolsó

napi szentek tartózkodnak a dohányzásban és az italozásban –

akár élénkítŒ szerek, akár bódító italok fogyasztásában – való el-

merülésben, valamint példájuk és szavaik által ugyanerre taníta-

nak másokat is.11

A Bölcsesség szava szerinti élet megerŒsíti 
a jellemet és boldogságot okoz

Az egyház arra inti az embereket, hogy önuralmukkal tartsák

féken vágyaikat, vérmérsékletüket és nyelvüket. Az ember nem a

legjobb oldalát mutatja, amikor valamilyen szokás rabja. Nincs a

legjobb formában, amikor csupán szenvedélyei kielégítésének él.

Ez az egyik oka annak, miért adta az Úr az egyháznak a Bölcses-

ség szaváról szóló kinyilatkoztatást: hogy a fiatal férfiak és fiatal

nŒk egészen kisfiú- vagy kislánykoruktól fogva megtanuljanak

uralkodni önmagukon. Ez nem mindig könnyı. A fiataloknak el-

lenségekkel kell szembenézniük ma – hamis ideológiákkal és er-

kölcstelen szokásokkal. (...) Alapos felkészülést követel az, hogy

az ember szembe tudjon nézni ezekkel az ellenségekkel, és le

tudja gyŒzni azokat.12

Sionban minden fiatal férfinak tudnia kell, amikor feljön a ke-

resztelés vizébŒl, hogy kötelességének része az, hogy ellenálljon

a cigarettázás csábításának, bárhol legyen is. Az egyházban min-

den fiatalnak meg kell tanítani, hogy amikor feljön a keresztelés

vizébŒl, nemet kell mondania a szeszes italra, amikor körbekí-

nálják azt egy-egy társas összejövetelen. Ezen egyház minden if-

jú tagjának tudnia kell, hogy nem nyúlhat dohányhoz, annak

semmilyen formájában sem. Ellen kell állnia mindezeknek a szo-

kásoknak, nemcsak azok miatt az áldások miatt, amiket ezekkel

kapcsolatban Atyánk ígér nekünk, hanem azért is, mert az így ka-

pott erŒvel majd ellenállhat a nagyobb kísértéseknek.13

Az egyháznak az [önuralommal] kapcsolatos egyik leggyakorla-

tiasabb tanítása a Bölcsesség szava. [Ez a tanítás] igaz. ElsŒdlege-
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sen a vágyakkal foglalkozik. Mutassatok nekem egy olyan embert,

aki tökéletesen ura vágyainak, aki képes ellenállni minden arra

irányuló kísértésnek, hogy élénkítŒ szereket, alkoholt, dohányt,

marihuánát és más ártalmas kábítószert vegyen magához, és én

olyan fiatalt vagy felnŒttet mutatok nektek, aki ugyanakkor erŒt

nyert ahhoz is, hogy uralja szenvedélyeit és akaratát.14

Sem az egyház, sem általában a világ nem hallhat túlságosan

sokat a Bölcsesség szaváról. Olyan tan ez, mely az ember bol-

dogságára és javára adatott az emberiségnek. Része az életfilozó-

fiának. (...) Aki nem a szerint él, megfosztja magát attól a testi

erŒtŒl és jellembéli erŒtŒl, amire jogosult lenne. Az igazság nem

más, mint az általunk helyesnek vélt dolgokhoz való hıség, az

eszméinkkel összhangban folytatott bátor élet, ami pedig mindig

erŒt jelent.15

McKay elnök arra biztatta az utolsó napi szenteket, hogy „tanítás és példamutatás
által” tanítsák gyermekeiknek és másoknak a Bölcsesség szavát.
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen módon elŒzte meg jóval korát a Bölcsesség szava?

• Miért próbálják az emberek néha igazolni a Bölcsesség szavá-

ban tiltott anyagok használatát? Milyen veszélyeket rejt ez a

gondolkodásmód? (Lásd 111–112. oldal.)

• Miért fontos gondját viselnünk testünknek? Milyen negatív fi-

zikai következményekkel járhat a Bölcsesség szava iránti enge-

detlenség? (Lásd 112–114. oldal.) Miként hat ránk lelkileg, ha

nem engedelmeskedünk ennek a parancsolatnak? (Lásd

112–114. oldal.)

• McKay elnök beszélt az 1930-as évek dohányreklámjaiban

alkalmazott fogásokról (lásd 115–116. oldal). Ma milyen pél-

dát látunk arra, hogy gonosz és „alattomos emberek” káros

anyagok használatát népszerısítik? Hogyan segíthetünk a

fiataloknak felismerni, milyen elŒnyökkel jár az, ha az ember

engedelmeskedik a Bölcsesség szavának?

• Miként egyszerre fizikai és lelki parancsolat a Bölcsesség sza-

va? (Lásd 112–114., 116–117. oldal.) Milyen áldások ígértet-

nek azoknak, akik engedelmeskednek e parancsolatnak? (Lásd

T&Sz 89:18–21.) Melyek azok a legfontosabb áldások, amiket

te vagy családod kapott azért, mert engedelmeskedtetek a

Bölcsesség szavának?

• Miként válhatunk erŒsebbé, hogy ellen tudjuk állni a Bölcses-

ség szava megszegésére csábító kísértéseknek? Hogyan segít a

Bölcsesség szavának való engedelmesség a jellem megvédésé-

ben és megerŒsítésében? (Lásd 116–117. oldal.)

• Milyen káros és függŒséget elŒidézŒ anyagok vannak ma, me-

lyek nincsenek konkrétan megemlítve a Tanok és szövetségek

89. részében? A T&Sz 89-ben álló tanítások és az utolsó napi

próféták szavai hogyan segítenek vezetni és megerŒsíteni

minket ezek ellen az anyagok ellen?

Kapcsolódó szentírások: Dániel 1:3–20; 1 Korinthusbeliek

3:16–17; T&Sz 89:1–21



119

1 1 .  F E J E Z E T

1. Gospel Ideals (1953), 379. o.

2. Lásd Carl W. Buehner, People of Faith,
Brigham Young University Speeches of
the Year (1953. jan. 14.), 2. o.

3. Conference Report, 1911. ápr., 
61–62. o.; a bekezdésekre bontás eltér
az eredetitŒl

4. Conference Report, 1949. okt., 188. o.

5. Gospel Ideals, 375–376. o.

6. Gospel Ideals, 376–377. o.

7. Conference Report, 1964. ápr., 4. o.

Jegyzetek

8. Conference Report, 1949. ápr., 180. o.

9. Conference Report, 1949. okt.,
185–186. o.

10. Conference Report, 1906. ápr., 115.
o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

11. Gospel Ideals, 379. o.

12. Conference Report, 1969. okt., 7–8. o.

13. Conference Report, 1960. ápr., 28. o.

14. Conference Report, 1968. ápr., 8. o.

15. Gospel Ideals, 377. o.
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McKay elnök gyakorta buzdította arra a papságviselŒket, hogy éljenek 
a szerint a mottó szerint, melyet kŒbe vésve olvasott Skóciában: 

„Bárhol is légy, jó szolgálatot tégy!”



A papság: 
Isten képviseletének felelŒssége

A papság örökkévaló alapelv, ami Istennel létezett a
kezdetektŒl fogva, és létezni fog az egész örökkévalóságon

át. A kulcsok, amelyek a papságon keresztül történŒ
használatra adattak, a mennybŒl adattak, 

és ez a papsági erŒ mıködik ebben az egyházban ma,
amint az tovább növekedik a földön.1

Bevezetés

Az általános konferencia papsági ülésén McKay elnök elmesél-

te egy élményét, amelyben 1898-ban, skóciai missziója alatt volt

része. Társával, elder Peter Johnstonnal elmentek egy épület

mellett, amely felkeltette figyelmüket, mert a fŒbejárat fölött egy

kŒ boltív húzódott, amelybe egy felirat volt bevésve. McKay

elnök így emlékezett vissza:

„Így szóltam a társamhoz: ’Ez szokatlan! Megyek, megnézem,

mi áll a feliratban.’ Amikor elég közel értem, ez az üzenet nem-

csak kŒbe vésve jutott el hozzám, hanem olyan volt, mintha Attól

jönne, akinek a szolgálatában álltunk:

’Bárhol is légy, jó szolgálatot tégy!’ (...)

Isten segítsen nekünk e jelszó követésében! Nem más ez, mint

Krisztus e szavainak másféle kifejezése: ’Ha valaki cselekedni

akarja az Œ akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Isten-

tŒl van-é, vagy én magamtól szólok’ [János 7:17], ez a bizonyság

pedig mindannyiunkat elvezet a Szentlélek sugalmazásához az

életben. Alázatosan azért imádkozom, hogy a mai estén össze-

gyılt papság ... magára vegye azokat a feladatokat, melyeket 

Isten rájuk helyezett, és tegyenek eleget kötelességüknek, bármi

legyen is az!”2
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McKay elnök áldott volt életében, amikor több papságviselŒ is

igazlelkıen gyakorolta a papság erejét az Œ érdekében. 1916

márciusában az Ogden folyó megáradt, és a kanyon aljához kö-

zeli hidat meglehetŒsen instabillá tette. Így mesélt errŒl: „Mi [Œ

és Thomas E. nevı fivére] beugrottunk egy kicsi Ford autóba, és

átvágtunk az esŒn és a sáron. (...) Láttam a hídnál a sziklahalmot,

mely ugyanolyan sértetlennek tınt, mint az azelŒtti napon. Így

hát [viccelŒdve] így szóltam: ’Átmegyek a hídon. Tudsz úszni?’

Ezzel beletapostam a gázba, és épp átszáguldottam a hídon, ami-

kor hallottam, hogy Thomas E. így kiált: ’Vigyázz! Kötél!’ A hétig

szolgálatban lévŒ éjjeliŒr kötelet feszített az út szélei közé, az Œt

követŒ nappali Œr pedig még nem érkezett meg. A vészfékért

nyúltam, de túl késŒn. A kötél szilánkokra törte az ablakot, hát-

racsapta az autó tetejét, engem pedig állon talált, és felszakította

az ajkamat, kiverte az alsó fogaimat és eltörte a felsŒ állkapcso-

mat. Thomas E. lebújt, így sértetlenül megmenekült, én azonban

szinte eszméletemet vesztettem. (...)

Aznap reggel kilenc óra tájban már a mıtŒasztalon feküdtem.

(...) Állkapcsomat helyre illesztették, alsó ajkamat és szétszagga-

tott arcomat pedig tizennégy öltéssel varrták össze. Az egyik mı-

tŒssegéd megjegyezte: ’Kár érte; egész életére torz marad.’

MeglehetŒsen felismerhetetlen voltam. Amikor visszatoltak a

kórtermembe, az egyik ápolónŒ együtt érzŒen megjegyezte:

’Nos, McKay testvér, hordhatna szakállt...’ – arra utalva, hogy a

szakállal elrejthetném a hegeket. (...) Három igen közeli baráto-

mat ... behívták, akik aztán megkentek és megáldottak. A megke-

nés megpecsételéseként [egyikük] ezt mondta: ’Megáldunk

téged, hogy arcod ne maradjon eltorzult, és hogy ne legyenek

fájdalmaid.’ (...)

Szombat este dr. William H. Petty benézett, hogy megvizsgálja,

a felsŒ állkapcsomban megmaradt fogak menthetŒek-e. Ã volt

az, aki azt mondta: ’Gondolom, nagy fájdalmai vannak.’ Így fe-

leltem: ’Nem, semmi fájdalmam sincs.’ (...) Vasárnap reggel He-

ber J. Grant elnök jött fel Salt Lake CitybŒl. (...) Belépett, és így

szólt: ’David, ne mondj semmit; adok neked egy áldást.’ (...)

A rákövetkezŒ októberben ... Grant elnök közelében ültem egy

asztalnál. Észrevettem, hogy meglehetŒsen tüzetesen vizsgálgat,
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aztán azt mondta: ’David, innen, ahol ülök, egyetlen heget sem

látok az arcodon!’ Így feleltem: ’Igen, Grant elnök, nincs egyetlen

heg sem.’”3

David O. McKay tanításai

A papság az Isten képviselésére adott erŒ és felhatalmazás

Amikor rábízzák a papságot valakire, nem személyes kitünte-

tésként ruházzák azt rá, bár azzá válik, amennyiben tiszteletben

tartja, hanem arra való felhatalmazásként, hogy az Istenséget

képviselje, valamint arra való kötelességként, hogy segítsen az

Úrnak létrehozni az ember halhatatlanságát és örök életét [lásd

Mózes 1:39].4

Olyan férfiak vagytok, akik Isten papságát viselitek, akik isteni

felhatalmazást birtokoltok arra, hogy képviseljétek az Istenséget,

bármely tisztbe is hívtak el titeket. Amikor egy férfit, egy átlagos

férfit rendŒrfŒnökké választanak közösségében, valami többletet

kap. Amikor az utcán, az útkeresztezŒdésben a rendŒr felemeli a

kezét, megálltok. Valamiféle többlet van benne így, mint csupán

magánemberként, hiszen hatalom adatott neki. És így van ez az

egész életben. Senki sem kaphat tisztet anélkül, hogy azzal ne

növekedne. Ez tényleg így van. És így van ez a papság erejével is.5

A papság elidegeníthetetlen az IstenségtŒl. Nem más ez, mint

felhatalmazás és erŒ, melynek egyedüli forrása az Örökkévaló

Atyában és Fiában, Jézus Krisztusban rejlik. (...)

A papság forrását kutatva ... nem látunk magán Istenen túlmuta-

tó állapotot. Benne összpontosul. BelŒle kell áradnia. Mivel tehát a

papság ennyire elválaszthatatlan az Atyától, következésképp egye-

dül Ã adhatja azt meg másoknak. A papságot tehát, ahogy azt az

emberek birtokolják, mindig felhatalmazás által kell másra ruházni.

Soha nem élt emberi lény a világon, akinek jogában állt volna ma-

gára venni a papság erejét és felhatalmazását. Voltak néhányan, akik

magukra akarták venni ezt a jogot, ám az Úr soha nem ismerte el az

ilyesmit. Ahogy bármely kormány képviselŒje csupán azt a hatalmat

gyakorolhatja, amit a kormánya ráruházott, úgy az a férfi, aki felha-

talmazást kapott az Istenség képviseletére, azt csupán a neki ado-

mányozott erŒk és jogok erejénél fogva teheti. Amikor azonban
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ilyen hatalom adatik, az – bizonyos megkötésekkel – magában hor-

dozza a meghatalmazás által biztosított hatáskör minden kiváltsá-

gát, mellyel az ember hatalmat kap valakitŒl, hogy a nevében

cselekedjen. Az ilyesfajta meghatalmazás által biztosított hatáskör

révén végzett minden hivatalos cselekedet ugyanannyira köt, mint-

ha azt maga a meghatalmazó végezte volna. (...)

Felismerve azt a tényt, hogy a TeremtŒ e hatalom örök és soha

véget nem érŒ forrása, hogy egyedül Ã irányíthatja, valamint

hogy azt birtokolni nem más, mint felhatalmazott képviselŒként

jogot formálni az Istennel való közvetlen kommunikációra, mily

ésszerıek és mégis magasztosak azok a kiváltságok és áldások,

amelyek elérése a melkisédeki papság erejének és felhatalmazá-

sának birtoklásán keresztül válik lehetŒvé – ezek a legdicsŒbbek

minden olyan kiváltság és áldás közül, melyet az emberi elme

képes felfogni.

A férfi, aki ily módon áll kapcsolatban Istenével, azt fogja ta-

pasztalni, hogy élete megédesedik, ítélŒképessége kiélezŒdik, és

gyorsan tud majd dönteni a helyes és a helytelen között; érzései

gyengédek és együtt érzŒek lesznek, lelke mégis erŒsen és bát-

ran kiáll az igazság védelmére; a papságot a boldogság soha nem

szınŒ forrásának fogja ismerni – az élŒ víz forrásának, ami az

örök életre fakad.6

A papság ereje éppúgy kifejezésre jut a kvórumokon, 
mint az egyéneken keresztül

Szigorú értelemben véve a papság mint átruházott erŒ egyéni

adomány. Az isteni rendelkezés értelmében azonban azok a férfi-

ak, akik kijelöltettek, hogy bizonyos hivatalokban szolgáljanak a

papságban, kvórumokba tömörülnek. Így tehát ez az erŒ éppúgy

kifejezésre jut a csoportokon, mint az egyéneken keresztül. A

kvórum lehetŒséget biztosít a hasonló törekvésı férfiaknak, hogy

megismerjék, szeressék és segítsék egymást.7

Ha a papság csupán személyes megtiszteltetést, áldást vagy az

egyén felemelkedését jelentené, akkor nem lenne szükség cso-

portokra, illetve kvórumokra. Az isteni felhatalmazással megala-

pított ilyesfajta csoportok puszta léte is az egymástól való
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függŒségünket hirdeti, valamint azt, mily elengedhetetlenül

szükséges a kölcsönös segítség. Isteni jog révén társas lények

vagyunk.8

[Az Úr] felismerte, hogy ezeknek a [papságviselŒknek] társa-

ságra, barátságra, a csoport erejére van szükségük, így hát meg-

szervezte ezeket a kvórumokat, és megadta, hányan legyenek az

egyes kvórumokban, a diakónusoktól kezdve a hetvenesekig.

Ezek a csoportok azért jönnek össze, hogy elŒször is oktassa-

nak és építsenek, hogy általában fejlŒdjenek a tudás terén, külö-

nösképpen pedig azért, hogy erkölcsi és vallásos tudást, hitet és

szentséget tanítsanak, valamint azért is, hogy együttesen erŒt

merítsenek az igaz élethez. E csoportok olyan szükséget látnak

el, mely általánosan érezhetŒ az emberek között. (...) A papsági

kvórumok ... betölthetnek minden vágyakozást a barátság, a test-

vériség és a szolgálat iránt, amennyiben az emberek megteszik a

kötelességüket.9

„Azok a férfiak, akik kijelöltettek, hogy bizonyos hivatalokban 
szolgáljanak a papságban, kvórumokba tömörülnek.”
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Az ároni papság tagjai és a melkisédeki papság kvórumjainak

tagjai, kötelességünk felépíteni kvórumainkat! Ne romboljuk

Œket azzal, hogy nem veszünk részt a [papsági] gyıléseken, vagy

nem készülünk fel, vagy elhanyagoljuk a kötelességünket! Érez-

nünk kell, mindannyiunknak, ... hogy kötelességünk tenni vala-

mit az egyház felépítése érdekében, ahogy az egyház kötelessége

az igazságra építeni és megváltani az emberiséget a bıntŒl. Pap-

sági férfiak, legyünk egyek ebben az építésben! Essünk a jótevŒk

osztályába! E hatalmas papsági mozgalomban a fŒpaptól a dia-

kónusig egyetlen férfi se essen ... a gonosztevŒk vagy zúgolódók

osztályába!10

A papság viselŒjének minden helyzetben tudatában 
kell lennie tetteinek és szavainak!

A papság felhatalmazás Isten képviseletére. A férfi, akinek

megadatik a papság, az Úr felhatalmazott képviselŒjévé válik,

minden olyan területen, amelyre elhívják. Bármely csoport vagy

szervezet képviselŒjének kötelessége arra törekedni, hogy tiszte-

letre méltóan képviselje az adott csoportot vagy szervezetet. A

méltó képviselet legjobb útja az, ha az ember úgy él, hogy fogé-

kony legyen az Úr sugalmazásaira, hiszen Ãt képviseli. Gondol-

jatok csak bele, mit jelent ez az erényes élet tekintetében!

„... Szellemem nem lesz mindig az emberekkel” (T&Sz 1:33) –

mondja az Úr. Mindenkinek tehát, aki viseli ezt a papságot, olyan

életet kell élnie, ami feljogosítja Œt az Úrtól jövŒ kinyilatkozta-

tásra. És hadd mondjam el ennek kapcsán, hogy a Szentlélekkel

való kapcsolat pontosan ugyanolyan valós, mint a rádión keresz-

tül hallott hangokkal és az étert betöltŒ zenével való kapcsolato-

tok! Hiszen a rezgések jelen vannak.

Így van ez Isten Szellemével is. Ã mindig készen áll vezetni és

utasítani azokat, akik ráhangolódnak az igaz élet által, és akik

Œszintén keresik Œt. Ismétlem, minden, az Œ képviseletére felha-

talmazott férfinek kötelessége úgy élni, hogy fogékony legyen

arra a Szellemre!11

Isten papságát viselni isteni felhatalmazás által – ez az egyik

legnagyszerıbb ajándék, amit ember valaha is kaphat, az érde-

messég pedig elsŒdleges fontosságot élvez. A papság lényege
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örökkévaló. Nagyon áldott az, aki átérzi az Istenség képviselésé-

vel járó felelŒsséget. Olyan mértékben kell átéreznie, hogy min-

den körülmény között tudatában legyen tetteinek és szavainak. A

szent papságot viselŒ egyetlen férfi sem bánhat tiszteletlenül a

feleségével! A papságot viselŒ egyetlen férfi sem hagyhatja ki,

hogy áldást kérjen ételére, vagy hogy feleségével és gyermekeivel

letérdelve Isten útmutatását kérje! Az otthon átalakul amiatt,

hogy a férfi viseli és tiszteli a papságot. Nem szabad zsarnokian

használnunk azt, hiszen az Úr kijelentette, hogy „ha ... megkísé-

reljük bıneinket takargatni, vagy büszkeségünket és hiú becsvá-

gyunkat szolgálni [általa], vagy akár a legcsekélyebb igazságtalan

befolyást, kényszer vagy uralmat gyakorolni az emberek fiai fe-

lett, íme, akkor visszahúzódik az ég, elszomorodik az Úr Szelle-

me, és ha visszahúzódott, akkor ámen az ilyen ember

papságának vagy felhatalmazásának” (T&Sz 121:37).

Ez a kinyilatkoztatás, amit Joseph Smith próféta kapott az

Úrtól, az egyik legszebb lecke, ami valaha is adatott pedagógiából,

pszichológiából vagy kormányzásból. Újra és újra el kellene ol-

vasnunk a Tanok és szövetségek 121. részében!12

Ezen egyház egyetlen tagjának, egyetlen férjnek vagy apának

sincs joga káromlást szólni otthonában, vagy akár csak egy hara-

gos szót is ejteni feleségének vagy gyermekeinek. Felszentelése-

tek és felelŒsségetek révén nem tehetitek ezt olyan férfiakként,

akik viselik a papságot, ha hıek akartok maradni a bennetek la-

kozó szellemhez! Jellemetekkel, szenvedélyeitek és vérmérsékle-

tetek megfékezésével, beszédetek kordában tartásával

hozzájárultok az ideális otthonhoz, mivel ezek a dolgok teszik az-

zá otthonotokat, ami valójában, és ami tükrözŒdni fog a szom-

szédság felé. Azt kell tennetek, amivel békességet és összhangot

teremthettek, nem számít, mit kell ezért elszenvednetek!13

Imádkozom azért, hogy ... megérezzük a papság értékét, és

hogy ebben az egyházban minden diakónus felismerje, hogy

amikor megkapja az ároni papságot, akkor elválasztják társai kö-

zött, tehát különbözik másoktól. Nem káromkodhat büntetlenül,

ahogy talán más fiúk teszik; nem vehet részt a környéken folyó

csínytevésekben, ahogy talán más fiúk teszik, mivel külön áll. Ezt

jelenti ez a tizenkét éves fiúknak, és püspökök, pontosan ez az,
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amit el kell magyaráznotok nekik, amikor diakónusnak választjá-

tok ki Œket. Ne csak egyszerıen elhívjátok és felszenteljétek Œket,

hanem beszélgessetek velük, és értessétek meg velük, mit jelent,

ha az ember elnyeri az ároni papságot! Az ily módon kiválasztott

és tanított fiúk aztán majd jó hatást fognak kifejteni a többi fiú

között. (...)

Amikor elfogadjuk a papságot, kötelességünk követésre méltó

példával járni társaink elŒtt. Nem az lesz rájuk hatással, amit

mondunk, hanem az, amit teszünk és amik vagyunk.14

Amíg a papság tagjai kiérdemlik Krisztus útmutatását azáltal,

hogy becsületesen és lelkiismeretesen viseltetnek embertársa-

ikkal, ellenállnak a gonoszságnak, annak minden formájában,

és hıen teljesítik a kötelességeiket, nem lesz olyan ellenséges

hatalom ezen a világon, mely megállíthatná Jézus Krisztus egy-

házának elŒrehaladtát.15

A papság ereje akkor válik valóban gyümölcsözŒvé, 
ha azt mások szolgálatára fordítják

A papság potenciálisan létezŒ hatalmát úgy is megfoghatjuk,

mint egy gátak közé szorított víztározót. Ereje akkor válik len-

dületessé és gyümölcsözŒvé, amikor felszabadítják, és életre

kelti a völgyeket, mezŒket, kerteket és a boldog otthonokat; így

a papság, a hatalom alapelve is csak úgy kerül megnyilvánulás-

ra, ha életre kelti az embereket, szívüket és vágyaikat Isten felé

fordítva, Œket pedig embertársaik szolgálatára indítva.16

Életünk összefonódik mások életével. Akkor vagyunk a leg-

boldogabbak, ha segítünk mások életében. Azért mondom ezt,

mert a papság, amit viseltek, azt jelenti, hogy szolgálnotok kell

másokat. Istent képviselitek azon a területen, amit kijelöltek

nektek. „A ki ... elveszti az Œ életét én érettem, megtalálja azt.”

(Máté 16:25)17

Köztetek, elderek között talán van, aki beteg, és terményei be-

takarításra várnak. Jöjjetek össze és takarítsátok be! Talán egyi-

kŒtök fia misszióban van, és anyagi forrásai kiapadóban vannak.

Kérdezzétek meg, hogy segítségére lehettek-e! Soha nem fogja

elfelejteni figyelmességeteket. Az ilyesfajta tettekre gondolt az
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ÜdvözítŒ, amikor azt mondta: „A mennyiben megcselekedtétek

egygyel ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek

meg.” (Máté 25:40) Nincs más útja Krisztus szolgálatának! Letér-

delhettek és imádkozhattok hozzá, és azt jól is teszitek. Könyö-

röghettek neki, hogy adjon nektek útmutatást a Szentlélek által

– igen, ezt is megtesszük, és meg is kell tennünk. Meg kell ten-

nünk. Ám az ÜdvözítŒ az élet e gyakorlati, mindennapos látoga-

tásait, a nyelv megfékezését, a másról nem gonoszul, hanem

kedvesen szólást tekinti igaz szolgálatnak.18

„Bárhol is légy, jó szolgálatot tégy!” Ha diakónus vagy, jól vé-

gezd a diakónus feladatait! Ha tanító vagy, végezd jól a munká-

dat! Az egyház felett ŒrködŒ, az embereket látogató pap – fiatal

férfiak ebben az egyházban, ha elvégeznénk a tanító feladatait és

a pap feladatait, megtanítva az embereknek a kötelességüket,

milyen nagyszerı, jóravaló hatás lenne az a tizennyolc és tizen-

kilenc éves fiatal férfiakra! Nem megrögzöttek [akik nem fogad-

nak el kiigazítást], nem hitszegŒk, hanem vezetŒk. Testvérek,

semmi sem olyan erŒteljes a világon a fiatalok vezetésében,

mint ha elérjük, hogy helytálljanak papsági feladataikban!19

A papságviselŒk felelŒssége házitanítóként képviselni Istent

Az áll az efézusbeliekhez írott levél negyedik fejezetében, hogy

Krisztus „némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, néme-

lyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul

[adott]: a szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára,

a Krisztus testének építésére” [Efézusbeliek 4:11–12]. Az a nagy

felelŒsség hárul a [házitanítókra] az egyházban, a papságot visel-

ve, hogy tökéletesítsék a szenteket és építsék Krisztus testét; így

hát azt gondolom, nem túlzás azt mondani, hogy kötelességük,

kötelességük elvinni minden otthonba pontosan ugyanazt a

mennyei lelkiséget, amelyet mi megtapasztaltunk itt, a konferen-

cia ezen ülésein. Senkin nem nyugodhat nagyobb felelŒsség, mint

Isten gyermekei tanításának felelŒssége.

(...) Néhány [házitanító] úgy érzi, elhívása kis jelentŒséggel

bír, és nem hordoz túlságosan nagy méltóságot, amikor pedig az

a helyzet, hogy nincs ennél fontosabb munka az egyházban. Nem

mondhatjuk egy egyházi elhívásról sem, hogy fontosabb, mint
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egy másik, hiszen mindannyian Isten gyermekei fejlŒdésének, ta-

nításának és üdvözülésének vannak szentelve. Így van ez a taní-

tó elhívásával is, ám ha bármiféle preferenciát kellene felállítani

abban, melyik bír több elŒnnyel az embereknek az üdvözülésre

való megnyeréséhez, akkor az Isten papságát viselŒ férfiak állná-

nak az elsŒ helyen, akik közvetlen kapcsolatban állnak az egyház

egyes tagjaival. (...)

Az elsŒ teendŒ az, testvéreim, hogy magatokba tekintsetek, és

megnézzétek, vajon felkészültek vagytok-e a tanításra. Senki

sem képes olyasmit tanítani, amit Œ maga nem tud. Kötelessé-

getek azt tanítani, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, hogy

Joseph Smith Isten prófétája volt, valamint hogy Isten, az Atya és

az Ã Fia személyesen megjelent neki ebben az utolsó sáfárság-

ban. Hiszitek ezt? Érzitek? E bizonyság sugárzik lényetekbŒl,

amikor beléptek az emberek otthonába? Ha igen, ez a ragyogás

életet nyújt azoknak, akiket tanítani mentek. Ha nem, ínséget,

aszályt és annak a lelki környezetnek a hiányát idézitek elŒ,

amelyben a szentek növekedhetnének. (...)

Testvérek, az üzenet, különösen pedig annak az üzenetnek az

átadása talán nem ugyanaz akkor, amikor olyan embernek adjá-

tok át, aki egész életét hithı szolgálatban töltötte az egyházban,

mint amikor újonnan megtérteket tanítotok. Ahogy minden

egyes család különbözik a többi családtól, ... úgy különbözhet-

nek üzeneteink és módszereink, különösen pedig a tanítási mód-

szereink. Csupán azért mondom el mindezt, hogy elmélyítsem

bennetek ezt a gondolatot ma este, miszerint kötelességetek

megismerni azokat, akiket tanítani fogtok!20

A [házi]tanító nem akkor végzi el a feladatát, amikor csupán

havonta egyszer elmegy minden egyes otthonba. Emlékszem,

amikor egy püspök a [házi]tanítók kötelességévé tette, hogy

azonnal látogassanak el abba az otthonba, ahol a család elvesz-

tette egy szerettüket, és nézzék meg, mit tehetnének annak ér-

dekében, hogy vigaszt nyújtsanak a gyászolóknak és elintézzék

a temetés elŒkészületeit. A [házi]tanító kötelessége meggyŒ-

zŒdni arról, hogy nem szenvednek hiányt; valamint hogy

amennyiben betegség sújtja Œket, menjen és szolgáljon nekik –

mindig Œrködve e családok felett.21



131

1 2 .  F E J E Z E T

Úgy hiszem, hogy a [házi]tanításban rejlik az egyik legnagysze-

rıbb lehetŒség a világon arra, hogy mindazokban, akik elhanya-

goltak, csüggedtek, levertek vagy szomorúak, új életet és vágyat

ébresszünk arra, hogy újra aktívvá váljanak Jézus Krisztus egyhá-

zában. Az aktivitás pedig visszavezeti Œket abba a lelki légkörbe,

ami felemeli lelküket és erŒt ad nekik ahhoz, hogy legyŒzzék

gyengeségeiket, amelyek most megbéklyózva tartják Œket.

Segítséget, bátorítást és sugalmazást nyújtani minden egyes

egyénnek – ez a [házi]tanítók nagyszerı felelŒssége és kiváltsága.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mi a papsági erŒ? (Lásd 123–124. oldal.) Milyen célból adta át

az Úr a papság felhatalmazását az embernek? (Lásd 124–126.,

128–129. oldal.) Mi a különbség a között, hogy egyszerıen

csak megkapjuk a papság felhatalmazását, vagy hatalommal is

bírunk a papságban?

• Gondolj egy olyan élményre, amikor valaki a te érdekedben

gyakorolta a papságot! Milyen hatással volt ez rád és a csalá-

dod tagjaira? Hogyan használhatjuk ezeket az élményeket

„tanítási pillanatokként” gyermekeinkkel és unokáinkkal?

• Miért szükséges, hogy a papság viselŒje érdemesen éljen ah-

hoz, hogy az Úr Szelleme vezetni tudja? (Lásd 126–128. oldal.)

Milyen áldások ígértetnek azoknak, akik hıek a papság szö-

vetségeihez és kötelezettségeihez? (Lásd még T&Sz 84:33–34.)

• Miért annyira létfontosságú az egyházban a házitanítás? (Lásd

129–131. oldal.) Mit tehetünk, hogy hatékonyabb házitanítók

legyünk? Hogyan vonatkozhat a látogató tanítókra McKay el-

nök a házitanítóknak adott tanácsa? Hogyan segíthetnénk házi-

és látogató tanítóinknak abban, hogy kellemesen érezzék ma-

gukat otthonunkban, és hatékonyak legyenek elhívásukban?

• Miként segít nekünk tisztelni a papságot az ima, a szentírá-

sok tanulmányozása és az, ha egyre krisztusibbá válunk? Mi-

lyen módon készíthetik fel az apák és anyák fiaikat a papság

elnyerésére?
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A templomok szent jelentŒsége

Teljes szívembŒl imádkozom azért, hogy az egyház minden
tagja és gyermekeik, valamint gyermekeik gyermekei is

felismerjék az Úr házában tanított nagyszerı igazságokat.1

Bevezetés

Amikor 1951-ben David O. McKay lett az egyház elnöke, az

egyháznak nyolc mıködŒ temploma volt. Közülük négy Utah ál-

lamban állt, valamint egy-egy Arizonában, Hawaii-on, Idahóban

és a kanadai Albertában. 1952 nyarán McKay elnök kilenc euró-

pai országot látogatott meg. Ez alatt az utazás alatt választotta ki

a svájci és angliai templomok helyét. Ezzel új korszakot nyitott

meg, melyben a templom áldásai elérhetŒvé váltak az Egyesült

Államokon és Kanadán kívül is.2

A templom helyének kiválasztásakor és megvásárlásakor McKay

elnököt isteni sugalmazás vezérelte. Amikor kiválasztotta a

London Templom telkét, a mérnökök húzódoztak, mivel a talajt

túlságosan mocsarasnak tartották. Amikor azonban tüzetesebben

megvizsgálták a földet, a megfelelŒ mélységben egy kŒzetréteget

találtak, ami jó alapot nyújtott a templomnak. Amikor Svájcban

McKay elnök és más egyházi vezetŒk nem tudták megvásárolni az

elsŒ telket, amelyet kiválasztottak, az Úrhoz imádkoztak segítsé-

gért. Hamarosan találtak egy másik telket, ami nagyobb volt, és

mégis csak feleannyiba került. Körülbelül ugyanebben az idŒben

váratlanul autópálya-építkezés kezdŒdött az elsŒ telek egy részén,

ami még szerencsésebbé tette az új telek megtalálását.3

McKay elnök 1955-ben szentelte fel a Bern Templomot, a

London Templomot pedig 1958-ban. Ã szentelte fel továbbá a

Los Angeles Templomot (1956-ban), az új-zélandi Hamilton

Templomot (1958-ban), valamint a Kaliforniában álló Oakland
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Szolgálata során McKay elnök öt templomot szentelt fel világszerte, 
köztük az itt látható London Templomot is.
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Templomot (1964-ben) is. McKay elnök vezetése számtalan egy-

háztag, valamint Œseik és utódaik életébe hozott áldást azáltal,

hogy szélesebb körben tette hozzáférhetŒvé a templomokat. A

naplójából vett következŒ részlet tükrözi a templomi munka

jelentŒségérŒl való bizonyságát. Ezt írta azon a napon, amikor

felszentelte a Bern Templomot: „El akarom hozni a templomot

az embereknek!”4

David O. McKay tanításai

A templomi felruházás Isten királyságába vezet minket

A templomi „felruházás” ... olyan szertartás, amely az ember

örök utazásával, valamint végtelen lehetŒségeivel és fejlŒdésével

kapcsolatos, amit az igazságos és szeretetteljes Atya biztosít azok-

nak a gyermekeinek, akiket Ã a saját képmására teremtett – vagy-

is az egész emberiségnek. Ezért épülnek templomok.5

Isten segítsen nekünk megbecsülni Jézus Krisztus mindent

magában foglaló visszaállított evangéliumát! Megtalálható benne

az élet filozófiája, templomainkban pedig elénk tárul a felruhá-

zás, melynek ha engedelmeskedünk, akkor – és ez az én bizony-

ságom, mert én tudom – az egyén az állati lét legönzŒbb,

legirigyebb, legellenségesebb és leggyılöletesebb jellemvonásai-

ból felemelkedik a legmagasabb lelki szintre, Isten királyságába.6

A templomokban a párok és a családok 
mindörökre össze lehetnek pecsételve

A riporterek, újságírók és általában az emberek egyik legalap-

vetŒbb kérdése ez: „Mi a különbség az Önök templomai és a

többi egyházi épületük között?” Ahogy azt az egyház minden

tagja tudja, a válasz az, hogy a templomok szent szertartások el-

végzésére épülnek – melyek nem titkosak, ám szentek. A temp-

lom nem az istenimádat nyilvános helye. Különleges célokból

emelünk templomot. SŒt, egy templom felszentelését követŒen

csupán arra érdemes egyháztagok léphetnek be oda.

Jézus Krisztus visszaállított egyházának egyik megkülönbözte-

tŒ jellemvonása a szertartások és ceremóniák örökkévaló termé-

szete. Például általában a polgári és a legtöbb egyházi szertartás
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során a párokat csak a földi életre, e szavak kíséretében adják

össze: „míg a halál el nem választ”. A szeretet azonban ugyano-

lyan örökkévaló, mint az emberi lélek, és ha ez a lélek tovább él

a halál után, akkor a szeretet is tovább fog élni.

Mindez érdeklŒdéssel tölt el szinte minden intelligens tanul-

mányozót és érdeklŒdŒt, különösen akkor, amikor felismerik

azt az igazságot, hogy a szeretet – az emberi lélek Istenhez leg-

inkább hasonló tulajdonsága – ugyanolyan örökkévaló, mint

maga a lélek. Így amikor valaki meghal, a benne lévŒ szeretet to-

vább él, ha pedig a hívŒk hisznek a lélek halhatatlanságában,

vagy abban, hogy a személyiség fennmarad a halál után is, akkor

el kell ismerniük, hogy a szeretet is fenn fog maradni. (...)

Az ÜdvözítŒ úgy rendelkezett, hogy szeressük felebarátunkat,

mint önmagunkat. Ha azonban a földi dolgok a mennyei dolgok

hasonmásai, akkor a lelkek világában felismerjük majd az ott tar-

tózkodó szeretteinket, és ugyanúgy fogjuk Œket szeretni, ahogy

itt szerettük Œket. Jobban szeretem a feleségemet, mint más em-

bereket. Szeretem a gyermekeimet. Lehet bennem együttérzés;

élhet bennem vágy az egész emberiség megsegítésére; ám Œt sze-

retem, aki mellett ülve néztem valamely szerettünket a betegség-

ben vagy talán a halálban. Ezek a tapasztalatok összekötik a

szíveket, és csodálatos a szívben dédelgetni azt a gondolatot,

hogy a halál nem képes elválasztani az ily módon összekötött szí-

veket, hiszen ti, férjek, mind fel fogjátok ismerni feleségeteket a

másvilágon, és úgy fogjátok szeretni Œt, mint itt; és a feltámadás-

ban elŒjöttök az örök élet megújulására. Miért kellene a halálnak

elválasztani benneteket, amikor a szeretet tovább él a halál után?

Nem kell, hiszen amikor Jézus a földön járt, ezt mondta apos-

tolainak: „És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a

mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit

megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” (Máté

16:19) A szent papságnak a földre történŒ visszaállításával az egy-

ház kijelenti, hogy ez a hatalom újra megadatott kiválasztott em-

bereknek, valamint hogy az Úr házában – ahol a házasság

szertartását végzik azok, akiknek megfelelŒ felhatalmazásuk van

arra, hogy Urunkat és ÜdvözítŒnket, Jézus Krisztust képviseljék –

a férj és feleség, valamint a szülŒk és gyermekek közt létrejött
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egység érvényes az idŒre és az örökkévalóságra, továbbá hogy az

ily módon házasságot kötött egyének számára a család fennáll az

egész örökkévalóságon át.7

Joseph [Smith], a látnok ... kinyilatkoztatta a házassági szö-

vetség örökkévaló voltát, és ez a tan oly gyönyörı, oly logikus,

oly messzemenŒ jelentŒségı, hogy ha az emberek teljes egészé-

ben magukévá tennék, a társadalom sok jelenlegi gonoszsága

megszınne.8

A templomi munka az üdvözülés lehetŒségét kínálja
azoknak, akik az evangélium ismerete nélkül halnak meg

Amikor egy kínai diák egyik vezetŒ egyetemünk elvégzése után

hazatért szülŒföldjére, beszédbe elegyedett egy keresztény lel-

késszel, aki szintén Kínába tartott. Amikor a lelkész nyomatéko-

san kihangsúlyozta, hogy csakis Krisztus tanításainak elfogadása

révén nyerhet bárki üdvözülést, a [diák] így szólt: „Akkor mi a

helyzet azokkal az Œseimmel, akiknek soha nem volt lehetŒsége

Jézusról hallani?” A lelkész így felelt: „Akkor Œk elvesztek.” A di-

ák erre kijelentette: „Semmi közöm nem lesz egy olyan igazság-

talan valláshoz, amely örök kárhozatra ítél olyan férfiakat és

nŒket, akik ugyanolyan nemesek, mint mi, vagy talán még neme-

sebbek, ám akiknek soha nem volt lehetŒsége Jézusról hallani!”

Az, aki megérti az igazságot, ahogy az Joseph prófétának

kinyilatkoztatott e tannal kapcsolatban, így válaszolt volna: „Lesz

lehetŒségük meghallani az evangéliumot, valamint engedelmes-

kedni minden alapelvnek és helyettesítŒ által részesülni minden

szertartásban. Minden ember itt és ezután is tettei alapján lesz

megítélve és megjutalmazva.”9

Mivel a bınbánat és a víz, valamint a Szentlélek általi kereszt-

ség elengedhetetlen az üdvözüléshez, azok a milliók, akik soha

nem hallottak az evangéliumról, vagy soha nem volt lehetŒsé-

gük bınbánatot tartani és megkeresztelkedni, hogyan fognak

belépni Isten királyságába? A szeretet Istene bizonyára soha nem

lehet megelégedett, ha gyermekei többsége királyságán kívülre

reked, és mindörökké tudatlanságban, gyötrelemben vagy a po-

kolban él. Az ilyen gondolat visszataszító az intelligens elme szá-

mára. MásrészrŒl viszont ha ezek a milliók, akik úgy haltak meg,
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hogy soha nem hallottak az evangéliumról, beléphetnek Isten

királyságába anélkül, hogy engedelmeskednének az evangélium

alapelveinek és szertartásainak, akkor Krisztus Nikodémusnak

mondott szavai [lásd János 3:2–5] nem egy általános és örök

igazság kijelentését képezik, valamint Péter pünkösd napján el-

hangzott szavai [lásd Ap. csel. 2:38] nem bírnak egyetemes

vonatkozással, bár világosan ezt mondta: „Mert néktek lett az

ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze

vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” [Ap.

csel. 2:39]

Nos, Jézus Krisztus evangéliuma azt tanítja, hogy az egész em-

beriség megváltást nyerhet, ha engedelmeskedik ezen evangéli-

um törvényeinek és szertartásainak [lásd Hittételek 1:3]. Az

„egész” szó jelentése nem csupán néhány kiválasztottra korláto-

zódik; magában foglalja a szeretŒ és isteni Atya minden egyes

gyermekét. Mégis százmilliók halnak meg anélkül, hogy valaha is

hallottak volna az evangéliumi terv létezésérŒl.

Minden nemzet és minden faj jogosan tart igényt Isten ke-

gyelmére. Mivel csupán egy üdvözülés-terv létezik, bizonyára kell

lennie valamilyen kitételnek, mely által a „megszámlálhatatlan

halott” is hallhat róla, és megadathatik nekik a kiváltság, hogy el-

fogadják vagy elutasítják e tervet. Ezt a tervet nyújtja a halottak

megváltásának alapelve. (...)

Pál utalt a [halottakért való] keresztelkedés gyakorlatára, ami-

kor a feltámadás mellett érvelt. Ezt mondta: „Különben mit cse-

lekszenek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, ha

halottak teljességgel nem támadnak fel?” (1 Korinthusbeliek

15:29) (...) Nem kevesen próbálták félremagyarázni [e rész] va-

lódi jelentŒségét, ám szövegkörnyezete világosan bizonyítja,

hogy az apostolok idején gyakoroltak halottakért végzett keresz-

telkedéseket, vagyis élŒket merítettek a víz alá azok helyett és ja-

vára, akik meghaltak – nem azokért, akik „meghaltak a

bınöknek”, hanem akik „átléptek a túloldalra”.

1836. április 3-án a Kirtland Templomban Illés próféta megje-

lent Joseph Smith-nek és Oliver Cowderynek, hogy átadja nekik

„a papság hatalmait”, amelyek feljogosítanak a halottakért végzett
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munkára. E „kulcsok” Malakiás jövendölésének beteljesedésére

lettek visszaállítva:

„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielŒtt eljön az

Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz for-

dítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jŒjjek és meg ne

verjem e földet átokkal.” (Malakiás 4:5–6) Az atyák és a gyerme-

kek szíve egymás felé fog fordulni, amikor a lelkek világában az

atyák, hallván az evangéliumot prédikálni és felismervén, hogy

engedelmeskedniük kell szertartásainak, tudják, hogy gyermeke-

ik a földön elvégzik értük e szertartásokat.

A halottakért végzett minden ilyesfajta munka a templomok-

ban zajlik, melyeket ilyen célokra szenteltek fel és választottak el,

valamint ahol megfelelŒ feljegyzéseket vezetnek, és ahol min-

dent szentnek tekintenek.

Az utolsó napi szentek templomépítŒ néppé lettek, mivel

rajtuk nyugszik a felelŒsség, hogy elvégezzék az evangéliumi

szolgálat e fontos részét.10

LehetŒségetek van arra, hogy összegyıjtsétek elŒdeitek nevét,

akik ha helyettes által részesülnek a keresztségben, Isten király-

ságának tagjaivá válhatnak a másvilágon úgy, ahogy mi annak tag-

jai vagyunk itt.

E tantétel és gyakorlat visszaállítása óta az egyháztagok lelke-

sen kutatják át a világ feljegyzéseit, hogy megtalálják elŒdeik tör-

ténetét, akik ezáltal helyettesek révén részesülhetnek Krisztus

evangéliumának áldásaiban. E munkához kapcsolódóan az egy-

ház kiterjedt genealógiai szervezetet tart fenn.11

A halottak megváltásának alapelvében megnyilvánul az evan-

gélium megváltó erejének teljessége, valamint az, hogy az Üdvö-

zítŒ tanításai az egész emberiségre vonatkoznak. Igaz az, hogy

„nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által

kellene nékünk megtartatnunk” [Ap. csel. 4:12]. A Magasságos

Isten papsága által végzett minden szertartás olyan örökkévaló,

mint a szeretet; olyan átfogó és maradandó, mint az élet; és a ne-

kik való engedelmesség révén az egész emberiség – élŒk és hol-

tak egyaránt – beléphet Isten királyságába, és mindörökké ott

lakozhat.12
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Érdemesen kell a templomba lépnünk, és hınek 
kell maradnunk az ott kötött szövetségekhez

Azok, akik a templomba lépnek, olyan ajánlással teszik azt,

amely megerŒsíti, hogy igaz keresztények, az egyház hithı tag-

jai, becsületesek embertársaikkal, és összhangban élnek Jézus

Krisztus evangéliumának eszméivel.13

A [templomi] házasságkötés elŒtt szükséges, hogy a fiatalem-

ber és az ifjú hölgy ajánlást kapjon a püspöktŒl. (...) Ott, a pap-

ság színe elŒtt, mielŒtt magukra vennék a házasság szövetségét,

a fiatalok útmutatást kapnak az elŒttük álló kötelesség szentségét

illetŒen, továbbá meghatározzák, felkészültek-e arra, hogy teljes

szentségben és tisztaságban Isten oltára elé járuljanak, hogy ott

megpecsételjék esküiket és szerelmüket.14

A templomban kötött házasság az egyik leggyönyörıbb dolog

az egész világon. A párt a szeretet vezérli oda, mely az emberi lé-

lek Istenhez leginkább hasonló tulajdonsága. (...) Együtt állnak

az Úr házában, hogy tanúsítsák és megfogadják elŒtte, hogy hı-

ek lesznek az aznap kötött szövetségekhez, és mindketten csakis

egymáshoz ragaszkodnak, senki máshoz. Ez a házasság legmaga-

sabb eszménye, ami valaha is adatott az embernek. Ha ezeket a

szövetségeket olyan szentnek tartják, mint amilyen szentnek a

szent szövetségeket tartani kell, akkor kevesebb összetört szív

lesz a feleségek és a férjek között. A szövetség szent dolog. (...)

Tartsátok meg igaznak, és legyetek hıek hozzá!15

Azok, akik szövetségeket kötnek szeretteik javára, és részt

vesznek a házasság legmagasztosabb eszményében, ami valaha

is adatott az embernek, a lélekben fognak járni, és nem a test

örömeit fogják keresni. Hıek lesznek az Isten házában kötött

szövetségekhez.16

„Szellemem nem lesz mindig az emberekkel” (T&Sz 1:33),

mondja az Úr. „Lelkem nem fog tisztátalan hajlékban lakozni.” Aki

megpróbál kettŒs életet élni, aki valóban kettŒs életet él, megsze-

gi szövetségeit, és egy író szavait idézve: „vagy tökfilkó, vagy bo-

lond”. Gyakran mindkettŒ, mert saját maga használja szabad

akaratát arra, hogy szenvedélyeit kielégítse, javait kicsapongó
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életre fecsérelje, és megszegje azokat a szövetségeket, amelyeket

Isten házában kötött.17

FelelŒsek vagyunk azért, hogy a templom áldásai
mindenki számára elérhetŒk legyenek

Az emberiség üdvözülésére és felmagasztosulására emelt

templomaink fontos szerepet játszanak az üdvözülés örökkévaló

tervének véghezvitelében. Atyánk minden gyermekére az örök

fejlŒdés ugyanazon törvényei vonatkoznak, akár halandó, akár

lelki létben élnek. Az ilyesfajta egyetemes követelmény isteni

igazságot tükröz. (...)

Jézus Krisztus visszaállított egyháza az a Mennyei Atyánk által

adott terv, mely révén minden önálló gondolkodásra képes em-

beri lény Istennel munkálkodhat lelke boldogságáért és üdvözü-

léséért. Az értelem és az igazság megköveteli az örök alapelvek
egyetemes alkalmazását, valamint a szertartások elvégzését a
halandóságban és a lelkek világában élŒ emberek számára.

Egyedül így teljesedhet be Isten mıve és dicsŒsége az ember

halhatatlanságára és örök életére vonatkozóan.

Az üdvözülés örökkévaló terve közvetlen kinyilatkoztatás útján

adatott Joseph Smith prófétának az Atyától és a Fiútól; az alapel-

vekben és szertartásokban való eljárásra adott isteni felhatalma-

zás azokon a férfiakon nyugszik, akik most a kinyilatkoztatott

egyház sorsát irányítják.18

Az egyik legnagyobb felelŒsségünk az, hogy a távoli földeken

élŒ hithı egyháztagok számára elérhetŒvé tegyük az Úr megfele-

lŒ házait. Sok tízezren közülük nem tudnak eljutni oda, ahol

templomok állnak, ahol részesülhetnének a felruházás áldásai-

ban, valamint az idŒre és az örökkévalóságra hozzájuk pecsétel-

hetnék feleségüket és gyermekeiket. Kötelességünk tehát elvinni

hozzájuk a templomot!19

Ó, mily csodás is az evangélium! Mily nagy felelŒsségünk, hogy

a világnak is bepillantást nyújtsunk nagyságába, teljességébe, is-

teni mivoltába! Teljes lelkemmel azért imádkozom, hogy templo-

maink további érdeklŒdést és vágyat sugározzanak Isten

akaratának megismerésére azoknak a nemes emberek ezreinek és
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tízezreinek szívében, akik meg akarják ismerni az igazságot. Isten

segítsen mindannyiunknak növelni arra való képességünket,

hogy elterjesszük ezt az igazságot, és segítsünk az emberiségnek

megismerni azt!20

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért életbevágó fontosságú, hogy elnyerjük a templom szer-

tartásait, valamint hogy megkössük és betartsuk az azokhoz

társuló szövetségeket? (Lásd 135–137., 140–141. oldal.)

• Miként vezethet minket az örök élethez a templomi felruhá-

zás? (Lásd 135. oldal.) Miért fontos gyakran ellátogatni a temp-

lomba? Milyen áldásokat kaptál amiatt, hogy részt vettél a

templom szertartásaiban és szövetségeiben? Szerinted miért

fontos elnyerni ezeket a szertartásokat és szövetségeket, mie-

lŒtt az ember missziót szolgál vagy örökkévaló családot alapít?

• Mi kell ahhoz, hogy a házasság és a családi kapcsolatok az örök-

kévalóságban is folytatódjanak? (Lásd 135–137. oldal.) Milyen

hatással kellene lennie az örökkévaló házasság és család taná-

nak a házastársunkkal és gyermekeinkkel való kapcsolatunkra?

Miként segítene az e tan iránti nagyobb fokú engedelmesség

megszüntetni a „társadalom sok jelenlegi gonoszságát”?

• Milyen felelŒsségünk van a halottak megváltásában? (Lásd

137–139. oldal.) Milyen módon vehetsz részt a halottakért

végzett munkában?

• Miként mutatkozik meg a templomokban Isten minden gyer-

meke iránti szeretete? (Lásd 137–139. oldal.) Hogyan tükrözi

a templomi munka az üdvözülés tervének egyetemes termé-

szetét? (Lásd 137–139. oldal.)

• Mi a templomi ajánlás célja? (Lásd 140. oldal.) Miért elenged-

hetetlen az egyéni érdemesség a templomba való belépéshez?

Milyen áldásokban részesülünk, ha hıek maradunk templomi

szövetségeinkhez? Miért fontos érvényes templomi ajánlás

birtokában lenni még akkor is, ha körülményeink nem teszik

lehetŒvé számunkra azt, hogy gyakran vagy valaha is ellátogas-

sunk a templomba?
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• Mit tehetünk azért, hogy a templom áldásai mindenki számá-

ra elérhetŒk legyenek? (Lásd 141–142. oldal.)

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 15:29; T&Sz

124:37–41; 128:1, 15–24; 131:1–4; 132:19; 138:28–37, 57–60
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„Fiatalemberek és ifjú hölgyek, ha a legboldogabb életet szeretnétek élni, 
akkor jól teszitek, ha felkészültök arra, hogy érdemesek legyetek a házasság 

ama formájára, melyet Isten rendelt el.”



Felkészülés az örökkévaló
házasságra és családra

A fiatalok igazából nem vallhatnak magasztosabb eszményt
a házassággal kapcsolatban, mint ha arra isteni

intézményként tekintenek.1

Bevezetés

David O. McKay 1900 kora decemberében kérte meg leendŒ

felesége, Emma Ray Riggs kezét, mire Œ azt kérdezte: „Biztos vagy

abban, hogy én vagyok az igazi?” David biztosította Œt afelŒl,

hogy igen. Az ezt követŒen Dr. Obadiah H. Riggsnek, Emma Ray

édesapjának írt levelében David O. McKay leírt néhány tulajdon-

ságot, melyet nagyra becsült Emmában:

„Édes természete, erénye, intelligenciája, önzetlen beállítottsá-

ga, vagyis tökéletes tulajdonságai elnyerték szerelmemet. Amikor

elmondta, hogy ez a vonzalom kölcsönös, boldogságom teljesnek

tınt. (...) Megkértem a lányát, legyen enyém a házasság köteléké-

ben, most pedig Önt kérdezem, Dr. Riggs, Emma édesapját, hogy

beleegyezését adja-e. Ã már beleegyezett. (...) Cserébe nem ad-

hatok neki mást, mint igaz szerelmemet, valamint szívemet és

elmémet, mely csak arra vágyik, hogy boldoggá tegye Œt.”

David O. McKay jegyességük során Emma Ray-hez írt levelei jól

tükrözik kapcsolatuk nemes jellegét, valamint azokat a tulajdon-

ságokat, melyeket Emma hívott elŒ Davidben. Egy 1900. decem-

ber 11-én kelt levélben David ezt írta: „Tudod, amióta igazán
szeretek, jobban megértem, hogy az Œsi lovagoknak miért kellett

mindig egy hölgyért küzdeni. Maga a gondolat, hogy a kedvében

járhatnak, erŒt adott karjuknak, megacélozta kardjukat és ren-

díthetetlenné tette bátorságukat. Mindegyikük megpróbálta elér-

ni ereje és tettei teljességét, hogy még méltóbb legyen hölgyének

elismerésére. A legjobbak becsben tartották a nemes jellemet is,
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hogy kiérdemeljék azoknak a társaságát, akiknek – véleményük

szerint – a legigazabb és legtisztább lelke van.”2

Emma Ray-nek 1900. december 22-én kelt levelében David O.

McKay írt arról az egységrŒl, melyet Œ és menyasszonya maguk

elŒtt láttak: „Azt mondod, egységünk örökkévaló lesz. Egyedül az

örökkévalóság elégítheti ki azt a szerelmet, amire vágyom és amit

adni tudok. (...) Magányos vagyok nélküled, Ray, és vágyom arra

az idŒre, amikor mindig mellettem leszel!”3 Igazlelkı életüknek

és tisztelettudó, bölcs udvarlásuknak köszönhetŒen McKay-ék el

tudták érni céljukat. Szolgálata során McKay elnök gyakran taní-

tott az örökkévaló házasságra és családra való felkészülésrŒl.

Bár McKay elnök ebben a fejezetben olvasható tanításait olyan

fiataloknak szánjuk, akik a házasságra készülnek, ezek az alapel-

vek hasznosak a már házasságban élŒk számára is, különösen

amikor gyermekeiknek és más fiataloknak tanítanak és tanácsot

adnak a randevúzással és az udvarlással kapcsolatban.

David O. McKay tanításai

A fiataloknak meg kell tanítani a házasság 
és a szülŒi mivolt szent természetét

Tanítsátok meg a fiataloknak, hogy a házasság nem csupán em-

ber alkotta intézmény, hanem Isten rendelte el! Szent szertartás-

sal jár, és a lehetŒ legjózanabbul meg kell fontolni, mielŒtt olyan

szerzŒdésre lépnének, amitŒl hátralévŒ életük boldogsága vagy

gyötrelme múlik. A házasság nem olyasmi, amit könnyedén kel-

lene magunkra venni, ... vagy felbontani az elsŒ apró nehézség

felbukkanásakor. A legkevesebb, amit a fiatalok megtehetnek, az,

hogy azzal a becsületes szándékkal közelítik meg, hogy olyan ott-

hont teremtenek, amely hozzájárul majd egy nemes társadalom

védŒbástyájához.4

Mindkét nemhez tartozó fiataloknak meg kell tanítani, milyen

feladatai és eszményei vannak a házasságnak, hogy felismerhessék:

a házasság kötelességekkel jár, nem pedig olyasfajta megállapodás

az, amit bárki bármikor kénye-kedvére felbonthat. Meg kell taníta-

ni nekik, hogy a nemek közti tiszta szeretet az egyik legnemesebb

dolog a földön, a gyermekek nemzése és nevelése pedig az egyik
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legmagasztosabb minden emberi kötelesség között. E tekintetben

a szülŒknek kötelessége példát mutatni otthon, hogy a gyermekek

láthassák és magukba szívhassák a családi élet szent mivoltát, vala-

mint a vele járó felelŒsségeket.5

[A házasság célja] a gyermekek nemzése és a család felnevelé-

se. Tartsuk ezt szem elŒtt! Százak mondják most, és több százan

fogják még azt mondani: „Hogyan házasodhatnék meg és tart-

hatnám el menyasszonyomat úgy, ahogy ahhoz hozzászokott?

Hogyan járhatnék iskolába úgy, hogy közben ellátom a családo-

mat is? Még lakást sem tudok találni!”

Ezek gyakorlati kérdések. (...) Kész vagyok szembenézni ezek-

kel és más nehézségekkel, észben tartva, amit az Úr mondott,

vagyis hogy „Isten rendelte el a házasságot az embereknek”

[T&Sz 49:15]. Ismétlem: a házasság célja a család felnevelése,

nem pedig a férfi vagy nŒ puszta kielégülése.6

Azt mondják, hogy azok a legjobb és legnemesebb emberek,

akik magas eszményeket tıznek maguk elé. A fiatalok igazából

nem vallhatnak magasztosabb eszményt a házassággal kapcsolat-

ban, mint ha arra isteni intézményként tekintenek. A fiatalok sze-

mében az ilyen norma védelmet jelent számukra az udvarlás

során, folyton jelenlévŒ hatást, arra indítván Œket, hogy tartóz-

kodjanak minden olyan cselekedettŒl, mely megakadályozhatja,

hogy belépjenek a templomba, ahol szerelmük tökéletessé lehet

maradandó, örök egységük révén. Arra vezérli Œket, hogy

mennyei útmutatásra törekedjenek társuk kiválasztásában, hi-

szen nagy mértékben a társ bölcs választásától függ életük bol-

dogsága itt és ezt követŒen. Szívüket tisztává és jóvá teszi;

felemeli Œket Mennyei Atyjukhoz. Az ilyen öröm a legtöbb férfi és

nŒ számára karnyújtásnyira van, ha megfelelŒképp táplálják és

megbecsülik a házassággal és otthonnal kapcsolatos magasztos

eszményeket.7

A fiataloknak tiszta élettel kell készülniük 
a házasságra és a szülŒi létre

A gyermekek egészsége – amennyiben egy házaspár részesül a

gyermekáldásban – gyakran a szülŒk házasságkötés elŒtti tetteinek

függvénye. A sajtóban, a pulpitusról, különösen pedig otthon
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gyakrabban kellene felhangzania annak az üzenetnek, hogy a fiúk

és lányok ifjú korukban fektetik le jövŒbeli boldogságuk vagy bol-

dogtalanságuk alapjait. Különösen minden fiatal férfinak fel kell

készülnie az apasággal járó felelŒsségekre azáltal, hogy fizikailag

tisztán tartja magát, hogy e felelŒsséget ne gyáván vagy csalóként

vegye magára, hanem olyan emberként, aki tiszteletreméltó és al-

kalmas a családalapításra. Az a fiatal férfi, aki felkészületlenül veszi

magára az apaság felelŒsségét, rosszabb, mint ha csaló lenne. Fe-

lesége és gyermekei eljövendŒ boldogsága ifjúkori életétŒl függ.

Tanítsuk meg lányainknak is, hogy az anyaság isteni feladat,

mert amikor kapcsolatba lépünk az élet teremtŒ részével, az is-

tenség szférájába lépünk! Fontos tehát, hogy a fiatal nŒk felis-

merjék, milyen fontos testüket tisztán és szeplŒtelennek tartani.

(...) Egy anyának sincs joga egy egész életre megbéklyózni a gyer-

mekét azért, ami fiatalon kellemes idŒtöltésnek tınt, vagy mert

jogának tekintette a káros szerekkel és más bınös dolgokkal való

érintkezést.8

A boldogság nem az oltárnál kezdŒdik, hanem az ifjúság és az

udvarlás idején. A boldogság magjait az veti el, hogy mennyire

vagytok képesek féken tartani ösztönös szenvedélyeteket. A fia-

talok között az erkölcsösségnek kell az uralkodó erénynek lennie

– annak az eszménynek, melyet a világ nem fogadott el, és mely-

rŒl sokan a világon nem hiszik, hogy létezik a fiatalok szívében,

és ápolják azt.9

A mai világ egyik uralkodó gonoszsága az erkölcstelenség. (...)

Az, aki erkölcstelen fiatal férfiként, nem érdemes arra a bizalom-

ra, amit a lány szülei belé vetettek; és az, aki erkölcstelen lányko-

rában, nem hı eljövendŒ férjéhez, és az otthonban tapasztalható

boldogtalanság, gyanú és viszály alapját veti meg. (...) Tartsátok

észben ezt az örök igazságot: az erkölcsösség olyan erény, amelyet

az ember életének legnemesebb gyümölcseként kell becsben tar-

tani! (...) Ez a boldog otthon legfŒbb tényezŒje. Nem történik te-

kintélyvesztés, ha az ember méltóságteljesen megtartja az egyház

normáit. Élhettek a világban úgy, hogy nem váltok világiassá! Min-

den más felett Œrizzétek meg erkölcsi tisztaságotokat! Isten azt a

parancsolatot adta, hogy legyünk erkölcsileg tiszták.10
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Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában csak

egy erkölcsi norma van. Egy fiatal férfinak sincs több joga er-

kölcstelennek lenni, mint egy fiatal nŒnek. Attól a fiatalembertŒl,

aki ajánlásért folyamodik, hogy egy tiszta lányt az oltárhoz vezet-

hessen, elvárják, hogy ugyanolyan tisztaságot nyújtson, mint

amilyet kapni kíván.11

A házasság elŒtti években tanúsított erkölcsi tisztaság, nem pe-

dig az élvezetekbe merülés jelenti majd az összhang és boldog-

ság forrását az otthonban, és ez az a tényezŒ, mely a leginkább

hozzájárul a faj egészségéhez és folytonosságához. A hıség, a

megbízhatóság, a bizalom, Isten szeretete és az emberek iránti

lojalitás mind körülöleli ezt a diadémet az erényes nŒi lét és az

[erŒs] férfi mivolt koronájában. Így hangzik az Úr igéje egyházá-

hoz: „Tartsd magad szeplŒtelenül a világ bınétŒl!” (Lásd Jakab

1:27; T&Sz 59:9.)12

Isten áldjon meg benneteket, hogy minden szennytŒl mente-

sen tarthassátok életeteket, és Isten elé járulhassatok imában, ar-

ra kérve Œt, hogy segítsen társatok megválasztásában! Majd

amikor választottatok, mindketten éljetek úgy, hogy beléphesse-

tek Isten házába, ahol ha megjelenne és az életetekrŒl kérdezne

benneteket, Œszintén így felelhetnétek: „Igen, tiszták vagyunk!”

Az ilyen alapra épített házasság meghozza nektek a boldogságot,

a legédesebb örömet, amit csak ismerhettek ebben az életben

vagy az örökkévalóságon keresztül.13

A fiatalok helyénvaló módon randevúzzanak, 
és gondosan értékeljék érzéseiket!

Fiatalok, fiatal lányok a középiskolában mindennapos rande-

vúzást folytatnak a velük egyidŒs fiatal fiúkkal tizenéves koruk

kezdetén, megfosztván magukat attól, hogy más társakat is jobban

megismerjenek. A zsenge korukban folytatott mindennapos ran-

devúzás során olyan meghitté válik viszonyuk, hogy egy órányi él-

vezetért felkorbácsolják szenvedélyeiket, egész életükre

gyötrelmet hozva magukra. És ez nem puszta kitaláció! Ti, férfiak

a cövekelnökségekben és az egyházközségek püspökségeiben, és

ti, e fiatalok édesapái és édesanyái, tudjátok, hogy ez nem puszta

kitaláció.14
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Fiatal férfiak, mindig emlékezzetek arra, hogy amikor egy lányt

társaságba visztek, édesapja és édesanyja rátok bízza Œt! Lányuk

az Œ legdrágább kincsük. Ha ezer dollárt bíznának rátok, fel sem

merülne bennetek, hogy visszaéljetek vele vagy elköltsétek. Ám

olyasvalamit helyeznek letétbe nálatok, amit nem lehet pénzzel

megvásárolni, és igencsak hitványak vagytok, ha eláruljátok ezt a

bizalmat. (...) Emlékszem édesapám intésére, amikor tizenéves

koromban udvarolni kezdtem egy lánynak: „David, úgy bánj

azzal az ifjú hölggyel, ahogy szeretnéd, hogy egy fiatal fiú a hú-

goddal bánjon!” Fiatal férfiak, fogadjátok meg ezt a tanácsot, és

akkor tiszta lelkiismerettel élitek le az életeteket, életetek késŒb-

bi szakaszában pedig valóban elmondhatjátok, hogy minden

elkövetett hibátokkal együtt soha nem bántatok méltatlanul egy

nŒvel sem!15

A társ kiválasztásakor elengedhetetlen megvizsgálni azt, akivel

az élet utazását tervezitek végigjárni. Látjátok, milyen fontos az

Œszinteség, a hıség, az erkölcsi tisztaság és az alázat jellemvoná-

sát keresni. Mikor azonban megtaláljátok ezeket, azt kérdezheti-

tek: „Honnan lehet tudni, hogy van bármiféle szoros kötelék,

valami, ami a legkisebb mértékben is rokonlelkıvé tesz egy férfit

és egy nŒt egymás társaságában?” Azt kérditek, van-e valamiféle út-

mutató. Bár a szerelem nem mindig jó útmutató, különösen a vi-

szonzatlan, illetve egy goromba vagy erŒszakos ember iránt táplált

szerelem, ennek ellenére bizonyos, hogy nem létezik boldogság

szerelem nélkül. Erre azt kérdezhetitek: „Nos, akkor honnan tud-

hatom, mikor vagyok szerelmes?” Ez igen fontos kérdés. (...)

Annak a lánynak a jelenlétében, akit igazán szerettek, nem ér-

zitek úgy, hogy térden kellene csúsznotok elŒtte, nem kísérlitek

meg kihasználni, úgy érzitek, mindazzá akartok válni, aminek egy

[nagyszerı férfinak] válnia kell, hiszen Œ erre indít titeket. Tite-

ket, fiatal nŒket ugyanennek az útmutatónak a figyelembe véte-

lére kérlek. Mit hoz felszínre belŒletek a fiú... ? Amikor egy

fiatalember elkísér benneteket egy gyılés vagy egy táncmulatság

után, és azt látjátok, kényelme vagy kielégülése eszközeként sze-

retne használni benneteket, akkor biztosak lehettek abban, hogy

nem a szeretet vezérli.
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Ilyen körülmények között bármily megigézettek legyetek is,

fiatal nŒk, nem számít, milyen bizonyosan érzitek, hogy szere-

titek Œt, ítélŒképességetek vegye át az uralmat, és legyetek urai

érzelmeiteknek! Szomorúsággal tölthet el, hogy nem követitek

szívetek hajlandóságát, ám jobb, ha egy kis fájdalmat viseltek el

ifjúságotokban, mint hogy a gyötrelem kínjait kelljen késŒbb

elszenvednetek.16

Nagy áldások várnak azokra, akik megfelelŒképp
felkészülnek az örökkévaló házasságra

Fiatalemberek és ifjú hölgyek, ha a legboldogabb életet sze-

retnétek élni, akkor jól teszitek, ha felkészültök arra, hogy érde-

mesek legyetek a házasság ama formájára, melyet Isten rendelt el

– az olyan férfi és nŒ egységére, akik érdemesek arra, hogy há-

zasságukat a Magasságos templomában szentesítsék. Ahogy az

igaz szerelmesek ott térdelnek ..., mindegyikük teljes bizonyos-

sággal dédelgetheti a következŒ dolgokat:

ElŒször is, hogy házasságuk tisztaságban kezdŒdik. Az egysé-

gük áldására érkezŒ gyermekeknek királyi születési jog ígértetik,

ami a tiszta test öröklését illeti.

Másodszor, hogy vallásos nézeteik megegyeznek. A gyermek-

nevelés nehézségeit tovább fokozza az, amikor az édesapa és

édesanya különbözŒ nézetet vall a tannal és az egyházi hovatar-

tozással kapcsolatban. (...)

Harmadszor, hogy esküiket az örökkévaló egység tükrében tet-

ték, amit jelentéktelen félreértések vagy nehézségek nem tehet-

nek tönkre.

Negyedszer, hogy az Isten színe elŒtt kötött és a szent papság

által megpecsételt szövetség minden más köteléknél jobban köt.

Ötödször, hogy az így kezdett házasság ugyanolyan örökkéva-

ló, mint a szeretet, ami pedig az emberi lélek Istenhez leginkább

hasonló tulajdonsága.

Hatodszor pedig, hogy a családi egység töretlen marad az

egész örökkévalóságon át.17
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Hogyan segíthetünk a fiataloknak megérteni a házassággal járó

szent feladatokat? (Lásd 146–147. oldal.) Mit tehetünk annak

érdekében, hogy felkészítsük a fiatalokat azokra a kihívásokra,

amelyek elkerülhetetlenül együtt járnak a házassággal?

• Miért elengedhetetlen fontosságú az erkölcsi tisztaság az örök-

kévaló házasságra és családra való felkészülés során? (Lásd

147–149. oldal.) Milyen hatással lehet az erkölcstelenség arra,

hogy valaki képes-e bölcsen megválasztani örökkévaló társát?

Milyen folyamatot kell végigjárnia az embernek ahhoz, hogy

teljes mértékben megbánja erkölcstelenségét? Milyen áldások-

kal jár az, ha erkölcsileg tiszták maradunk?

• McKay elnök azt tanította, hogy a gyermekekre gyakran hatás-

sal vannak szüleik házasságkötés elŒtti tettei (lásd 147–148.

oldal). Azon túl, hogy erkölcsileg tiszták maradnak, mit tehet-

nek még a fiatalok és a szülŒk, hogy életüket tisztán tartsák és

megóvják jövŒbeli gyermekeiket?

• Miként próbál hatást gyakorolni a média az udvarlással és há-

zassággal kapcsolatos nézeteinkre? Vajon miért hívta fel a fi-

gyelmet McKay elnök a túl fiatalon való komoly randevúzás

veszélyére? Milyen további óvintézkedéseket kell figyelembe

vennie azoknak, akik randevúznak? (Lásd 149–151. oldal.)

• Milyen tanácsot adhatnánk olyan fiataloknak, akik azon tı-

nŒdnek, vajon szerelmesek-e? (Lásd 150--151. oldal.) Milyen

tulajdonságok fontosak egy kapcsolatban?

• Mi a házasság célja? (Lásd 146–147. oldal.) Milyen veszélyeket

rejt magában a túl korai házasságkötés? Milyen veszélyei van-

nak a házasságkötés túlzott halogatásának? Honnan tudhatja

egy pár, mikor jött el a házasságkötés ideje?

• McKay elnök azt tanította, hogy azok, akik a házasságra „isteni

intézményként” tekintenek, megerŒsödnek és útmutatásban

részesülnek az udvarlás alatt. Szerinted ez miért van így?

Milyen áldásokat láttál mások életében, amikor udvarlásuk

alatt is az evangélium normái szerint éltek?
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• Milyen hasonlóságokat látsz McKay elnök fiataloknak szóló ta-

nításai és A fiatalság erŒsségéért füzetben olvasható normák

között? Hogyan segíthetsz gyermekeidnek megérteni, hogy az

egykor neked tanított normák megegyeznek azokkal, amiket

most nekik tanítanak?

Kapcsolódó szentírások: Jákób 2:28; Alma 37:37; 39:3–5; T&Sz

132:15–19

Jegyzetek

1. Conference Report, 1969. ápr., 7. o.

2. Idézve: David Lawrence McKay, My
Father, David O. McKay (1989), 7–8.
o.; a bekezdésekre bontás eltér az 
eredetitŒl

3. Idézve: My Father, David O. McKay,
8–9. o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

4. Conference Report, 1943. okt., 32. o.

5. Conference Report, 1964. ápr., 6. o.

6. Gospel Ideals (1953), 466–467. o.

7. Conference Report, 1969. ápr., 7. o.

8. Conference Report, 1969. ápr., 6. o.

9. „As Youth Contemplates an Eternal
Partnership”, Improvement Era,
1938. márc., 139. o.

10. Conference Report, 1969. ápr., 6. o.

11. Conference Report, 1969. ápr., 9. o.

12. Conference Report, 1964. ápr., 6. o.

13. Gospel Ideals, 465–466. o.; a bekez-
désekre bontás eltér az eredetitŒl

14. Conference Report, 1958. ápr., 90. o.

15. Improvement Era, 1938. márc., 191. o.

16. Gospel Ideals, 459–460. o.; a bekez-
désekre bontás eltér az eredetitŒl

17. Gospel Ideals, 465. o.
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McKay elnöknek és feleségének része volt „abban az édes társi viszonyban férj és 
feleség között, ami egyre drágábbá válik az élet nehézségeinek beköszöntével”.



Boldogságot tapasztalni 
a házasságban

A házasságról az egyházban alkotott magasztos képet
jelentŒségteljesen kifejezi a Tanok és szövetségek

negyvenkilencedik részében olvasható következŒ öt szó:
„Isten rendelte el a házasságot” (T&Sz 49:15).1

Bevezetés

David O. McKay és Emma Ray Riggs 1901. január 2-án kötött

házasságot a Salt Lake Templomban, és ezzel Œk voltak az elsŒ

pár, akiket ott abban az évben összepecsételtek. 69 éven át tartó

házasságuk jól példázta a férj és feleség egymás iránti folyamatos

ragaszkodását. Barátaik és idegenek is felfigyeltek arra, milyen

erŒs a házasságuk. McKay nŒtestvér egyszer elmesélte a követke-

zŒ élményét:

„Elkísértem férjemet Los Angelesbe egy gyülekezeti ház fel-

szentelésére. Megálltunk a Wilshire Boulevardon, hogy lemosas-

suk az autónkat. Leültem egy padra, az elnök pedig az autó

mellett állt. Hirtelen egy vékonyka hang szólalt meg mellettem:

’Szerintem az a bácsi ott szereti a nénit.’ MeglepŒdve megfor-

dultam, és egy hétéves forma gyönyörı fiúcskát láttam, akinek

sötét, göndör haja és nagy, barna szeme volt. ’Mit mondtál?’

’Azt, hogy szerintem az a bácsi ott szereti a nénit.’

’Nos, igen, szeret, hiszen a férjem. De te mibŒl gondolod?’

’Ó, csak abból, ahogy a nénire mosolygott. Tetszik tudni, bár-

mit megadnék a világon, ha az én apukám is így mosolyogna az

anyukámra!’”2

Míg McKay elnök tolókocsiba nem került, mindig felállt, ami-

kor felesége a szobába lépett, kihúzta neki a székét, és az autó aj-

taját is mindig kinyitotta neki. Mindig szeretetteljes csókkal
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köszöntötte, és így is búcsúzott tŒle. Ez akkor is így folytatódott,

amikor mindketten tolókocsiba kényszerültek. Egyszer, amikor

egy gyılésre indulva McKay elnököt kifelé tolták, így kiáltott fel:

„Vissza kell mennünk. Nem adtam búcsúcsókot Ray-nek.” Vissza-

tolták hát erre a szeretetteljes rituáléra, mely kapcsolatuk részé-

vé vált.3

McKay-ék házassága elŒtt tisztelgett egy fiatal pár, akik az es-

küvŒjükre készültek. McKay elnök egyik fia, David Lawrence Mc-

Kay a következŒképp idézte fel ezt az élményt:

„Amikor apa és anya a 1037 East South Temple cím alatt lak-

tak [Salt Lake Cityben], egy fiatal pár érkezett autóval. Kiszálltak,

és leültek a ház elŒtti pázsitra. A fiatalember ott kérte meg az if-

jú hölgy kezét. Ahogy késŒbb egy családtagnak mesélte, azért tett

így, mert – ahogy mondta – ’szeretném, ha a mi házasságunk

ugyanolyan ideális lenne, mint McKay elnöké és feleségéé’.”4

David O. McKay tanításai

Az örökkévaló házasság szövetsége örömet hoz 
és megerŒsíti a szeretetet

Jézus Krisztus egyházának tanításaiban a család kerül a legfon-

tosabb helyre az egyén és a társadalom fejlŒdése tekintetében.

„Boldogok, háromszorosan boldogok azok, akik zavartalan egy-

séget élveznek, és akinek a semmi panasztól meg nem tört sze-

retete el nem múlik egészen az utolsó napig.” Nem fog elmúlni,

amikor a szent papság felhatalmazása pecsételi meg az egész

örökkévalóságra. Az ily módon megpecsételt házasságkötés

olyan boldogságot és örömet eredményez, amely felülmúl min-

den más földi tapasztalatot. „A mit az Isten egybe szerkesztett,

ember el ne válaszsza.” [Márk 10:9]5

A házassági szövetség örök volta dicsŒ kinyilatkoztatás, mely

bizonyosságot ad a szeretet aranykapcsával összekötött és a szent

papság felhatalmazásával összepecsételt szíveknek arról, hogy

egységük örökkévaló.6

Hadd szóljak pár szót a házasság szövetségének örök voltáról!

(...) Nézzük meg az erre vonatkozó alapelvet! Megtennétek, hogy

magatokban megnevezitek az emberi lélek Istenhez leginkább
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hasonló tulajdonságát? (...) A szeretet az emberi lélek Istenhez

leginkább hasonló tulajdonsága, és ha elfogadjátok a lélek hal-

hatatlanságát, vagyis hiszitek, hogy a személyiség tovább él a ha-

lál után, akkor azt is hinnetek kell, hogy a szeretet is tovább él.

Hát nem ésszerı? És ezt kérdem továbbá: Kit fogunk szeretni,

amikor felismerjük ezeket a személyeket a túlvilágon?

Igaz, hogy arra intenek minket, hogy mindenkit szeressünk.

Igen, mindenkit szeretnünk kell, ám ti és én tudjuk, hogy azokat

szeretjük, akiket a legjobban ismerünk. (...) Amikor találkozunk

majd ezekkel a személyekkel az örök birodalomban, fel fogjuk is-

merni Œket, és ismerni fogjuk Œket az ebben az életben átélt ta-

pasztalatoknak köszönhetŒen. A szeretetteljes szívek egysége

örökre fennmarad az élet után. Ezért kötünk házasságot – ezért

pecsételnek minket össze – az idŒre és az örökkévalóságra. Ez

nem pusztán az egyház egyik hittétele, hanem olyan igazság,

mely alapvetŒ az egész emberiség életéhez és boldogságához. A

bölcsesség része az Úr házát választani arra, hogy ott [ajánljátok

fel] szereteteteket és szentesítsétek esküiteket.7

A házasság magasztos eszményével, ahogy az Joseph Smith pró-

fétának kinyilatkoztatott, az egyház tagjainak egy céljuk kell, hogy

legyen, mégpedig az, hogy észben tartsák ezt a tényt: a házasság,

a társadalom alapja, IstentŒl rendeltetett [lásd T&Sz 49:15] az

örök otthonok alapítása céljából, ahol a gyermekek helyénvaló

nevelést kapnak, és megtanítják nekik az evangélium alapelveit.8

Állítsuk a házasság silány megítélésének jelenlegi tendenciája

helyére azt a magasztos szemléletet, mely IstentŒl ered! Tegnap

a templom oltáránál álltam, ahogy már korábban sokszor, és lát-

tam, amint két szív – két lélek – egybeolvad, ahogy két harmat-

csepp a rózsaszálon, amikor felkel a nap, az egyik a másikba

olvadva, a kettŒ eggyé válva. A házasságnak a fiatal vŒlegény sze-

me elŒtt lebegŒ magasztos eszménye, valamint az, ahogy a meny-

asszony a házasság szentsége elé tekintett nagy várakozással, úgy

vélem, ez az egész világ egyik fennköltebb csodája. Ãk a házas-

ságot a maga magasztos formájában látták, nem pedig a szenve-

délyek kielégítése alantas eszközének tekintették. Tekintsünk a

házasságra szent kötelességként, szövetségére pedig úgy, mint

ami valószínıleg örökkévaló!9
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A házassági köteléknek ugyanolyan örökkévalónak kell lennie,

mint a szeretetnek, mely az emberi lélek Istenhez leginkább ha-

sonló tulajdonsága. Bizonyos tehát, hogy e köteléknek egészen

addig fenn kell maradnia, míg a szeretet a lélek tulajdonságai

közt van.10

Óvakodnunk kell a házasságot fenyegetŒ veszélyektŒl

Az idŒk jelei határozottan azt jelzik, hogy a házassági szövetség

szentsége veszélyes fenyegetettségnek van kitéve. Vannak olyan

helyek, ahol a házasságkötés a nappal vagy éjszaka bármely órájá-

ban elvégezhetŒ, minden elŒzetes elŒkészület nélkül. A házassági

anyakönyvi kivonatot akkor állítják ki, az esketés pedig akkor zaj-

lik, míg a pár várakozik. Sok párnak, aki beleesett az ilyen csábítás

csapdájába, csalódással és szomorúsággal végzŒdött a házassága.

Néhány esetben ezek a helyek nem jelentenek többet, mint lehe-

tŒséget a legális erkölcstelenségre. Ó, milyen messze elmaradnak

az igaz ideáltól! Amennyire csak erŒnkbŒl telik, figyelmeztetnünk

kell a fiatal párokat a titkos és sietŒs házasságkötés veszélyeire!

Az is életbevágó fontosságú, hogy szembeszálljunk a nyomta-

tott irodalom alattomos hatásaival, melyek „a házasság csŒdjérŒl”

beszélnek, pártolják a próbaházasságot, és a házasságon kívüli

nemi életet azonos szinten kezelik a házastárs személyén kívül

fenntartott barátságokkal.11

A házasság szent kapcsolat, melyre jól elismert okok miatt lé-

pünk – elsŒdlegesen a gyermeknevelés miatt. Néhány alapos

megfigyelŒ azt vallja, hogy mai modern életünk hajlamos meghi-

úsítani ezeket a célokat.12

IdŒnként az alacsony eszméket valló és meggyengült akaratú

férfiak és nŒk hagyják, hogy szenvedélyeik – mint a zabolátlan

paripák – elvágtassanak a józan ítélkezés és önmérséklet mellett,

azt idézve elŒ, hogy bınt kövessenek el, ami eltompítja lelkiis-

meretüket, szívüket pedig örök megbánásba sodorja.

Ezekben a napokban, amikor a visszafogottság a háttérbe szo-

rul, az erkölcsi tisztaság pedig divatjamúlt erénynek számít, arra

kérlek benneteket, tartsátok lelketeket szeplŒtelenül és maku-

látlanul e bın elŒtt, melynek a következménye hatalmába fog
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keríteni és üldözni fog egészen addig, míg lelkiismeretetek el

nem tompul, jellemetek pedig hitvánnyá nem válik. (...) Emlé-

kezzetek továbbá az ÜdvözítŒ szavainak jelentŒségére, amikor

azt mondta, hogy aki már akár a szívében házasságtörést követ

el, nem lesz vele a Szentlélek, hanem megtagadja a hitet és ret-

tegni fog [lásd T&Sz 63:16]!13

Huszonnégy évvel ezelŒtt, amikor a Marama nevı gŒzhajó le-

horgonyzott a Rarotonga szigetét körülövezŒ korallzátonyon kí-

vül, az egyik leszállni vágyó utas megkérdezte a kapitányt, miért

nem hajózott közelebb a kikötŒhöz. Válaszképp a tapasztalt ten-

gerész veszélyes vizeket említett, és rámutatott az egyik hajó, a

Maitai motorjára, és egy másik hajó orrára, melyek még mindig

kiemelkedtek a vízbŒl – mindketten néma bizonyítékát hordozva

annak, milyen veszélyes is túl közel horgonyozni e korallok övez-

te szigethez. „Azért horgonyzunk itt – mondta a kapitány –, mert

sokkal biztonságosabb elkerülni, hogy darabokra zúzódjunk,

mint az a két jármı, melynek a törzse ott nyugszik azok közt a ve-

szélyes zátonyok közt.”

A házasság iránti tiszteletlen hozzáállás, a gyerekvállalást el-

kerülŒ, mindenféle jogi kötelezettséget mellŒzŒ „házasság” os-

toba ajánlata, a nyitott házasság alantas, ördögi elmélete,

valamint a könnyedén rendelkezésre álló válóperes tárgyalások

olyan veszélyes zátonyok, melyeken sok család hajója szenvedett

már hajótörést.14

Minél többet vagytok feleségetek társaságában, annál boldo-

gabbak vagytok. Az üzlet elvisz titeket otthonról. Feleségetek

egyedül marad. Ne engedjétek, hogy a más nŒkkel való kapcso-

latotok megossza ragaszkodásotokat! Ez persze ugyanúgy vonat-

kozik a nŒkre is, mint a férfiakra. Volt idŒ, amikor úgy

gondoltam, hogy ez nem így van, hogy teljességgel a férfiak okol-

hatók a túlságosan is gyakran elŒforduló békétlenségért, viszá-

lyokért és bánatért, ám meg kellett változtatnom a

véleményemet. A társi viszony az eszköz, mellyel fenntartható az

a szeretet, ami elŒidézte egységeteket.15

A társadalmunkra leselkedŒ másik veszély a válások egyre nö-

vekvŒ száma, valamint az a tendencia, hogy az emberek puszta
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szerzŒdésként tekintenek a házasságra, amit az elsŒ felmerülŒ

nehézség vagy félreértés alkalmával fel lehet bontani.

Egyik legbecsesebb tulajdonunk a családunk. A családi kap-

csolatok megelŒzik minden egyéb társadalmi kötelékünket, sŒt,

jelenlegi létünkben többet is érnek azoknál. Ezek idézik elŒ szí-

vünk elsŒ dobbanását és nyitják meg szeretetének mély forrása-

it. Az otthon az emberi erények legfŒbb iskolája. FelelŒsségeibŒl,

örömeibŒl, bánataiból, mosolyaiból, könnyeibŒl, reményeibŒl és

törŒdésébŒl áll össze az emberi lét legfŒbb érdeklŒdése. (...)

Amikor valaki az üzletet vagy a szórakozást helyezi otthona

elé, abban a pillanatban elindul lefelé a lelki gyengeség lejtŒjén.

Amikor egy férfi számára vonzóbbá válik a klubja, mint az ottho-

na, ideje keserı szégyenben bevallania, hogy nem ér fel élete

legfŒbb lehetŒségéhez, és elbukott az igaz férfiúi mivolt végsŒ

vizsgáján. (...) A legszegényebb kunyhó, ahol szeretet uralkodik

az egységes családban, nagyobb értékkel bír Isten és az eljöven-

dŒ emberiség elŒtt, mint bármiféle gazdagság. Az ilyen otthon-

ban Isten csodákat tud tenni, és csodákat is fog tenni.16

A sikeres házassághoz tovább folytatott udvarlás,
erŒfeszítés és elkötelezettség szükségeltetik

Szeretném kihangsúlyozni a tovább folytatott udvarlást, és

felnŒtt emberekre vonatkoztatni azt. Túlságosan sok pár jött a

házassági oltárhoz úgy tekintve a házasságkötés ceremóniájára,

mint az udvarlás végére, ahelyett, hogy az örökkévaló udvarlás

kezdetének tekintenék. Ne feledjük, hogy a családi élet terhei-

ben – mely bŒven kijut mindenkinek – a megbecsülés gyengéd

szavai és az udvarias cselekedetek még nagyobb megbecsülésnek

örvendenek, mint az udvarlás édes napjai és hónapjai során! A

ceremónia után, az otthonban mindennap elŒforduló megpró-

báltatások során a „köszönöm”, „bocsánat” és „légy szíves” sza-

vak a férj és a feleség részérŒl mind hozzájárulnak ahhoz a

szeretethez, ami az oltárhoz vezette Œket. Jól tesszük, ha észben

tartjuk, hogy a szeretet is képes halálra éhezni ugyanolyan szó

szerinti értelemben, mint a test, ha nem kap táplálékot. A szere-

tet tápláléka a kedvesség és az udvariasság. Sokat elárul az, hogy

amit mostanra a szeretet himnuszaként ismernek a keresztény
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világban, így kezdŒdik: „A szeretet hosszútırŒ, kegyes” [lásd 1

Korinthusbeliek 13:4]. A jegygyırı egyetlen férfit sem jogosít fel

arra, hogy kegyetlen vagy figyelmetlen legyen, sem egyetlen nŒt

arra, hogy ápolatlan, haragos vagy mogorva legyen.

A következŒ dolgot említeném még meg, ami hozzájárul bol-

dog házasságotokhoz: az önuralmat. Történnek apróságok,

amik felbosszanthatnak titeket, és ezért hirtelen, élesen, hango-

san szólhattok, megsebezvén egymás szívét. Nem ismerek még

egy erényt, ami nagyobb mértékben járulna hozzá az otthon bol-

dogságához és békességéhez, mint a beszédben tanúsított önu-

ralom nagyszerı tulajdonsága. Tartózkodjatok attól, hogy

kimondjátok a legelsŒ elevenbe maró szót, ami az eszetekbe jut,

ha megbántanak, vagy ha valami olyasmit láttok a másikban, ami

bántó számotokra! Az a mondás járja, hogy az udvarlás során tág-

ra nyílt szemmel kell járnunk, a házasságkötés után azonban fé-

lig csukva kell tartanunk a szemünket. (...)

A házasság olyan kapcsolat, amely nem éli túl az önzést, a tü-

relmetlenséget, az önkényeskedést, az egyenlŒtlenséget és a tisz-

telet hiányát. A házasság olyan kapcsolat, amely az elfogadásból,

az egyenlŒségbŒl, az osztozásból, az adásból, a segítségnyújtás-

ból, a saját feladatunk ellátásából, a közös tanulásból és a hu-

morérzékbŒl táplálkozik.”17

Csökkentsétek a lehetŒ legkisebbre a hibákat és nyilatkozza-

tok elismeréssel az erényekrŒl! A nászút kezdeti érzelmi telített-

ségének megfakulása után a házaspárok kezdik meglátni azokat

a gyengeségeket és egyéni szokásokat, melyeket korábban nem

vettek észre. A nŒnek megadatik az anyaság felelŒssége. Nehéz-

ségekkel találkoznak az adósságok törlesztésében. Ezzel együtt

hajlamossá válunk hibát keresni a másikban. Tanuljunk meg ural-

kodni magunkon e tekintetben! (...)

Vitathatatlan tényként tekintem azt, hogy egyetlen házasság-

ban sem lehet igaz békességet, szeretetet, tisztaságot, erkölcsös-

séget és boldogságot találni, ahol nincs jelen Krisztus Szelleme

és az, hogy a felek mindennap, minden órában törekszenek az Ã

isteni parancsolatainak való szeretetteljes engedelmességre, kü-

lönösen pedig az esti imára, melyben hangot adnak hálájuknak a

kapott áldásokért.
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Isten segítsen nekünk olyan otthonokat teremteni, melyekben

megtapasztalhatjuk a mennyország szellemiségét itt, a földön! Ti

és én tudjuk, hogy ez lehetséges – ez nem valamiféle álom vagy

elmélet. Részünk lehet abban az édes társi viszonyban férj és fe-

leség között, ami egyre drágábbá válik az élet nehézségeinek be-

köszöntével. Részünk lehet egy olyan otthonban, amelyben a

gyermekek soha nem hallják, hogy apa és anya szóváltásba kerül

vagy veszekszik egymással. Isten segítsen minket ..., hogy ilyen

otthonokat teremthessünk, és megtaníthassuk a családi életet

tervezŒ fiatal férfiainknak és ifjú hölgyeinknek, hogy ezt az esz-

ményt tartsák szem elŒtt!18

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mi kelt benned mély benyomást McKay elnök és felesége kap-

csolatában? Kapcsolatuk miként teszi Œt még hitelesebbé, ami-

kor tanácsot ad a házassággal kapcsolatban?

• McKay elnök azt tanította, hogy a szeretet „az emberi lélek Is-

tenhez leginkább hasonló tulajdonsága” (156--157. oldal).

Szerinted ez miért igaz?

• Szerinted mit jelent az, hogy „Isten rendelte el a házasságot”?

(Lásd 157. oldal.) Ez a tudás miként kell, hogy befolyásolja a

házassághoz való viszonyunkat? Mit tanít „A család: Kiáltvány a

világhoz” a házassággal kapcsolatban?

• Milyen veszélyek fenyegetik a házasságot ma? (Lásd 158–160.

oldal.) Mi a különbség a között, ha a házasságot szövetségnek

tekintjük, illetve ha „puszta szerzŒdésként” viszonyulunk hoz-

zá? Hogyan oldhatjuk meg a házasságban bekövetkezŒ problé-

mákat és nézeteltéréseket? (Lásd 160–161. oldal.)

• Néhányan miért halogatják vagy kerülik el a házasságkötést?

Miként segíthetünk másoknak „magasztos eszményként” te-

kinteni a házasságra, ahogy McKay elnök is nevezte?

• Miért elengedhetetlen a tovább folytatott udvarlás a házasság

során? (Lásd 160–162. oldal.) Te miként erŒsíted meg a házas-

társaddal való kapcsolatodat? Milyen példát láttál más házas-

párok életében, akik továbbra is megerŒsítik házasságukat?
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• Miért vannak káros hatással a házassági kapcsolatra az éles sza-

vak? Hogyan tehetünk szert nagyobb fokú önuralomra e téren?

(Lásd 160–161. oldal.)

• McKay elnök azt tanította, hogy egy házasság sem virágozhat

„Krisztus Szelleme” nélkül (161. oldal). Mi módon hozhatjuk

el Krisztus Szellemét a házasságunkba?

Kapcsolódó szentírások: Máté 19:3–8; Efézusbeliek 5:25; T&Sz

25:14; 42:22; 49:15–17; 131:1–4

Jegyzetek

1. Conference Report, 1969. ápr., 6–7. o.

2. Emma Ray Riggs McKay, The Art of Rea-
ring Children Peacefully (1952), 10. o.

3. Idézve: David Lawrence McKay,
My Father, David O. McKay (1989),
264. o.

4. My Father, David O. McKay, 1. o.

5. Conference Report, 1956. ápr., 9. o.;
a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

6. Gospel Ideals (1953), 463. o.

7. „As Youth Contemplates an Eternal
Partnership”, Improvement Era,
1938. márc., 191. o.

8. Conference Report, 1953. ápr., 16. o.

9. Gospel Ideals, 478. o.

10. Conference Report, 1947. ápr., 119. o.

11. Conference Report, 1969. ápr., 7. o.

12. Conference Report, 1945. ápr., 141. o.

13. Conference Report, 1951. okt., 
8–9. o.; a bekezdésekre bontás eltér
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14. Gospel Ideals, 508–509. o.

15. Conference Report, 1956. ápr., 9. o.

16. Conference Report, 1964. ápr., 5. o.

17. Conference Report, 1956. ápr., 8–9. o.

18. Conference Report, 1952. ápr., 87. o.
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„Legyünk még eltökéltebbek az iránt, hogy [igazlelkı] otthont teremtsünk, 
... eltökéltek az iránt, hogy otthonunkban meglesz egy darabkája 

a mennyországnak itt, ezen a földön!”



A szülŒk nemes elhívása

Óvjátok a gyermekeiteket! Vezessétek Œket ... egy kedves
apa és egy szeretŒ anya példája által!1

Bevezetés

David O. McKay elnök gyakorta fejezte ki nagyrabecsülését

szüleiért és azért a hatásért, amit Œk az életére gyakoroltak:

„[Édesapámtól] sok leckét tanultam a munkáról és Isten imáda-

táról, amelyek ugyanúgy vonatkoznak erkölcsi és lelki tettekre,

mint az azonnali, földi dolgokra. Bármilyen kötelességet veszünk

is magunkra, bármilyen feladatot, el kell végeznünk, méghozzá

legjobb képességünk szerint.

Édesanyám csodálatos példája szintén mindig velem maradt –

gyengédsége, türelme és Œszintesége.”2

McKay elnök – cserébe – erŒteljes hatással volt gyermekeire

szeretetteljes apaként. Amikor egyik fia, David Lawrence, még kis-

fiú volt, elkísérte édesapját egy lovas fogattal tett útra. „Átgázol-

tunk egy megáradt folyón az égzengés közepette – emlékezett

vissza késŒbb David Lawrence –, és ott rekedtünk a folyó és a

hegyrŒl lezúduló áradat közt. Azt gondoltam, eljött a világvége, és

sírva fakadtam. Apa egész éjjel az ölében tartott átölelve, míg más-

nap reggel ki nem mentettek minket. Nehéz engedetlennek len-

ni egy olyan ember iránt, aki szeret és átölelve tart.”3

David Lawrence emlékezett arra, hogy David O. és Emma Ray

McKay világossá tették elvárásaikat gyermekeik elŒtt, valamint

hogy Œk, szülŒkként „olyan önfegyelemmel bírtak, hogy soha

nem zavarodtunk össze amiatt, hogy kicsit is másképp láttuk

volna Œket viselkedni, mint ahogy azt tŒlünk elvárták. (...) Szü-

leink elvárásai meghatározták számunkra a követendŒ ösvényt,

irántuk táplált szeretetünk pedig ellenállhatatlan ösztönzést biz-

tosított számunkra, hogy azon az ösvényen járjunk. Megtanul-
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tuk szeretni Œket, mert Œk elŒször is gyengéden szerették egy-

mást és minket is.”4

McKay elnök példája és az utolsó napi szent szülŒknek adott

tanácsai jól mutatták, mennyire tudatában van gyermekeire gya-

korolt fontos hatásuknak, valamint tükrözték azt a meggyŒzŒdé-

sét, hogy „semmilyen más siker nem ellensúlyozhatja az otthon

elszenvedett kudarcot”.5

David O. McKay tanításai

A szülŒknek IstentŒl kapott felelŒssége, hogy
gondoskodjanak gyermekeikrŒl és vezessék Œket

Egy újszülött csecsemŒ a világ leggyámoltalanabb teremtmé-

nye. A szülŒk oltalmazó gondoskodása elengedhetetlen életben

maradásához és növekedéséhez. (...) Legdrágább tulajdonunk,

örökkévaló kincseink a gyermekeink. Ãk megérdemlik és meg

kell, hogy kapják legnagyobb fokú és örökkön-örökké tartó tö-

rŒdésünket és vezetésünket. (...)

A gyermekek világra hozatala nagy felelŒsséggel jár, és az élet

legnemesebb célját tárja szemünk elé, vagyis az Istenséggel való

partneri viszonyt abban a munkában, hogy Ã „Létrehozz[a] az

ember halhatatlanságát és örök életét” (Mózes 1:39).6

Az egész emberiség Atyja elvárja a szülŒktŒl, az Ã képviselŒi-

tŒl, hogy segítségére legyenek az emberi életek és halhatatlan lel-

kek formálásában és vezetésében. Ez a leghatalmasabb feladat,

amit az Úr az emberre ruházhat.7

A szülŒi mivoltot ... szent kötelességnek kell tekinteni! Van va-

lami az emberi lélek mélységeiben, ami lázadozik a hanyag szü-

lŒi magatartás ellen. Isten mélyen elültette a szülŒk lelkében azt

az igazságot, hogy nem bújhatnak ki büntetlenül a gyermekek és

fiatalok megóvásának felelŒssége alól.

Egyre növekvŒ hajlamot tapasztalunk e felelŒsségnek az ott-

honról a külsŒ hatásokra – mint például az iskolára és az egy-

házra – történŒ hárítására. Bármily fontosak is e külsŒ hatások,

soha nem állhatnak az anya és az apa hatásának helyére. A folya-

matos tanítás, a folyamatos éberség, a társi viszony, gyermekeink
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ŒrizŒiként élni – ez mind szükséges ahhoz, hogy otthonunk sér-

tetlen maradhasson.8

Isten sugalmazása látszik abban, hogy az utolsó napi szentek-

tŒl azt kívánják, tartsák otthonukat sértetlennek, és gyermekeik-

nek tanítsák meg Jézus Krisztus evangéliumának alapelveit. „És

imádkozásra is tanítsák gyermekeiket és arra, hogy igaz úton jár-

janak az Úr elŒtt.” Az Úr e parancsa, amely a Tanok és szövetsé-

gek 68. részének 28. versében adatott nekünk, nem hagy kérdést

afelŒl, milyen felelŒsségük van a szülŒknek gyermekeik tanítása

terén – olyan felelŒsségük, melyet túlságosan gyakran hárítanak

át az egyház, az iskola és a köztisztviselŒk vállára.9

Három csoporton nyugszik a gyermekek tanításának felelŒssé-

ge: elŒször is a családon, másodszor az egyházon, harmadsorban

pedig az államon. Ezek közül a család a legfontosabb. Isteni ren-

delet útján az Úr a szülŒkre helyezte a felelŒsséget, hogy megta-

nítsák gyermekeiknek elŒször is a bınbánat tanát, másodszor a

Krisztusba, az élŒ Isten Fiába vetett hitet, harmadszor a kereszte-

lést és a konfirmációt, negyedszer az imádkozást, ötödször pedig

azt, hogy igaz úton járjanak az Úr elŒtt [lásd T&Sz 68:25–28].

Azoknak a szülŒknek, akik kivonják magukat e felelŒsség alól,

számot kell majd adniuk a gondatlanság bınérŒl.10

A legnagyobb bizalom, amiben férfinak vagy nŒnek része le-

het, az, ha gondjukra bízzák egy kisgyermek életét. Ha mulasz-

tást követ el valaki, akire mások a pénzüket bízták, legyen akár

banki, törvényhatósági vagy állami tisztviselŒ, letartóztatják, és

valószínıleg börtönbe zárják. Ha egy államtitokkal megbízott

ember felfedi azt és elárulja hazáját, árulónak nevezik. Mit gon-

doljon hát az Úr azokról a szülŒkrŒl, akik saját gondatlanságuk

vagy önzésük kielégítésére irányuló szándékos vágyuk miatt el-

mulasztják gyermekeiket megfelelŒen nevelni, és ez által hıtlen-

nek bizonyulnak a legnagyobb bizalomra, ami valaha is

megadatott az embernek? Az Úr válasza így hangzik: „...e bın

szálljon a szülŒk fejére.” (T&Sz 68:25)11

Nincs semmi „pillanatnyi” az utolsó napi szentek otthonában.

A családi kapcsolatokban nyoma sincs az átmenetiségnek. Az

utolsó napi szentek számára az otthon valóban a társadalom

alapvetŒ egysége, a szülŒi mivolt pedig az isteniséggel vetekszik.
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A jó állampolgári lét titka az otthonban rejlik. Az otthonban rej-

lik továbbá az Istenbe vetett hitre való nevelés, az Isten Fiába, a

világ Megváltójába vetett hitre, valamint az egyház szervezeteiben

való hitre nevelés titka. Ott összpontosul. Isten a szülŒkre he-

lyezte a felelŒsséget, hogy ezeket az alapelveket becsepegtessék

gyermekeik elméjébe. Iskoláink, egyházi szervezeteink és néhány

érdemes társadalmi intézmény mind segítséget nyújtanak a fiata-

lok „kimıvelésében” és irányításában, ám bármilyen nagyszerı-

ek és fontosak is ezek fiataljaink életében, egyikük sem

pótolhatja a családban lévŒ szülŒk állandóságát és hatását.12

Az édesanyák hathatós jóravaló befolyással 
lehetnek gyermekeikre

Az egyik dolog, amire a mai világnak leginkább szüksége van,

az intelligens és lelkiismeretes anyák. (...)

Az anyaság a legnagyobb súllyal bíró hatás akár a jóra, akár a

rosszra egy ember életében. Az anya képe az, ami elsŒként bevé-

sŒdik a fiatal gyermek elméjének tiszta lapjára. Az Œ simogatása

kelti életre a biztonságérzetet, az Œ puszija nyújtja a ragaszkodás

elsŒ ráébredését, együttérzése és gyengédsége az elsŒ bizonyos-

ság arról, hogy létezik szeretet a világon.13

A legnemesebb elhívás a világon az anyaság. Az igaz anyai mi-

volt a leggyönyörıbb minden mıvészet között, a legnagyszerıbb

minden hivatás közt. Az a nŒ, aki remekmıvet tud festeni, vagy

olyan könyvet tud írni, amely milliókra van hatással, megérdem-

li az emberiség csodálatát és elismerését; az a nŒ azonban, aki si-

keresen neveli egészséges, gyönyörı fiakból és lányokból álló

családját, akiknek halhatatlan lelke még akkor is kifejti hatását az

idŒn át, amikor a festmények már rég megfakultak, a könyvek és

szobrok pedig az enyészet vagy a pusztulás áldozataivá váltak, ki-

érdemli az embertŒl kapható legmagasabb megtiszteltetést, vala-

mint Isten legválogatottabb áldásait.14

Az anyák vetik el azokat a magokat a gyermekkorban, amelyek

nagy mértékben meghatározzák az élet aratását a felnŒttkorban.

Az az édesanya, aki elülteti gyermekei lelkében az egymás iránti

tiszteletet, valamint az anyaság és apaság szeretetét, hatalmas
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szolgálatot nyújt az egyháznak és általában az emberiségnek. Az

ilyen otthonokból származó gyermekek jó állampolgárként lép-

nek ki a világba – olyan állampolgárokként, akik ugyanazt a szol-

gálatot fogják nyújtani, amit szüleik is nyújtottak, és ugyanúgy

megvívják a csatákat, ahogy édesapjuk és édesanyjuk is tette. (...)

Az anyaság az egyetlen olyan dolog az egész világon, ami a leg-

hıebben példázza a teremtés és áldozathozatal Isten-adta eré-

nyeit. Bár a nŒt közel viszi a halál meredélyéhez, az anyaság szó

szerint az élet forrásának birodalmába is elvezeti Œt, együttmı-

ködŒ társsá téve Œt a TeremtŒvel, amint az örökkévaló lelkeket

halandó élettel ruházzák fel.

A csecsemŒkor, a gyermekkor és az ifjúság évein át, igen, még

azt követŒen is, hogy lányai szintén édesanyákká, fiai pedig

édesapákká válnak, az anya gyengéden és szeretettel feláldozza

értük idejét, kényelmét, kedvtelését, szükséges nyugalmát és pi-

henését, sŒt, ha szükséges, még egészségét és magát az életét is.

Nincs nyelv, mely méltóképp kifejezhetné az anya szeretetének

erejét, szépségét és hŒsiességét! (...)

Lelkem legdrágább kincsei között Œrzöm azt az emléket, ami-

kor anya az ágyamnál imádkozott, amikor gyengéd cirógatással

fivéremre és rám húzta a takarót, és mindannyiunknak szeretet-

teljes jóéjt puszit adott. Akkor még túl fiatalok és huncutok vol-

tunk ahhoz, hogy igazán megbecsüljük ezt az odaadást, ám

ahhoz elég idŒsek, hogy tudjuk, anya szeret minket.

Anya szeretetének e felismerése és példamutató édesapám ta-

nításaihoz való hıség volt az, ami forrongó ifjúságom során nem

egy alkalommal elfordította lépteimet a kísértés szakadékától.15

Egy anya sem végezhet nemesebb munkát e világon annál,

mint hogy felneveli és szereti azokat a gyermekeket, akikkel Isten

megáldotta. És ez kötelessége is.16

Az apáknak aktív szerepet kell vállalniuk gyermekeik
nevelésében

Egy kora este, úgy öt óra tájt, négy fivér kocsikázott a FŒ utcán

[Salt Lake Cityben, Utah-ban] egy automobilban. Épp túlhaladtak

az ElsŒ Déli utcán, amikor panaszos kis kiáltást hallottak: „Papa!
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Papa! Papa, várj!” Az apa vezetett, és kihegyezett füle egybŒl meg-

ismerte a fia hangját. Azonnal megállította a jármıvet. Ahogy a

férfiak kinéztek, a nyüzsgŒ, lökdösŒdŒ embertömegbŒl látták,

hogy egy kis kilencéves fiúcska lép ki, levegŒ után kapkodva, zi-

hálva, könnyezve attól az erŒfeszítéstŒl, hogy megelŒzze a jár-

mıvet. (...)

Édesapja ezt kérdezte: „Nahát, merre jártál, fiam?”

„Téged kerestelek.”

„Tehát elmentél a megbeszélt találkahelyrŒl?”

„Igen, felmentem, hogy megnézzem, merre vagy.”

A fiú úgy tudta, hogy a Tabernákulum elé beszélték meg a ta-

lálkozót. Az apa nyilvánvalóan úgy gondolta, az utca egy lenteb-

bi szakaszán találkoznak. E miatt a félreértés miatt a fiú elszakadt

a szülŒjétŒl, és a kisgyermek védelem nélkül maradt a hatalmas

tömegben.

Úgy vélem, ez jól szemlélteti annak a figyelmeztetésnek az

alaphangját, ami gyakorta elhangzott már. Apák, félreértés van-e

köztetek és fiaitok között? Gyermeketek az élet sokaságában kó-

borol-e, mindenféle kísértéstŒl övezve, ti pedig egy olyan helyen

terveztek találkozni vele, melyrŒl Œ nem is tud? Lehet, hogy nem

fog kilépni a tömegbŒl, azt kiabálva: „Apa! Apa!”, ám ha esetleg

meg is teszi, lehet, hogy fületek süket lesz e kiáltás elŒtt, mert el-

métek annyira el van foglalva az élet dolgaival. Így lehet, hogy si-

etve elmentek mellette, ott hagyva Œt a gonoszság közepette, úgy,

hogy egyedül kell hazatalálnia. Vigyétek magatokkal fiaitokat az

életnek erre az útjára, hogy veletek lehessenek majd abban az

örök otthonban, ahol örökké tartó békesség és megelégedettség

uralkodik!17

Az az apa, aki üzleti, politikai vagy társadalmi kötelezettségei

miatt nem osztozik feleségével fiai és lányai nevelésének felelŒs-

ségében, nem hı férji kötelességeihez, és negatív elemet jelent

ott, ahol örömteli otthoni légkör lehetne és annak is kellene len-

nie, valamint lehetségesen hozzájárul a viszálykodáshoz és a kö-

telességek elmulasztásához.18
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A szülŒk szeretettel tanítsanak 
engedelmességre és tiszteletre!

A tiszteletnek és a törvénynek való engedelmességnek otthon

kell kezdŒdnie! Valójában nem lehet túlzottan sok hangsúlyt fek-

tetni a szülŒk az irányú felelŒsségére, hogy megtanítsák gyerme-

keiknek Isten tiszteletét minden szent dologban, valamint azt,

hogy tiszteljék és tartsák meg a törvényt.19

Az engedelmesség a menny elsŒ törvénye, és ez az otthon tör-

vénye is. Nem lehet igaz boldogság az otthonban engedelmesség

nélkül – méghozzá olyan engedelmesség nélkül, amit nem fizikai

erŒvel érnek el, hanem a szeretet isteni alapeleme által. Szeretet

nélkül nem létezik otthon! Lehet palotátok úgy, hogy mégsincs

otthonotok, és élhettek egy sártetŒs, döngölt padlójú fakunyhó-

ban úgy, hogy tiétek a földkerekség legragyogóbb otthona, ha a

négy falat átjárja a szeretet mennyei alapelve, [ami életre hívja]

azt az áldott engedelmességet és szolgálatkészséget, ami érdem-

legessé teszi az életet.20

Elterjedt néhány vad elképzelés a gyerekek önállóságával és

egyéniségük megóvásával kapcsolatban. Ezen elképzelések

megfogalmazói közül néhányan úgy vélik, a gyermekeknek meg

kellene engedni, hogy maguk oldják meg problémáikat, szüle-

ik útmutatása nélkül. Van némi érték ebben, de még több a

tévedés. (...)

A gyermeknek meg kell tanulnia, hogy tetteinek korlátai van-

nak, és vannak bizonyos határok, amiken nem hághat át büntet-

lenül. Az otthon feltételeinek való efféle megfelelés könnyen

elérhetŒ kedvesen és következetesen. „Tanítsd a gyermeket az Œ

útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távo-

zik attól.” [Példabeszédek 22:6]21

A fiataloknak [szükségük van] útmutatásra, irányításra és meg-

felelŒ megszorításokra. „Gyermeked elsŒ leckéje az engedelmes-

ség legyen, akkor a második az lesz, amit csak szeretnél!” –

mondta Benjamin Franklin. (...) A gyermeknek korán meg kell ta-

nulnia, hogy a világ nem egyedül Œérte teremtetett, és kötelessé-

gei vannak mások iránt. (...)
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A szülŒknek szintén felelŒssége e nevelés során, hogy gyer-

mekeiket ne ingereljék [lásd Efézusbeliek 6:4]. KörültekintŒnek

kell lenniük, hogy ne okozzanak bosszúságot felesleges paran-

csokkal, és ne tegyenek túlzó szemrehányást. Amikor csak lehet-

séges, inkább biztassanak, ne kifogásoljanak vagy korholjanak!22

A szülŒi példa hathatós erŒ a gyermekek életében

FelelŒsség nyugszik mindenkin, különösen az apákon és anyá-

kon, hogy követésre méltó példát mutassanak a gyermekeknek

és a fiataloknak. A szülŒknek Œszintéknek kell lenni a törvény

tiszteletében és a papság tiszteletében az otthonukban, hogy a

gyermekek helyes példát lássanak!23

A szülŒk és az egyház kötelessége, hogy ne csak megtanítsák,

hanem meg is mutassák a fiataloknak, hogy az igaz és erkölcsös

élet örömet és boldogságot hoz, míg az erkölcsi és társadalmi

törvények megszegése csupán elégedetlenséget, bánatot és –

szélsŒséges esetben – lealacsonyodást eredményez.24

FelnŒttekként és [gyermekeink] szüleiként kötelességünk he-

lyes példát mutatni otthon és a társadalomban. Kötelességünk

elmélyíteni gyermekeinkben, hogy Œszintén hiszünk Jézus Krisz-

tus evangéliumában. A szülŒk soha ne tanítsanak az evangélium-

ról úgy, hogy közben másképp cselekszenek! A gyermekek igen

fogékonyak a kétszínıség iránt.25

A család adja a gyermeknek a nevét, és a közösségben elfoglalt

helyét. A gyermek szeretné, ha családja olyan jó lenne, mint ba-

rátai családja. Szeretne büszkén mutatni édesapjára, és szeretne

mindig fennkölten érezni, amikor édesanyjára gondol.26

Isten segítsen nekünk megvédelmezni az igazságot – sŒt, még

inkább a szerint élni, azt példázni az otthonunkban! (...) Isten

adjon nektek erŒt ahhoz, hogy képesek legyetek olyan hatással

lenni gyermekeitekre, hogy mindvégig, ha kell, életük árán is hı-

ek maradjanak Jézus Krisztus evangéliumának igazságához!27

Legyünk még eltökéltebbek az iránt, hogy [igazlelkı] otthont

teremtsünk, kedvesebb férjek legyünk, figyelmesebb feleségek,

példamutatóbbak gyermekeink iránt, eltökéltek az iránt, hogy
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otthonunkban meglesz egy darabkája a mennyországnak itt,

ezen a földön!28

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mi a szülŒk szerepe Isten tervében, hogy „létrehozz[a gyerme-

kei] halhatatlanságát és örök életét”? (Lásd 166–168.. oldal.)

Miként osztoznak az apák és az anyák a gyermekek igazlelkı-

ségben való nevelésében? (Lásd 168–170. oldal.)

• Miért kell a szülŒknek gyermekeiket és otthonukat a fontossá-

gi sorrend legelsŒ helyére tenni? Milyen befolyások és tevé-

kenységek versengenek a család együtt töltött idejéért?

Hogyan tudják a szülŒk megfelelŒ megítélésben részesíteni az

otthonon kívüli tevékenységeket? Miért fontos a család min-

den tagját bevonni az ezekkel kapcsolatos döntésekbe?

• Milyen különleges kapcsolatnak kell lennie egy édesanya és

gyermekei között? (Lásd 168–169. oldal.) Milyen egyedülálló

módon lehetnek az édesanyák jóravaló hatással gyermekeikre?

• Mit tehetnek az apák, hogy aktívan részt vegyenek gyermeke-

ik nevelésében? (Lásd 169–170. oldal.) Milyen áldásokat kap-

hatnak az apák és a gyerekek az együtt töltött idŒnek

köszönhetŒen?

• Milyen hatékony módszerei vannak annak, hogy a szülŒk en-

gedelmességre és tiszteletre tanítsák gyermekeiket? (Lásd

171–172. oldal.) Miért van olyan fontos szerepe a szeretetnek

ebben az erŒfeszítésben? Mit tehetnek a szülŒk, amikor a gye-

rekek azt választják, hogy nem engedelmeskednek és megma-

kacsolják magukat?

• Milyen hatása van a gyermekekre annak, amikor a szülŒk „[úgy

tanítanak] az evangéliumról ..., hogy közben másképp cselek-

szenek”? Milyen példát tudnál mondani arra, amikor a szülŒi

példa pozitív hatással volt a gyerekekre? (Lásd 172–173. oldal.)

• Miként segíthetünk az egyedülálló szülŒknek, akik arra törek-

szenek, hogy gyermekeiket igazlelkıségben neveljék?



174

1 6 .  F E J E Z E T

• Vajon miért helyezte az Úr a szülŒi mivolt feladatait minden

más feladat elé? Miért fontos megérteni, hogy az otthon az

egyház alapvetŒ egysége? Milyen hasonlóságok láthatók Mc-

Kay elnök a családdal kapcsolatos tanításai és „A család: Kiált-

vány a világhoz” címet viselŒ dokumentum között?

Kapcsolódó szentírások: Kolossébeliek 3:20–21; 1 Nefi 1:1;

8:35–38; Enosz 1:1–3; Alma 56:41–48
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Az igazságról való bizonyság

A Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyság a
legszentebb, legbecsesebb ajándék az életünkben, amit

csakis azáltal nyerhetünk el, ha kitartunk az evangélium
alapelvei mellett, nem pedig a világ ösvényeit követjük.1

Bevezetés

David O. McKay elnök gyakran tanított arról, milyen fontos

személyes bizonyságot nyerni az evangéliumról, és azt az ígére-

tet tette, hogy „az Úr soha nem hagyja cserben azokat, akik Œt ke-

resik”. David O. McKay már ifjú korában arra vágyott, hogy

megkapja személyes tanúságát az igazságról. Életének e szaka-

szát felidézve ezt írta:

„Ifjú koromban valahogy az az elképzelésem támadt, hogy

nem kaphatok bizonyságot, hacsak nincs részem valamiféle ma-

nifesztációban. Olvastam Joseph Smith próféta elsŒ látomásáról,

és tudtam, hogy Œ tudta: amiben része volt, IstentŒl eredt. Hal-

lottam édesapám bizonyságát egy hangról, amit hallott, és vala-

hogy az a benyomásom támadt, hogy minden bizonyság forrása

ez. Fiatal koromban felismertem, hogy a legbecsesebb dolog,

amire ember szert tehet ebben az életben, az e munka isteni mi-

voltáról való bizonyság. Éheztem rá. Úgy éreztem, hogy ha tud-

nék bizonyságot kapni, akkor valójában minden más jelenték-

telennek tınne.

Nem hanyagoltam el az imáimat. Mindig is úgy éreztem, hogy

a titkos ima – akár a szobámban, akár egy ligetben vagy a he-

gyekben – lesz az, ami során bizonyságom el fog érkezni. Ennek

megfelelŒen kisfiú koromban nem egyszer letérdeltem a berke-

nyebokornál, miközben hátaslovam az út mentén legelészett.

Emlékszem, egy délután Huntsville dombjain lovagoltam át.

Ezeken a dolgokon gondolkodtam, és arra jutottam, hogy a
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„A legbecsesebb dolog a világon az igazságról való bizonyság.”
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dombok csendje a legmegfelelŒbb hely arra, hogy bizonyságot

szerezzek. Megállítottam lovamat, a gyeplŒt átvetettem a fején,

pár lépéssel odébb mentem, és egy fa tövében letérdeltem. A 

levegŒ tiszta volt, szikrázóan sütött a nap, a sarjadó lombok és

virágok illata átjárta a levegŒt. (...)

Letérdeltem, és szívem minden buzgalmával kiöntöttem lelke-

met Istennek, és bizonyságot kértem tŒle errŒl az evangéliumról.

Úgy képzeltem, hogy részem lesz valamiféle manifesztációban,

tapasztalok valamiféle átváltozást, ami teljességgel kételyek nél-

kül hagy majd.

Felálltam, felszálltam a lovamra, és ahogy az visszaindult a csa-

páson, emlékszem, meglehetŒsen befelé fordulva megvizsgáltam

magam, önkéntelenül is csóválva a fejemet, így szólva magam-

hoz: ’Nem, uram, nem történt semmiféle változás; ugyanaz a fiú

vagyok, aki voltam, mielŒtt letérdeltem.’ A várva várt manifesztá-

ció nem jött.”2

Annak ellenére, hogy nem kapta meg azonnal azt a megnyilvá-

nulást, amit várt, McKay elnök továbbra is arra törekedett, hogy

személyes tanúságot nyerjen. KésŒbb elmesélte, hogy „a lelki

megnyilvánulás, amiért tizenéves fiúként imádkoztam, a köteles-

ség végzésének természetes következményeként adatott meg”.3

Saját tapasztalata alapján McKay elnök azt tanította, hogy az

evangéliumi alapelveknek való engedelmesség kulcsfontosságú a

bizonyság elnyeréséhez. Így tette tanúságát: „Ha vállalkoztok ar-

ra, hogy befogadjátok az örök élet alapelveit, azt találjátok majd,

hogy az a lelketekbe csepegteti a Szentlélek áldását, mely bármi-

féle kétely lehetŒségét meghaladó bizonyságot fog adni nektek

arról, hogy Isten él, hogy Ã valóban a mi Atyánk, valamint hogy

munkája megalapíttatott Joseph Smith próféta által. Ez az én 

bizonyságom – a legbecsesebb dolog az életben!”4

David O. McKay tanításai

Az igazságról való bizonyság a legbecsesebb 
tulajdonunk a világon

Nincs az ember tulajdonában semmi ezen a világon, ami 

nagyobb vigaszt, több reményt és hitet nyújt, mint a bizonyság
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arról, hogy Mennyei Atya, aki szeret minket, létezik; hogy Jézus

Krisztus, az Ã Egyszülött Fia, valós; továbbá hogy ez a két

mennyei lény megjelent Joseph prófétának, és megalapították 

Jézus Krisztus egyházát, melyben az emberek hivatalosan fel let-

tek hatalmazva az Istenség képviseletére.5

A legbecsesebb dolog a világon az igazságról való bizonyság.

(...) Az igazság soha nem évül el, és az az igazság, hogy Isten 

a papság forrása ..., hogy Ã él, és hogy Jézus Krisztus, a nagy

FŒpap áll ennek az egyháznak az élén.6

Részesültünk a Szentlélek bizonyságában arról, hogy Mennyei

Atyánk gyermekei vagyunk. Bizonyságot kaptunk arról, hogy Is-

ten élŒ lény. Bizonyság adatott nekünk arról, hogy Krisztus, akit

keresztre feszítettek, és aki harmadnap feltámadott, feltámadt

lény, és Ã egyházának feje. Bizonyságot kaptunk a SzentlélektŒl,

hogy Ã kinyilatkoztatta e sáfárságban Jézus Krisztus evangéliu-

mát, mely újra megalapíttatott a földön a maga teljességében. Jé-

zus Krisztus evangéliuma, ahogy az Joseph Smith prófétának

kinyilatkoztatott, valóban minden módon Isten hatalma az üd-

vözülésre [lásd Rómabeliek 1:16]. Minden embernek tökéletes

életet nyújt itt, az evangéliumi alapelveknek való engedelmesség

révén pedig örök életet kapunk.7

Ãrizzétek szívetekben az igazságról való bizonyságot! Tegyétek

olyan szilárddá, biztossá és rendíthetetlenné, mint amilyenek a

mennyek állócsillagai! Jöjjön el mindenki szívébe és mindannyi-

unk otthonába Krisztus, a mi Megváltónk igaz Szelleme, akinek a

valósága és sugalmazó útmutatása tudom, hogy valós!8

Amikor engedelmesek vagyunk, 
bizonyságot kapunk a Szentlélek által

A gondolat tisztasága és az ÜdvözítŒ mindennapos útmuta-
tását keresŒ Œszinte szív elvezet a Krisztus evangéliumának igaz

voltáról való olyan biztos és állandó bizonysághoz, amilyennel

Péter is rendelkezett, ... miután látta Krisztus színeváltozását, és

hallotta Isten hangját, amint tanúsította az Ã isteniségét [lásd

Máté 17:1–5].9
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EltınŒdtem azon, közülünk hányan mutatjuk meg ... [a fiata-

loknak], hogyan [kaphatnak bizonyságot]. MegfelelŒen kihang-

súlyozzuk-e azt a tényt, hogy soha nem fogják megtudni, ha

engednek a bınnek; soha nem fogják megtudni, ha szenvedé-

lyeik és vágyaik kielégítésére élnek? „Szellemem nem lesz mindig

az emberekkel.” (T&Sz 1:33; 1 Mózes 6:3; Mózes 8:17) Lelke

nem fog tisztátalan hajlékban lakozni. („Az Úr Lelke nem lakik

tisztátalan templomokban.” Hélamán 4:24) Bizonyságot pedig

nem tudtok kapni Isten Szent Lelke nélkül. (...)

Felmerül a kérdés: Hogy tudhatom meg? Jézus megadta a vá-

laszt, hiszen az élet minden területén utat mutatott. Egy nap,

amikor bizonyságot tett isteni mivoltáról és arról, hogy tanításai

IstentŒl erednek, a farizeusok és körülötte mások ezt kérdezték:

„Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!” Honnan

tudhatjuk, hogy IstentŒl jöttél? – ez volt tulajdonképpeni kérdé-

sük. Jézus pedig egyszerı feleletet adott: „Ha valaki cselekedni

akarja az Œ akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Isten-

tŒl van-é, vagy én magamtól szólok?” (János 7:15, 17) A válasz vi-

lágos – félreérthetetlen kijelentés. (...) „Ha megteszitek az

akaratát, tudni fogjátok.” Továbbá „megismerni Istent és Jézus

Krisztust, akit Ã elküldött, örök életet jelent” [lásd János 17:3].10

Megadatik néhányaknak, mondja az Úr a Tanok és szövetsé-

gekben, hogy a Szentlélek által megtudják, hogy Jézus Istennek

a Fia, és hogy Ã keresztre feszíttetett a világ bıneiért [lásd T&Sz

46:13]. Azokra utalok, akik szilárdan állnak a kinyilatkoztatás

szikláján abban a bizonyságban, amit a világnak tesznek. Az Úr

azonban azt is mondja, hogy vannak olyanok, akiknek megada-

tik, hogy higgyenek mások szavainak bizonyságában, hogy Œk is

üdvözülést nyerhessenek, ha hithıen kitartanak [lásd T&Sz

46:14]. Mindezekhez azonban hozzájárul a mindennapos tapasz-

talat bizonysága.

Utolsó napi szentek szerte a világon bizonyságuk megerŒsíté-

sét kapják minden kötelességteljesítés során. Tudják, hogy az

evangélium azt tanítja nekik, hogy legyenek jobb egyének, és

hogy az evangélium alapelvei iránti engedelmesség erŒsebb
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férfiakká és igazabb nŒkké teszi Œket. Mindennap megadatik ne-

kik ez a tudás, és nem tudják megcáfolni, hiszen tudják, hogy a 

Jézus Krisztus evangéliuma iránti engedelmesség jobb és igazabb

férjekké, valamint igazabb és tiszteletre méltóbb feleségekké és

engedelmesebb gyermekekké teszi Œket. Tudják, hogy az evan-

gélium alapelvei iránti engedelmesség minden tekintetben ideá-

lis otthon-teremtŒkké teszi Œket. Megadatott az eszmény, amit

éreznek az elméjükben, és nem tudják megcáfolni, hiszen tud-

ják, ahogy tudják azt is, hogy ezen alapelvek áthágása ellentétes

hatással lesz egyéni életükre és családi életükre egyaránt. Tudják,

hogy az evangéliumnak való engedelmesség elŒsegíti az igaz test-

vériséget és barátságot az emberek között. Tudják, hogy jobb ál-

lampolgárok annak következtében, hogy engedelmesek a

törvények és szertartások iránt. Így hát miközben elvégzik

mindennapi cselekedeteiket, és hivatásukban is alkalmazzák a

vallást, életük az evangélium igazságának példájává válik.11

Bizonyára találkoztatok már olyanokkal, akik ... azon tınŒd-

nek, miként lehetséges, hogy az egyház ilyen dinamikus, és ek-

kora növekedést tanúsít. Ez a titok: minden egyes igaz utolsó

napi szent magában hordozza az arról való bizonyosságot, hogy

ez Isten munkája, vagyis ugyanazt a hatalmat, ami Péternek és Já-

nosnak erŒt adott ahhoz, hogy vádlóik elé állva nyíltan és bátran

kijelentsék a Szanhedrin [fŒtanács] elŒtt, hogy „Jézus, akit ti

megfeszítettetek, Ã az a hatalom, aki által ez az ember meggyó-

gyult”, és hogy az Ã neve az egyetlen név az emberek között,

mely által üdvözülést nyerhetnek [lásd Ap. csel. 4:10, 12].

A titok abban a bizonyágban rejlik, mely szerint az evangélium

helyes alapelvekbŒl áll, és amely bizonyság minden olyan egyén-

ben megvan, aki hı a Krisztus egyházában való tagságához. (...)

Ez a bizonyság kinyilatkoztatott minden Œszinte férfinak és nŒ-

nek, aki alávetette magát Jézus Krisztus evangéliuma alapelvei-

nek, engedelmeskedett a szertartásoknak, valamint feljogosult és

elnyerte Isten Lelkét, a Szentlelket, hogy Ã vezesse Œt. Minden

egyén függetlenül áll saját körében ebben a bizonyságban, ugyan-

úgy, mint azok az izzólámpák, amik oly ragyogóvá teszik Salt Lake

Cityt este; mindegyikük a saját hatókörében áll és világít, a
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bennük létrejövŒ fényt mégis ugyanaz az erŒ, ugyanaz az energia

hozza létre, amibŒl a többi lámpa is nyeri az energiáját.12

Ha elfogadjuk az ember tanúságát, annál sokkal hatalmasabb

Isten tanúsága, mert ez Isten tanúsága, ahogy bizonyságot tett Fi-

áról: „A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában.”

[1 János 5:10] Létezik a Szentlélek tanúsága! Isten igenis kinyi-

latkoztatja ma az emberi léleknek az Úr feltámadásának valósá-

gát, e nagyszerı munka isteni mivoltát, valamint az igazságot, az

isteni és örök igazságot arról, hogy Isten él, nem mint egyfajta

hatalom, lényeg vagy erŒ, mint az elektromosság, hanem mint a

mi Mennyei Atyánk! (...) Isten kinyilatkoztatja a léleknek az Ã lé-

tezését. Kinyilatkoztatja az Úr Jézus Krisztus isteni mivoltát, aki a

földre jött, hogy átadja az embernek Isten és Fia létezésének

nagyszerı valóságát.13

Ha az igazság az útmutatónk, a társunk, a szövetségesünk és a

sugalmazásunk, akkor beleremeghetünk a Végtelennel való ro-

konságunk tudatába, és ennek az életnek minden apró megpró-

báltatása, bánata és szenvedése köddé foszlik, akár egy álomban

látott átmeneti, ártalmatlan látomások. Ez a kiváltságunk Isten ál-

dásai és útmutatása révén, ha a mindennapos gyakorlatban al-

kalmazzuk Jézus Krisztus evangéliumának lelki áldásait és

kiváltságait.14

Az evangéliumról való bizonyság a lélek horgonya

Az evangéliumról való bizonyság a lélek horgonya a zırzavar

és viszálykodás közepette. (...) Isten és törvényei ismerete stabi-

litást jelent, megelégedettséget jelent, békességet jelent, és ezzel

együtt olyan szívet is, amely szeretettel telve kitárul embertársa-

ink felé, ugyanezeket az áldásokat, ugyanezeket a kiváltságokat

nyújtva feléjük.15

Nem hihetjük igazán, hogy Isten gyermekei vagyunk és Isten

él, ha nem hiszünk Jézus Krisztus evangéliuma igazságának vég-

sŒ, biztosan bekövetkezŒ diadalában! Ha viszont hiszünk ebben,

kevesebbet fogunk aggódni a világ és a mostani civilizáció pusz-

tulása miatt, mivel Isten úgy alapította meg ezt az egyházat, hogy
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soha ne romboltassék le, és ne adasson más népnek. És ahogy Is-

ten él, és népe hı hozzá és egymáshoz, nem kell aggodalmas-

kodnunk az igazság végsŒ diadala miatt.

(...) Ha [az igazságról való] e bizonyság áll az oldalatokon, tán-

toríthatatlanul tudtok áthaladni a rágalmazás, félreértelmezés és

bántalmazás sötét völgyén, mintha egy varázserejı páncélruhát

viselnétek, amelybe nincs golyó, mi belehatolhatna és nincs nyíl,

mi átfúrhatná! Fejeteket magasra tarthatjátok, mit sem félve, da-

cosan hátraszeghetitek, és minden embernek nyugodtan, rendít-

hetetlenül nézhettek a szemébe. (...) Tudni fogjátok, hogy végül

minden jóra fordul, jóra kell fordulnia, és mindennek meg kell

futamodnia az igazság nagyszerı, ragyogó fénye elŒl, ahogy a sö-

tétség eloldalog az áttörŒ napfény jelenlétében.16

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit jelent bizonysággal rendelkezni Jézus Krisztusról és evan-

géliumáról? Miért a bizonyság a legbecsesebb tulajdon, amit

megszerezhetünk? (Lásd 177–178. oldal.) Miért elengedhetet-

len, hogy mindannyiunknak saját bizonyságunk legyen?

• Mit kell tennünk azért, hogy tanúságot kapjunk az igazságról?

(Lásd 178–181. oldal.) Miért elválaszthatatlan része az enge-

delmesség az erŒs bizonyságnak? Milyen szerepe van a Szent-

léleknek bizonyságunk megszerzésében?

• Miért fontos egész életünkön át folytatni bizonyságunk mege-

rŒsítését? Milyen módja van bizonyságunk táplálásának?

• Mit tehetünk, hogy segítsünk gyermekeinknek bizonyságot

kapni Jézus Krisztusról és evangéliumáról?

• McKay elnök azt tanította, hogy „az evangéliumról való bi-

zonyság a lélek horgonya” (181. oldal). Miért van szükségünk

a bizonyságra, hogy horgonyt nyújtson lelkünk számára? (Lásd

181--182. oldal.) Téged miként védelmezett és erŒsített meg a

bizonyságod az élet megpróbáltatásain keresztül?

• Miért fontos megosztanunk másokkal a bizonyságunkat? Mi-

lyen áldásokban volt részed azért, mert bizonyságot tettél?
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Kapcsolódó szentírások: Máté 16:13–17; Lukács 22:32; János

7:17; 14:26; Éther 12:4; Moróni 10:3–5; T&Sz 1:39; 93:24–28

Jegyzetek

1. Treasures of Life, szerk. Clare 
Middlemiss (1962), 228. o.

2. Treasures of Life, 228–230. o.

3. Cherished Experiences from the 
Writings of President David O. McKay,
szerk. Clare Middlemiss, jav. kiad.
(1976), 7. o.

4. Treasures of Life, 232. o.

5. Conference Report, 1953. okt., 88. o.

6. Conference Report, 1948. ápr., 172. o.

7. Conference Report, 1966. okt., 136. o.

8. Conference Report, 1965. okt.,
145–146. o.

9. Ancient Apostles (1918), 49. o.

10. Conference Report, 1953. okt.,
88–89. o.

11. Conference Report, 1912. ápr., 121.
o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

12. Conference Report, 1912. okt.,
120–121. o.

13. Conference Report, 1925. okt., 111. o.

14. Conference Report, 1958. ápr., 130. o.

15. Conference Report, 1912. okt., 122. o.

16. Conference Report, 1969. ápr., 152. o.
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„Keserı könnyei közepette [Péter] meglátta az emberi mivolt összes 
igaz jellemvonását, ahogy azok testet öltöttek Jézusban: a tiszteletet, 

a testvéri szeretetet, a türelmet, az Œszinteséget, a bátorságot.”



Bátorság az igazlelkı élethez

A világon ma leginkább arra van szükség, hogy az 
emberek higgyenek Istenben és meglegyen a bátorságuk,

hogy megtegyék, amit Ã kíván.1

Bevezetés

Egy általános konferenciai beszédben David O. McKay elnök

elmondott egy történetet, amit egy James L. Gordon nevı férfi

mesélt:

„Egy fiatal fiú ... elhatározta, hogy inasnak áll az egyik ácstár-

saságban. Gyors eszı tizenéves fiúcska volt, így a férfiak öröm-

mel befogadták. Aztán így szóltak: ’Gyertek hát, igyunk arra,

hogy ez a fiatalember belépett a csoportunkba!’ Kitöltötték a

sört, [és] odanyújtották neki a poharat.

A fiú így szólt: ’Nem, köszönöm, én nem iszom.’

’Na már pedig – mondta az egyik mogorva idŒs ács –, ebben a

csapatban nem lesznek vízivók!’

’Nos – felelte a fiú –, egy lesz, ha befogadnak!’

Egy másik férfi a gallérjánál fogva megragadta a fiút, és így

szólt: ’Fiacskám, legyıröd ezt a sört kívül vagy bévül!’

’Nos, jó. Tiszta kabáttal és tiszta lelkiismerettel jöttem. Be-

szennyezheti a kabátomat, ha úgy tetszik, a jellememet azonban

nem fogja bemocskolni!’”

A történetben szereplŒ fiatalemberre utalva McKay elnök ezt a

megfigyelést tette:

„Arra nevelték – megfelelŒ értelmében használva ezt a szót –,

nemcsak tanították, hanem arra nevelték, hogy kerülje a do-

hánytermékek használatát és az erŒs italokat, a bódító szeszesi-

talokat. Ezt értem én erkölcsi bátorság alatt. A világon ma
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leginkább arra van szükség, hogy az emberek higgyenek Istenben

és meglegyen a bátorságuk, hogy megtegyék, amit Ã kíván.”2

David O. McKay tanításai

Az ÜdvözítŒ a bátorság legkiemelkedŒbb példája

Ã, aki életünk útmutatója, vagy akinek annak kellene lennie,

Ã volt a legbátrabb minden ember közt. „Jézusban látjuk a leg-

magasabb fokú bátorságot, a legkiemelkedŒbb rettenthetetlen-

séget, a betetŒzött hŒsiességet.” A valódi hŒsiesség

meghunyászkodás nélkül védelmezi meg az igazságot és néz

szembe a csapásokkal. E tekintetben az ÜdvözítŒ volt az igaz bá-

torság és hŒsiesség megtestesítŒje. Ennek szemléltetéseként

nem kell mást megemlítenem, mint a templom megtisztítását

[lásd Máté 21:12–13], vagy azt, amikor minden félelem nélkül

igazat szólt, mire földijei kiızték NázáretbŒl [lásd Lukács

4:16–32, 43–44], illetve azt, amikor Kapernaumban az ötezer ...

[megfogyatkozott, majd Jézus] odafordult a [TizenkettŒhöz], és

azt kérdezte: „Vajjon ti is el akartok-é menni?” [lásd János

6:66–67]. A Mester azonban egyszer sem hagyott fel minden re-

ménnyel, vagy tért le kijelölt útjáról. Ez az a fajta bátorság, ami-

re szükségünk van a világon ma!3

Amikor a katonák elmentek, hogy kezet emeljenek Jézusra, Pé-

ter ... felugrott Mestere kiszabadítására, „kivonta kardját, lesúj-

tott a fŒpap egyik szolgájára, és levágta a fülét”. [Lásd János

18:10.] (...) „Tedd hüvelyébe a te szablyádat – parancsolta az Üd-

vözítŒ –; avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet az Atya

adott nékem?” [János 18:11] Mily lecke volt ez Péternek! Bár a

kötelesség szenvedéshez és halálhoz vezetett, az Úr mégsem in-

gott meg erejében. (...)

Péter ereje és hısége azonban ingadozott, mégsem tudta rá-

venni magát, hogy elmeneküljön a többiekkel. Arra az elhatáro-

zásra sem jutott azonban, hogy az a legjobb, ha Jézussal tart, így

hát egyiket sem tette, hanem „távolról követé Œt, be egészen a fŒ-

pap udvaráig” [Márk 14:54]. Eleinte kint maradt, késŒbb azon-

ban bemerészkedett oda, ahol a szolgák ültek. (...)
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[Miután Péter háromszor megtagadta, hogy ismeri az Urat], az

ÜdvözítŒ ... „hátra fordulván ..., tekinte Péterre”. Ekkor eszébe

jutottak Urának szavai: „MielŒtt a kakas szól, háromszor megta-

gadsz engem.” „És kimenvén Péter, keservesen síra.” [Lásd Lu-

kács 22:54–62.]

Azt mondják, hogy amikor Péter „szótlanul kiment mind-

annyiuk elŒl ..., és keservesen sírva megtöltötte a csendet”, fáj-

dalma olyan heves volt, hogy egyedül maradt egész pénteken és

szombaton az ÜdvözítŒ keresztre feszítését követŒen. Ha ez így

volt, tettei feletti fájdalma még inkább elmélyült, amikor felidéz-

te a sok kedves szót, amit az ÜdvözítŒ hozzá intézett, és a sok-

sok boldog pillanatot, amit az Úr társaságában töltött. A

Mesteréhez kapcsolódó minden szó, minden tett és minden pil-

lantás új értelmet nyerve villant át elméjén. (...) Keserı könnyei

közepette meglátta az emberi mivolt összes igaz jellemvonását,

ahogy azok testet öltöttek Jézusban: a tiszteletet, a testvéri sze-

retetet, a türelmet, az Œszinteséget, a bátorságot.4

A világ reménysége és sorsa a galileai Férfiban, Urunkban és

ÜdvözítŒnkben, Jézus Krisztusban összpontosul. A ti pillanato-

tokban, amikor az adott nap csatáját vívjátok, magatokba fogtok

tekinteni, hogy meglássátok, valóban hiszitek-e ezt? [Egy író] egy

alkalommal ezt a kérdést tette fel: „Jézus vajon csak egy legendás

történelmi alak, egy szent, akit a templomok ablakainak üveg-

festményein meg kell örökíteni, ... akihez nem szabad közeledni

és akit alig szabad név szerint említeni, vagy pedig még mindig

ugyanaz, aki volt, amikor a testben járt, valós lény, a mieinkéhez

hasonló érzésekkel, egy idŒsebb fivér, útmutató, tanácsadó, vi-

gasztaló, egy nagyszerı hang, mely a múltból kiált hozzánk, hogy

éljünk nemesebben, rettenthetetlenül mutassunk utat és mind-

végig Œrizzük meg bátorságunkat?” Mit jelent Jézus számodra,

drága társam a munkában?5

A bátorság a hitbŒl és a reménységbŒl sarjad

Minden eddiginél nagyobb felelŒsségünk, hogy megismerjük

Jézus Krisztus evangéliumát és a szerint éljünk. Nagyobb feladatok

állnak elŒttünk. A végsŒ munka még nincs teljességgel elvégezve.
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(...) Bátorságra van szükségünk, hogy belépjünk ezekre az új he-

lyekre; bátorságra van szükségünk, hogy megfelelhessünk jelen-

legi helyzeteinknek és körülményeinknek, ezért választottam ezt

az idézetet: „Legyetek erŒsek és bátorodjék a ti szívetek mindnyá-

jan, a kik várjátok az Urat!” [Zsoltárok 31:25]

Ebben az ígéretben két alapelv van, melyeket minden valóban

vallásos embernek ápolnia kell – ezek pedig a hit és a bátorság.

Mert mit sugall ez a vers? Bizonyossággal tudjuk, hogy az Úr meg-

tartja népének tett ígéretét, így hát ne csüggedjen senki, hanem

merítsetek bátorságot, és reménységetek nem lesz hiábavaló! Az

Istenbe vetett hit, a reménység, az embertársainkban való biza-

lom, a meggyŒzŒdéseinkbŒl fakadó bátorság idŒvel lehetŒvé teszi

számunkra, hogy bármilyen igazlelkı ügyben sikerrel járjunk.6

Hittel egy mindenek felett uralkodó hatalomban, Atyánk sze-

mélyes, bensŒséges védelmében – akire így, egy szeretŒ Atyaként

szeretünk gondolni – bátran nézzünk szembe nehézségeinkkel!7

A fiataloknak bátorsággal kell rendelkezniük a lelki
értékek megŒrzésére

Eszméink [megŒrzése] még egy olyan terület, ahol bátorságot

tanúsíthatunk, és kiérdemelhetjük Isten helyeslését, akiben bí-

zunk. Ezek azok az idŒk, amikor az embereknek nem szabad el-

veszteni a fejüket, és nem szabad hagyniuk, hogy kisodorja Œket

a kikötŒbŒl bármiféle csalóka elmélet, amit jelen korunk gond-

jait orvosló csodaszerként nyújtanak feléjük. Az idŒk bátor ifja-

kért szólítanak, akik magasra tartják az erkölcsi normákat. Ezen

a területen találhatjuk a legigazabb erkölcsi bátorságot. Azt

mondják, hogy a hŒsiesség nem más, mint koncentrált bátorság.

Nos, legnagyszerıbb hŒseink nem mindig a csatamezŒn találha-

tók. Úgy vélem, fiataljaink között is megtaláljuk Œket. Olyan fia-

talemberek és ifjú hölgyek Œk, akik, ha társas csoportokba

kerülnek, félelmet nem ismerve állnak és elítélik azokat a dolgo-

kat, amelyekrŒl tudjuk, hogy kiszipolyozzák a jellemet, a fiatalság

életerejét.

„Soha nem volt még olyan idŒszak a világ történelme során –

mondja [egy író] –, amikor nagyobb szükség lett volna erkölcsi
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Olyannak kell lennünk, mint Hélamán ifjú harcosai, akik „rendkívül bátrak, erŒsek
és tettrekészek”, valamint „tökéletesen megbízhatóak” voltak (Alma 53:20).

példaképekre. Ilyenekre vár a világ. Isten gondoskodása paran-

csolta munkára a tudományt, hogy elŒkészítse az utat elŒttük.

Nekik fekteti le vasútjait, feszíti ki kábeleit és hidalja át az óceá-

nokat. De hol vannak Œk? Ki fogja belehelni civil és politikai kap-

csolatainkba a magasabb rendı lét lélegzetét?” „A legfontosabb

dolog a világon – mondja egy nagy tudós – nem Galilei, Faraday

és mások felfedezései, hanem az erkölcsi és lelki értékek valósá-

gába vetett hit.” Azért esdeklek a fiatalokhoz, hogy legyenek bát-

rak és Œrizzék meg Jézus Krisztus evangéliumának erkölcsi és

lelki értékeit. Hiszen „mit használ az embernek, ha az egész vilá-

got megnyeri is, de az Œ lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltsá-

got adhat az ember az Œ lelkéért?” [Máté 16:26]8
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Az oktatás célja az, hogy olyan forrásokat alakítson ki a gyer-

mekben, amelyek majd hozzájárulnak jólétéhez, amíg csak él;

továbbá hogy kialakuljon benne az önuralom hatalma, hogy soha

ne váljon a szenvedélyek vagy más gyengeségek rabszolgájává; va-

lamint hogy [erŒs] férfiúi, illetve gyönyörı nŒi mivoltot alakítson

ki, hogy minden gyermekben és minden fiatalban megtaláltasson

legalább az ígérete a barátnak és a társnak, aki késŒbb alkalmas le-

het férjnek vagy feleségnek, példás apának vagy szeretetteljes, in-

telligens anyának, aki bátran néz szembe az élettel, felvértezve

száll szembe a csapásokkal, és félelem nélkül áll a halál elébe.9

Olvastam Alma ötvenharmadik fejezetébŒl, ami olyan fiatal fér-

fiakról számol be, akik rendkívül bátrak, erŒsek és tettre készek

voltak – olyan fiatal férfiak, akik a rájuk bízott feladatokat mindig

hıségesen teljesítették. De kik voltak ezek a fiatalemberek?

Olyan szülŒk fiai voltak, akik szintén mindig hıségesen teljesí-

tettek minden rájuk bízott dolgot. Szüleik lámánita megtértek

voltak, akik – amikor rájuk szállt Isten Szentlelke – életüket em-

bertársaik szolgálatának szentelték, az egyházban végzett szolgá-

latukban pedig szövetségben fogadták, hogy soha többé nem

fognak fegyvert fivéreik ellen, soha többé nem indulnak háború-

ba. Ez volt esküjük, ez volt szövetségük, és hıek voltak hozzá

mindhalálig.10

Azért esdeklek a fiatalokhoz, hogy legyenek bátrak és Œrizzék

meg Jézus Krisztus evangéliumának erkölcsi és lelki értékeit. A

világnak erkölcsi példaképekre van szüksége!11

[Egy író] szavaival élve: (...) „Két út áll nyitva elŒttetek: az

egyik egyre alacsonyabbra és alacsonyabbra vezet, ahol a kétség-

beesés siralmai hallatszanak ..., a másik pedig a hajnal felföldjei-

re vezet, ahol az emberiség örömujjongásai hallhatók, és ahol a

becsületes erŒfeszítést halhatatlansággal jutalmazzák.” (...)

A döntés meghozatalához ... Isten tökéletes éleslátást, világos

tisztánlátást, erŒs akaratot és bátor szívet adott nektek. Bölcs vá-

lasztásotok következtében emelt fŒvel járhattok, nyílt tekintettel,

arról tanúskodva, hogy senkinek sem tettetek semmi rosszat.

Bár az élet feladatai súlyosak lehetnek, és bánat nehezedhet rá-

tok, Krisztus világossága hívogasson titeket elŒre, csüggedést

nem ismerve!12
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Erkölcsi bátorsággal le tudjuk gyŒzni az élet hányattatásait

A bátorság az elme azon tulajdonsága, mely higgadtan és ha-

tározottan néz szembe a veszéllyel vagy ellenkezéssel, és ez az,

ami lehetŒvé teszi az embernek, hogy szembeszálljon azokkal a

nehézségekkel, amelyek útjába állnak az igaz törekvések megva-

lósításához vezetŒ ösvényen. (...) A bátorság a nehézségekkel 

való szembeszállást és azok legyŒzését jelenti.13

MeglehetŒsen egyszerı jól cselekedni, amikor jó társaságban

vagyunk, ám nem könnyı megvédelmezni az igazságot, amikor a

tömeg túlnyomó része ellene van, mégis ez az az idŒ, amikor igaz

bátorságról tanúskodhatunk. Joseph prófétát például szidalmaz-

ták és üldözték azért, mert azt mondta, látomást látott, mégis

mindig hı maradt bizonyságához. Habár „gyılölték és üldözték,

mégis azt mondta, igaz, hogy Isten szólt hozzá”, és „az egész vi-
lág nem tudta volna rábírni, hogy másképp gondolja vagy
higgye”. [Lásd Joseph Smith története 1:24–25; dŒlt betıs kie-

melés hozzáadva.]

Ilyen bátorságnak és határozottságnak kellene élnie minden-

kiben! Amikor az ember tudja, mi a helyes, mindig meg kellene

lennie a bátorságának, hogy megvédelmezze azt, még ha esetleg

ki is nevetik vagy megbüntetik azért.14

Legyünk bátrak az igazság védelmezésében! Ne féljünk szót

emelni a helyes dolgok mellett! Legyünk hıek!15

Isten adjon nekünk bátorságot a jó választásához, képességet

az élet jó dolgainak megbecsülésére és erŒt az Ã és embertársa-

ink hithı szolgálatához!16

Az igazság nem más, mint az általunk helyesnek vélt dolgok-

hoz való hıség, az eszméinkkel összhangban folytatott bátor

élet, ami pedig mindig erŒt jelent.17

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mi a bátorság? (Lásd 191. oldal.) Miért fontosabb az erkölcsi

bátorság, mint a fizikai bátorság? Hogyan növelhetjük vagy

erŒsíthetjük meg erkölcsi bátorságunkat? Miként élhetünk az

evangélium szerint csendes, mindennapos bátorsággal?
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• Milyen példákat találhatunk a szentírásokban arra, amikor az

ÜdvözítŒ vagy mások tökéletes erkölcsi bátorságról tettek ta-

núságot? (Lásd 186. oldal.) Hogyan erŒsített meg téged az Œ

példájuk?

• Milyen összefüggés van a hit és a bátorság között? (Lásd 187--

188. oldal.) Hogyan segít az Úr szembeszállnunk a látszólag

mindent elsöprŒ ellenkezéssel? Mit kell tennünk, hogy elnyer-

jük a segítségét?

• A csüggedés nem más, mint az ember bátorságának elvesztése.

Miért olyan veszélyes eszköze az ellenségnek a csüggedés? Ho-

gyan Œrizkedhetünk a csüggedéstŒl, és hogyan gyŒzhetjük le?

• Milyen társas vagy egyéb helyzetek kívánnak különlegesen

nagy bátorságot? Hogyan tanúsíthatnak bátorságot az utolsó

napi szentek ezekben a helyzetekben? Miként segíthetjük és

bátoríthatjuk az egyházban lévŒ gyermekeket és fiatalokat ar-

ra, hogy legyenek bátrak az evangélium normáinak megŒrzé-

sében? (Lásd 188–190. oldal.) Miként nyújthat segítséget

ebben az erŒfeszítésben A fiatalok erŒsségéért kiadvány?

Kapcsolódó szentírások: 5 Mózes 31:6; 2 Királyok 6:16; Róma-

beliek 15:13; 1 Nefi 3:7; T&Sz 121:7–9
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A szolgálat isteni természete

Az élet legnemesebb célja az a törekvés, hogy mások 
életét jobbá és boldogabbá tegyük.1

Bevezetés

David O. McKay elnök gyakorta tanította azt, hogy a másoknak

nyújtott szolgálat igaz boldogságot eredményez, valamint hogy

az Úr vezeti és megáldja azokat, akik szolgálnak. 1921-ben elder

David O. McKay-jel és Hugh J. Cannonnal történt példa arra,

hogy az Úr útmutatást nyújt szolgáinak, amikor az ElsŒ Elnökség

megbízását teljesítve meglátogatták a szenteket világszerte. Fela-

datuk egyik részeként ellátogattak az Örményországban élŒ egy-

háztagokhoz. Az elsŒ világháború hatásai és az azon a vidéken

beállt nehéz körülmények miatt nem sokat tudtak az ottani egy-

háztagok helyzetérŒl. Elder McKay ezt jegyezte fel:

„1921 márciusában megtudtuk, hogy egy különleges böjti nap

alkalmával több ezer dollárnyi felajánlást tettek az európai nél-

külözŒk és az Ázsiában szenvedŒ örmények javára. Azt is meg-

tudtuk, hogy az ElsŒ Elnökség felvetette, hogy különleges

hírvivŒt küld Szíriába, aki személyesen nyújt majd segítséget ör-

mény szentjeinknek.”

Mivel a tervek szerint elder McKay és Cannon testvér csak út-

juk késŒbbi szakaszában látogattak volna el az örmény szentek-

hez, folytatták utazásukat, eljutva Ausztráliába, Új-Zélandra és

sok szigetre. Több hónapig semmit sem hallottak az Örményor-

szágban uralkodó állapotokról, vagy arról, hogy bárkit is elküld-

tek volna már a segélyezésre szánt pénzzel. Végül 1921.

november 2-án, míg Jeruzsálemben jártak, hírt kaptak arról,

hogy az egyházi központból egy J. Wilford Booth nevı ember ér-

kezett, hogy velük találkozzon. Azonban senki sem ismerte úti-

tervét vagy hollétét. Aznap elder McKay a következŒt jegyezte le
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„Az igaz kereszténység nem más, mint a tettekre váltott szeretet. (...) Hittel, 
kedvességgel legyen telve szívetek az egész emberiség szolgálata iránti vággyal!

Az evangélium lelkisége a mások javára végzett szolgálat által adatik.”
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naplójába: „Fogalmunk sincs arról, hol van, de holnap reggel út-

nak indulunk JeruzsálembŒl Aleppóba [Szíriába], Haifa érintésé-

vel. Úgy határoztunk, hogy autóval átszeljük Szamáriát, és

ellátogatunk néhány bibliai helyszínre.” Indulás elŒtt elder Mc-

Kay és Cannon testvér megmászta az Olajfák hegyét, ahol keres-

tek egy félreesŒ helyet, és imádkoztak azért, hogy az Úr vezesse

Œket útjuk során.

Az ima utáni eseményekre elder McKay így emlékezett vissza:

„Amikor visszatértünk a hotelbe, erŒs benyomásom támadt,

hogy vonattal, és ne autóval tegyük meg a Haifába vezetŒ utat.”

Cannon testvér beleegyezett, így tovább indultak Haifába, azt re-

mélve, hogy ott találják elder Booth-t. Elder McKay ezt jegyezte

fel: „E küldetéshez közeledvén az volt a leghŒbb vágyunk, hogy

találkozzunk elder Booth-szal. Valóban, úgy tınt, hogy szíriai

utazásunk teljességgel hasztalan lesz, ha nem találkozunk össze.

Idegenek voltunk. Senkit sem ismertünk. (...) Nálunk volt né-

hány név és lakcím, de nem tudtuk elolvasni Œket, mert török

nyelven íródtak.”

Amikor elder McKay és Cannon testvér megérkezett a vasútál-

lomásra, némi késlekedést okozott az, hogy megpróbáltak infor-

mációt szerezni egy megfelelŒ hotelrŒl. A fennakadás után elder

McKay pont akkor ért az állomás kapujához, mint egy másik uta-

zó. A férfi megérintette elder McKay vállát, és azt kérdezte: „Ön

nem McKay testvér?”

Elder McKay a következŒképp jegyezte fel, mi történt a talál-

kozás után: „Kimondhatatlanul elképedtem, hogy így szólít vala-

ki egy ilyen idegen városban! Megfordultam, és ráismertem elder

Wilford Booth-ra, arra a férfira, akivel mindenki másnál jobban

vágytam találkozni! Ráadásul a legalkalmasabb idŒben és helyen

találkoztunk össze. (...) Jobb nem is lehetett volna, még ha hetek

óta tervezgettük is volna! Amikor elmeséltük egymásnak az él-

ményeinket, semmi kételyünk nem volt afelŒl, hogy találkozá-

sunk isteni beavatkozás eredménye. (...) Valóban, ha nem

találkoztunk volna össze Haifában, az örmény misszióba való lá-

togatásunk teljes kudarc lett volna, legalábbis az emberi bölcses-

ség mércéjével mérve. Így azonban sok más kötelesség és

tapasztalat közepette megszerveztük az örmény missziót.”2
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David O. McKay tanításai

Az az Úr akarata, hogy szolgáljuk egymást

Az Isten akarata, [hogy] szolgáljátok embertársaitokat, és le-
gyetek hasznukra, jobbá téve ezt a világot azért, mert benne él-
tetek. Krisztus mindenét odaadta azért, hogy megtanítsa nekünk

ezt az alapelvet. És ezt jelentette ki: „A mennyiben megcseleked-

tétek egygyel ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem csele-

kedtétek meg.” (Máté 25:40) Ezt az üzenetet adta nekünk Isten.

Ez az egyház Isten egyháza, ami olyan tökéletesen van megszer-

vezve, hogy minden férfinak, minden nŒnek és minden gyer-

meknek lehetŒsége lehet valami jót tenni valaki másért.

Kötelessége papságunk tagjainak, felelŒssége segédszervezete-

inknek és minden egyháztagnak, hogy szolgáljon és megtegye Is-

ten akaratát. Ha megtesszük, és minél inkább megtesszük, annál

inkább meggyŒzŒdünk arról, hogy ez Isten munkája, mivel pró-

bára tesszük. Azután, azzal, hogy megtesszük Isten akaratát,
megismerjük Ãt, közelebb kerülünk Hozzá, és érezni fogjuk,
hogy miénk az örök élet. Úgy érezzük majd, hogy szeretjük az

emberiséget mindenütt, és együtt kiálthatunk fel az Œsi aposto-

lokkal: „Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életre, mert

szeretjük a mi atyánkfiait.” (1 János 3:14)3

Azt mondják, „kihalna az emberi faj, ha nem segítenénk egy-

másnak”. Egy ember, akinek a szavait idézem, azt mondja, hogy

„attól fogva, hogy az édesanya bebugyolálja a gyermek fejét, ad-

dig a pillanatig, míg egy kedves segítŒtárs letörli a halál leheletét

a haldokló homlokáról, nem létezhetünk kölcsönös segítség nél-

kül”. (...) Az egyház, a maga minden kvórumával és szervezetével,

Isten terve a kölcsönös segítségnyújtásra.4

Eszembe jutnak néhányan, ... akiknek szeretném kifejezni a

hálámat. (...) Azok a férfiak és nŒk az egyház egész szervezeté-

ben, akik idejükkel és javaikkal hozzájárulnak az igazság elŒre-

haladtához – nemcsak tanítással, hanem a különféle módon

nyújtott, szívbŒl fakadó szolgálattal is. Néhányan maguk is meg-

élhetési gondokkal küszködnek. Néhányuk tehetŒs férfi és nŒ,

akik már nyugdíjba vonultak, és vagyonuk milliókban mérhetŒ.
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(...) Isten áldja azokat, akik ilyesfajta szolgálatot nyújtanak, és

áldjon meg mindannyiótokat, hiszen azt hiszem, az egyház nevé-

ben mondhatjuk ezt: „Arra törekszünk, hogy eggyé váljunk,

Atyánk, ahogy te és Fiad is egyek vagytok.”5

Hajlandóak vagytok szolgálni? Rendelkeztek-e azzal a látás-

móddal, amivel Benjámin király rendelkezett, amikor ezt mond-

ta: „Hogyha felebarátotokat szolgáljátok, azzal Istent szolgáljátok”

(Móziás 2:17)? Az igaz kereszténység nem más, mint a tettekre

váltott szeretet. Nincs jobb módja az Isten iránti szeretet kifejezé-

sének, mint az, ha önzetlen szeretetet tanúsítunk embertársaink

iránt. (...)

Hittel, kedvességgel legyen telve szívetek az egész emberiség

szolgálata iránti vággyal! Az evangélium lelkisége a mások javára

végzett szolgálat által adatik.6

A szolgálat boldogságot nyújt a szolgálatot nyújtó 
és az abban részesülŒ személynek egyaránt

Valójában a boldogság létezésünk célja. Ezt a boldogságot pe-

dig leghathatósabban az embertársainknak nyújtott szolgálat ál-

tal érhetjük el.7

Minden ember boldogságra vágyik. Sokan Œszintén töreksze-

nek arra is, hogy kihozzák önmagukból a lehetŒ legtöbbet és leg-

jobbat. MeglepŒen kevesen ismerik fel azonban azt, hogy ennek

eléréséhez biztos útmutatást találhatunk a názáreti Jézus követ-

kezŒ kijelentésében: „Mert a ki meg akarja tartani az Œ életét, el-

veszti azt; a ki pedig elveszti az Œ életét én érettem, megtalálja

azt.” [Máté 16:25] Ez a jelentŒségteljes rész olyan titkot tartal-

maz, mely a hírnévnél és a hatalomnál sokkal többet ér, olyasmit,

ami sokkal értékesebb, mint a világ minden gazdagsága.

Ez pedig nem más, mint az az alapelv, aminek a gyakorlásához

az az ígéret társul, hogy a csüggedés és bánat helyére remény és

öröm lép, és az élet megtelik megelégedéssel és örökké tartó bé-
kességgel. Ha pedig mindez igaz, akkor mindennek befogadása

valódi ajándékot jelentene e zaklatott, depresszióval küszködŒ

világnak. Akkor hát miért mennek el az emberek és a nemzetek

egy ilyen becses dolog mellett?



198

1 9 .  F E J E Z E T

A szinte paradoxnak hangzó kijelentésben rejlŒ igazság, mi-

szerint el kell vesztenünk az életünket, hogy megtaláljuk, olyan

megfoghatatlan lenne talán, hogy az emberiség nem képes meg-

ragadni? Vagy annyira szemben áll a létért folytatott küzdelem-

mel, hogy az emberek nem találják elég gyakorlatiasnak?

Mindezek ellenére a tény nem változik, miszerint Ã, aki „az út,

az igazság és az élet” [lásd János 14:6], megváltoztathatatlan tör-

vényt alkotott ezzel. (...)

Konkrétan szólva e törvény a következŒ: „Akkor éljük életün-
ket a legteljesebben, amikor arra törekszünk, hogy a világot
jobbá és boldogabbá tegyük.” A puszta természet törvénye, a

legéletrevalóbbak fennmaradása nem más, mint a mindennél
elŒrébb való önfenntartás; az igaz lelki élet törvénye viszont ez:

önmegtagadás mások érdekében. (...)
E célt szem elŒtt tartva férfiak és nŒk [ezrei], akik készségesen

szolgálnak fizetség nélkül, hetente [több ezer] gyermeket és fia-

talt tanítanak és látnak el útmutatással a jellemépítés és lelki fej-

lŒdés terén. A tisztviselŒk és tanítók e seregén felül ... a

papságba felszentelt férfiak is magukra vállalták azt a kötelessé-

get, hogy idejüket és tehetségeiket a lehetŒ legteljesebben arra

szenteljék, hogy napsugarat, örömet és békességet hintsenek

embertársaik közt.8

Sokkal nagyobb fokú lelkiséget fejez ki adni, mint kapni. A leg-

nagyszerıbb lelki áldás egymás segítésébŒl fakad. Ha boldogta-

lan akarsz lenni, táplálj gyılöletet fivéred iránt, és ha gyılölni

akarsz, légy fivéred kárára! Ha azonban boldog akarsz lenni,

nyújts kedves szolgálatot, és tégy boldoggá valakit!9

Becsületes férfiak és nŒk világszerte váljanak eggyé abban a

komoly erŒfeszítésben, hogy legyŒzzék az önzŒ, gyılölködŒ, el-

lenséges és kapzsi érzéseket a másoknak nyújtott szolgálat tör-

vénye révén, és ezáltal segítsék elŒ az emberiség békességét és

boldogságát!10

Követnünk kell az ÜdvözítŒ példáját a szolgálatban!

Amikor az ÜdvözítŒ arra készült, hogy eltávozzon apostolai

körébŒl, nagyszerı példát adott nekik a szolgálatra. Emlékeztek:
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kendŒvel körülkötötte magát és megmosta tanítványai lábát. Pé-

ter, úgy érezvén, hogy ez alantas, szolgáknak való munka, ezt

mondta: „... te mosod-é meg az én lábaimat? (...) Az én lábaimat

nem mosod meg soha!”

Az ÜdvözítŒ így felelt neki: „Ha meg nem moslak téged, sem-

mi közöd sincs én hozzám.”

„Uram – szólt erre a fŒapostol –, ne csak lábaimat, hanem ke-

zeimet és fejemet is!”

„A ki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait meg-

mosni, különben egészen tiszta.

A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd

megérted.” [Lásd János 13:6–10.]

Akkor megmosta Péter lábát, és a többiekét is. Azután vissza-

vitte a mosdótálat az ajtóhoz, levette a mosdókendŒt, visszavette

köntösét és visszaült a tizenkettŒ közé, majd így szólt:

„Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert

az vagyok.

Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nék-

tek is meg kell mosnotok egymás lábait.” [János 13:13–14]

Milyen példát mutatott a szolgálatról azoknak a nagyszerı

szolgáknak, Krisztus követŒinek! Aki a legnagyobb közületek, az

legyen a legkisebb! Így hát érezzük azt a kötelességet, hogy még

nagyobb szolgálattal legyünk az egyház tagsága iránt, és életün-

ket Isten királysága elŒrehaladásának szenteljük a földön.11

Gondoljatok csak bele! Az egyetlen oka annak, hogy a világ

bármit is tud róluk [Jézus apostolairól], az, hogy mivel találkoz-

tak az ÜdvözítŒvel, Ãt tették vezetŒjükké az életükben. Ha nem

így tettek volna, most senki sem tudná, hogy ezek az emberek va-

laha is éltek. Úgy éltek és haltak volna meg, és ugyanúgy elfelej-

tették volna Œket, mint ahogy napjaikban ezrek éltek és

meghaltak, és senki sem tud róluk vagy törŒdik velük, éppúgy,

ahogy ezrek és ezrek élnek ma, idejüket és energiájukat haszon-

talan életre fecsérelve, a nem megfelelŒ embereket választva pél-

daképként, lépéseiket az élvezet és megelégedés útjára, nem

pedig a szolgálat útjára vezérelve. Hamarosan elérnek az életben
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való utazásuk végére, és senki sem mondhatja, hogy a világ bár-

mivel jobb lenne azért, mert benne éltek. Az ilyen emberek min-

den egyes nap végén ugyanolyan meddŒn hagyják el ösvényüket,

ahogy rátaláltak – nem ültetnek fákat, melyek árnyékot nyújtaná-

nak másoknak, vagy rózsabokrokat, melyek édesebbé és vidá-

mabbá tennék a világot az Œket követŒknek – nincsenek kedves

tetteik, nincs nemes szolgálatuk – csupán meddŒ, terméketlen,

kietlen ösvény, amelyet talán tövisek és bogáncsok szegélyeznek.

Nem így volt ez azokkal a tanítványokkal, akik Jézust válasz-

tották Útmutatójukul. Életük olyan, mint azok a rózsaligetek,

melyekbŒl a világ gyönyörı virágokat szedhet mindörökre.12

A legméltóbb elhívás az életben ... az, amelyben az ember a
leginkább tudja szolgálni embertársait. (...) Az élet legneme-

sebb célja az a törekvés, hogy mások életét jobbá és boldogabbá

tegyük.13

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért parancsolja azt az Úr, hogy szolgáljuk egymást? (Lásd

196–197. oldal.) Milyen lehetŒségeink vannak a szolgálatra az

egyházban? Milyen szolgálatot nyújthatunk a hivatalos egyházi

elhívásainkon kívül?

• Az Úr azt tanította, hogy „a ki meg akarja tartani az Œ életét, el-

veszti azt; a ki pedig elveszti az Œ életét én érettem, megtalál-

ja azt” (Máté 16:25). Hogyan kapcsolódik ez a szentírás a

szolgálathoz? Milyen örökkévaló áldások származnak a mások-

nak nyújtott önzetlen szolgálatból? Mi a különbség a között,

ha azért szolgálunk, mert azt parancsolták nekünk, vagy azért,

mert szolgálni akarunk? (Lásd még T&Sz 58:26.)

• Milyen tapasztalatokban volt részed, amikor valamit nyújtottál

magadból másoknak a szolgálatod által? Milyen kapcsolatban

áll egymással a boldogság és a szolgálat? Hogyan segít a szol-

gálat legyŒznünk az önzés, a boldogtalanság és a levertség ér-

zését? (Lásd 197–198. oldal.) Miként segíthet a másoknak

nyújtott szolgálat legyŒznünk az irántuk táplált barátságtalan

érzéseinket?
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• Mi az, ami nagy hatással van rád Jézusnak a szolgálatra nyúj-

tott sok példája közül? (Lásd 198–200. oldal.) Mit tanulhatunk

tŒle, miközben mások szolgálatára törekszünk? Miért fontos

isteni útmutatást kérni, miközben szolgálunk?

• IdŒnként miért nehéz megengedni másoknak, hogy szolgálja-

nak minket? Miért fontos szívélyesen fogadni a szolgálatot? Mi-

lyen áldásokban volt részed neked vagy a családodnak mások

szolgálata révén?

Kapcsolódó szentírások: Máté 25:40; Márk 8:35; Galátziabeliek

5:13; Móziás 4:15; T&Sz 18:10, 15–16
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McKay elnök nagyon szerette az evangéliumot tanítani. Ezt mondta tanítótársainak:
„Fel hát nemes munkátokra! Nincs ennél nagyszerıbb; nincs ennél igazlelkıbb! Tié-

tek lesz az öröm, amit az ÜdvözítŒ ígért.”



A tanítás: nemes feladat

Isten segítsen tanítóinknak érezni a rajtuk lévŒ felelŒsséget,
és emlékezni arra, hogy a felelŒsség 

nem csupán azzal méretik, amit mondanak, hanem azzal is,
amit tesznek! (...) Ó, mily hatalmas is a tanító felelŒssége!1

Bevezetés

David O. McKay elnök élete java részében tanító volt. E sze-

repnek misszionáriusi, tanári, igazgatói, apostoli, egyházelnöki

és apai minŒségben tett eleget.

Egy üzenetben, amit elsŒsorban papságviselŒkhöz intézett,

megosztott egy élményt, ami jól illik mindazokra, akiknek lehe-

tŒségük adódik a tanításra:

„Az egyik nap kiváltságomban állt végigautózni szülŒvárosom

mezŒin. Átmentem két farmon a hegyi csatorna közelében. Lát-

tam, hogy az egyik különösen jó zabtermést hozott. A szárazság, a

tavaszi fagyok és egyéb hátrányok ellenére a gazda kiváló hozamot

[termelt]. A kerítés túloldalán terült el egy másik zabmezŒ, amely

azonban siralmasnak tınt az elŒzŒvel összevetve. Azt kérdeztem a

gazdától: ’Mi a probléma? Bizonyosan gyenge magot vetett.’

’Nem, ugyanazt a magot, mint amit a szomszéd.’

’Nos hát, akkor biztosan túl késŒn vetette el, és nem volt ele-

gendŒ nedvesség a talajban, hogy növekedésre bírja.’

’Ugyanazon a délutánon vetettem el, mint Œ.’

További kérdezŒsködésemre megtudtam, hogy az elsŒ férfi az

Œsszel szántotta fel a mezejét, aztán tavasszal alaposan betárcsázta,

betakarva a talajt a felszínen, és ezzel a talajmıveléssel elraktároz-

ta a téli nedvességet. Szomszédja azonban késŒ tavasszal szántotta

fel az Œ mezejét, aztán a barázdákat nem forgatta át, így a nyirkos-

ság mind elpárolgott. A magok elvetése után négy-hathétnyi
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[szárazság] következett, és nem volt elegendŒ nedvesség a magok

kicsíráztatásához. Az elŒbbi férfi elŒkészületeket tett, megfelelŒ

elŒkészületeket, és a természet megadta a növekedést. Az utóbbi

férfi is keményen dolgozott, ám elŒkészülete gyatra volt; igen,

nem tett megfelelŒ elŒkészületet.”

McKay elnök a tanítók másokra gyakorolt hatásának szemlél-

tetésére használta ezt a történetet. Azt mondta: „Isten nagyszerı

kertjébe tanítóknak nevezett felvigyázók helyeztettek, akiket arra

kértek, hogy táplálják és sugalmazzák Isten gyermekeit. Megkoc-

káztatom a gondolatot, hogy amikor a Nagy Kertész végignézi

mezŒit, láthat néhányakat, akik gyarapodnak az igazlelkı tettek

miatt, míg mások éheznek az elhanyagolt kötelességek szárazsá-

ga, a hiúság dermesztŒ légköre vagy az iszákosság mételye miatt.

Miért? Talán azért, mert a kertészek, a felvigyázók nem tették

meg a szükséges elŒkészületeket, vagy nem végezték jól a köte-

lességüket.”2

Akár a szülŒkhöz beszélt, akár osztálytermi oktatókhoz vagy

házi- illetve látogató tanítókhoz, McKay elnök szolgálatának nagy

részét annak szentelte, hogy segítsen az egyház tagjainak megér-

teni a hatékony tanítás nagy jelentŒségét és hatását.

David O. McKay tanításai

Az egyházban sok lehetŒségünk van mások 
tanítására és a személyes erŒ kialakítására

Tanítók egyháza vagyunk. Az utolsó napi szent otthonban az

édesapától és az édesanyától megkívántatik, hogy az ige tanítói

legyenek – kimondottan megkívántatik az Úrtól kapott kinyilat-

koztatásban. Minden segédszervezet, minden kvórum olyan fér-

fiak és nŒk testületébŒl áll, ... akik a szó szoros értelmében

tanítók.3

Hálás vagyok, hogy egy olyan egyház tagja lehetek, amelynek

a vallása felvértezi az embereket a világ erŒivel való küzdelemre,

és amely lehetŒvé teszi számukra, hogy életben maradjanak e

küzdelemben. Az egyik hatóerŒ a tanítás felelŒssége, és az ebben

az egyházban oly sokak számára megadott lehetŒség, hogy osz-

tozzanak ebben a felelŒsségben. (...)
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Nos, lehetŒséget biztosítván oly sokaknak, hogy részük legyen

abban a fejlŒdésben, ami az igaz tanítónak megadatik, gondolja-

tok bele, mit is tesz az egyház, hogy segítsen a tanítók e seregének

egyénenként, hogy erŒssé váljanak a világ erŒi elleni csatában!

ElŒször is rájuk ruházza a kötelességet, hogy tanítsák ember-

társaikat példamutatás által, és nincs ennél jobb biztosíték, mely

becsületes férfira vagy Œszinte nŒre tétetett.

Másodszor kialakítja a mások iránti szeretet isteni tulajdonsá-

gát. Jézus azt kérdezte egyik apostolától: „Simon, Jónának fia:

jobban szeretsz-é engem ezeknél? (...) Igen, Uram; te tudod,

hogy szeretlek téged! (...) Legeltesd az én bárányaimat!” (János

21:15) A szeretetnek meg kell elŒznie a bárányok legeltetésének

felelŒsségét. És ennek a több tízezernyi tanítónak a szívében kell

lennie a tanítás szeretetének, az embertársak szeretetének, vala-

mint a hajlandóságnak, hogy a szeretet isteni jellemvonásával fo-

gadják ezt a felelŒsséget.

Azután van egy harmadik követelmény, nevezetesen az élet

tisztasága. Nem tudom elképzelni, hogy valaki, aki beszennyezte

magát, sikerrel tanítson tisztaságról a fiúknak! Nem tudom el-

képzelni, hogy valaki, akinek az elméjében kétely van Isten léte-

zésérŒl, nagy hatással tanítson az Istenség létérŒl fiatal fiúknak és

lányoknak! Nem képes rá. Ha képmutatóan cselekszik, és úgy kí-

sérel meg tanítani, az, ami Œ valójában, harsányabban fog szólni,

mint amit mond – és ez a veszélye annak, ha kétkedŒket foga-

dunk gyermekeink tanítóivá. A méreg beivódik, és lelkük öntu-

datlanul is megbetegszik a miatt a méreg miatt, amit az az ember,

akiben megbíznak, álnok módon a lelkükbe csepegtetett. A gon-

dolat, hogy tanítók megkísérlik az Istenbe vetett hitre tanítani az

ifjakat, amikor Œk maguk nem rendelkeznek azzal, összeegyez-

tethetetlen a következetességgel, ha nem teljességgel elképzel-

hetetlen! Így hát a harmadik kívánalom az élet tisztasága és a

Jézus Krisztus evangéliumába vetett hit.

Végezetül pedig lehetŒséget ad nekik embertársaik szolgálatá-

ra, ezáltal pedig kapott elhívásuk felmagasztosítására, és annak

tényleges bebizonyítására, hogy Œk Krisztus valódi tanítványai.4

A jellem kialakulása és a gyermekkor irányítása során a szülŒi

befolyás a legnagyobb, aztán következik a tanítóé. (...) „Igazán
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nemes annak a férfinak vagy nŒnek a lelke, aki Œszintén vágyik

és törekszik arra, hogy kivezesse a gyermekeket a ragályos ha-

tások közül a magasztos eszmények és szárnyaló törekvések

környezetébe.”5

A hatékony tanítók felkészülnek tanulás, hit és ima által

A tanító hatalmas kötelessége az, hogy felkészült legyen a ta-

nításra. Egy tanító sem képes olyasmit tanítani másoknak, amit Œ

maga nem tud. Nem éreztetheti tanulóival azt, amit Œ maga nem

érez. Nem próbálhat meg arra vezetni egy fiatalembert vagy egy

ifjú hölgyet, hogy bizonyságot szerezzen Isten evangéliumáról,

ha magának a tanítónak nincsen meg ez a bizonysága.

Három dolog van, amelynek minden tanítót vezérelnie kell:

elŒször is, mélyedjenek el a témában; másodszor, tegyék magu-

kévá a témát; harmadszor, próbálják meg arra indítani a tanulói-

kat, hogy Œk is tegyék magukévá a témát – ne öntsék beléjük,

hanem vezessék Œket oda, hogy meglássák, amit a tanító lát,

megtudják, amit a tanító tud, és érezzék, amit a tanító érez!

Minden tanítónak felkészültnek kell lennie leckéjére, amikor

kiáll az osztályában lévŒ fiúk és lányok elé, hiszen – ezt jól vés-

sétek az eszetekbe – az, ahogy elŒadjátok a leckét, amilyen hoz-

záállást tanúsítotok a leckében található igazság iránt, nagy

mértékben meghatározza a fiúk és lányok iránta való hozzáállá-

sát, valamint általában az egyházban való tevékeny lét iránti hoz-

záállást. Ha ifjú szívükben azzal az érzéssel engeded Œket útjukra

az óra után, hogy semmit nem nyertek azzal, hogy eljöttek, ne-

héznek fogod majd találni, hogy rávedd Œket, jöjjenek el újra a

következŒ héten is. MásrészrŒl azonban, ha fellelkesítetted Œket,

vagy ha ezt nem tudtad megtenni, de adtál nekik egy gondolatot,

amit érdekesnek találtak, meg fogod látni, hogy a visszatérés

iránti szándékuk és vágyuk megmutatkozik majd azáltal, hogy el-

jönnek egy hét múlva is. (...)

Nem elég a tankönyvet egyszerıen csak átolvasni a tanítás

elŒtt. Ha így teszek, nem tettem magamévá a leckét, és míg nem

tettem a magamévá, míg nem érzem, hogy van üzenetem az osz-

tály tagjai számára, nem vagyok felkészülve úgy, ahogy az Úr kér-

te, amikor elhívott, hogy adjam át igéjét. Az enyémnek kell
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lennie; amit át akarok adni a fiúknak és lányoknak, az fog számí-

tani, amikor majd találkozom velük. A tankönyvben álló leckét

tanulás, hit és ima által tudom a magamévá tenni.6

A leckét jól felkészülten tanítani olyan, mint az irgalom: meg-

áldja azt, aki nyújtja, és azt is, aki részesül benne. Ugyanúgy igaz

ez a tanításban, mint az életben: „Add a világnak a legjobbat,

amid csak van, és cserébe a legjobbat fogod visszakapni.” (...)

Tanárok, elŒkészületeiteket a tanításhoz imával kezdjétek!

Imával telt szívvel tanítsatok! Majd pedig imádkozzatok azért,

hogy Isten az Ã Szent Lelke befolyása által gazdagabbá tegye üze-

neteteket a gyermekeitek lelkében!”7

Az egyház tantermeiben tapasztalt rend és áhítat segít 
a fiataloknak tiszteletet és önuralmat tanulni

Hiszem azt, hogy az osztályteremben tapasztalt fegyelem, ami

önuralomra vall, és amivel együtt jár az, hogy figyelünk a másik
emberre, a tanítás legfontosabb része. (...)

A legjobb lecke, amit egy gyermek megtanulhat, az önuralom,

továbbá az, hogy olyan mértékben érezze a másokhoz való vi-

szonyát, hogy tisztelje az érzéseiket. (...)

A rendetlen környezet, melyben tiszteletlenséget tanúsítanak

a tanító és a többi tanuló iránt, elfojtja a jellem legfontosabb

tulajdonságait.8

Osztálytermeink idŒnként zsivajtól zengedeznek. Itt van szük-

ségünk jó tanítókra. Az a tanító, aki érdekesen tudja elŒadni a lec-

két, rendet fog tartani, és amikor olyan tanulókat lát, akik

lázonganak, papírgalacsinokkal dobálóznak, nem figyelnek, lök-

dösik vagy rugdalják egymást, akkor tudhatja, hogy a leckét nem

megfelelŒen adja elŒ. Talán nem is volt megfelelŒen felkészülve...

A tantermekben a gyermekeket tanítani kell, ott szabadnak

kell lennie a megbeszélésnek, a felszólalásnak, az osztálymunká-

ban való részvételnek, ám az osztály egyetlen tagjának sem áll jo-

gában elvonni egy másik tanuló figyelmét azzal, hogy

lökdösŒdik, illetve léha vagy haszontalan megjegyzéseket tesz. És

én úgy vélem, hogy ebben az egyházban, a papsági kvórumokban

és osztályokban, valamint a segédszervezetekben a tanítóknak és
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[vezetŒknek] nem lenne szabad megengedniük ezt. A rendzavar

annak a gyereknek okoz kárt, aki végzi. Meg kell tanulnia, hogy

amikor társaságban van, vannak bizonyos dolgok, amiket nem

tehet meg büntetlenül. Nem tiporhatja sárba társai jogait.

Fiatal korukban tanulják meg a gyerekek ezt a leckét, mert

amikor kikerülnek a társadalomba és megpróbálnak törvénysze-

gést elkövetni, ki lesznek téve a hatóságoknak, és valószínıleg

büntetést fognak szenvedni.

Az osztálytermi rend elengedhetetlen ahhoz, hogy elültesse a

fiatal férfiak és fiatal nŒk szívében és életében az önuralom alap-

elvét. Szeretnének beszélgetni és szeretnének sugdolózni, de

nem tehetik, mert azzal zavarnának valakit. Tanuljátok meg az

önuralom erejét és leckéjét!9

A Vasárnapi Iskola várakozással tekint az elé az idŒ elé, amikor

minden osztályában a pontosság, az udvariasság, az önuralom, a

felhatalmazottak iránti tisztelet, a szorgalom, a fogékonyság, és

különösen az áhítat és Isten imádata ... tölti be a légkört.10

Az igazság tanítására tett erŒfeszítéseinkben 
Jézus Krisztus a nagyszerı Példaadónk

A személyiség birodalmában, a jellem királyságában Krisztus

felülmúlhatatlan volt. Személyiség alatt mindazt értem, amit az

egyéniség alá sorolnánk. A személyiség IstentŒl kapott ajándék.

Valóban egy nagy értékı igazgyöngy, egy örökkévaló áldás.

Tanítótársaim! Ti és én nem remélhetjük, hogy a legkisebb

mértékben is képesek leszünk kifejteni nagyszerı Tanítónk, Jé-

zus Krisztus személyiségét. Minden egyes ember személyisége

olyan az ÜdvözítŒé mellett, mint egyetlen apró fénysugár a ha-

talmas naphoz képest, mégis, bár jellegében végtelenül keve-

sebb, minden tanító személyiségének ugyanilyennek kellene

lennie. A jellem birodalmában minden tanító lehet kiváló, és

szolgálhat olyan mágnesként, amely leírhatatlan módon maga

köré vonzza mindazokat, akiket tanít.

Nem számít azonban, milyen vonzó a személyisége az osztály

tagjai számára, munkájában kudarcot vall az a tanító, aki a gyer-

mek szeretetét csupán saját személyisége felé irányítja. A tanító
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kötelessége szeretetre tanítani a gyermeket, ám nem csupán a ta-

nító szeretetére, hanem az igazság szeretetére is. Mindig, minde-

nütt azt látjuk, hogy Krisztus alávetette magát Atyja akaratának,

így a tanítónak is – ami a személyiségét illeti – alá kell vetnie ma-

gát az igazságnak, amit tanítani szeretne.11

A tanítónak ismernie kell azokat, akiket tanít, és képesnek kell

lennie legalább bizonyos fokig tisztán látni tanulói gondolkodás-

módját és adottságait. Képesnek kell lennie az arckifejezésekbŒl

olvasni, és fogékonynak kell lennie a tanulók mentális és lelki

hozzáállása iránt. A Nagyszerı Tanítóban tökéletesen megvolt a

tisztánlátás hatalma. Képes volt az általa tanított emberek rejtett

gondolataiban olvasni és érzelmeiket értelmezni. Ezen erŒ meg-

szerzésében az Œszinte tanító csupán részben tudja megközelíte-

ni Ãt. Túlságosan kevés tanító fejleszti ki ezt az ajándékot, még

a szükséges mértékben is, mindazonáltal minden tanítónak fele-

lŒssége meghatározni azt, hogyan közelíthet az osztály tagjai felé

a legjobban annak érdekében, hogy maradandó hatást érjen el.12

Használjátok a körülöttetek lévŒ dolgokat! Kövessétek a Nagy-

szerı Tanító példáját, aki tanítványai körében ült, és letekintett a

tavaszi gabonát vetŒ gazdákra! Azt mondta: „Néhány jó földbe

esett, néhány pedig köves talajra.” [Lásd Márk 4:3–8.] Az életbŒl

vette a tanítást. Másik példa a samáriai asszony, aki a kúthoz jött

szomja enyhítésére. Jézus azt mondta neki, hogy a víz, amit Ã ad-

hat neki, örök életre fakadó víz forrása [lásd János 4:14]. Gyıjt-

setek tapasztalatokat, majd szemléltessetek minden tanítást! Azt

hiszem, ez jó lecke lehet minden tanítónak: leckére kell készül-

nötök – nem beszédre, hanem egy üzenetre!13

Krisztus érdemes szolgái: ezek vagytok ti! Tanítók! Az igaz Ta-

nító, mindannyiunk nagyszerı Példamutatójának követŒi! Fel

hát nemes munkátokra! Nincs ennél nagyszerıbb; nincs ennél

igazlelkıbb! Tiétek lesz az öröm, amit az ÜdvözítŒ ígért.14

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mik a tanító feladatai? (Lásd 204–206. oldal.) Miért fontos,

hogy az evangélium tanítóinak személyes bizonysága legyen?
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• Milyen áldásokat kaptál, amikor az evangéliumot tanítottad?

Miként lett áldott életed, vagy miként változott meg hithı, ha-

tékony tanítók hatására?

• Miként van hatással egy jól elŒkészített lecke mind a tanítóra,

mind a tanulóra? (Lásd 206–207. oldal.) Miként készülhetnek

fel a tanítók a leckékre? (Lásd 206–207. oldal.) Milyen források

állnak rendelkezésre az egyházban a tanítás jobbá tételéhez?

• Mit tehetünk a rend és a tisztelet elŒmozdítására az osztályte-

remben? (Lásd 207–208. oldal.) Hogyan szolgál a fiatalok javá-

ra az, ha rend uralkodik az osztályban? Mit tehetnek a szülŒk,

hogy támogassák a tanítókat azokban az erŒfeszítéseikben,

hogy fenntartsák az osztályban a rendet?

• Mi a különbség a „lecke tanítása” és az emberek tanítása kö-

zött? Miként példázta az ÜdvözítŒ ezt a készséget? Mit tanul-

hatunk még Jézus Krisztus példájából, amit Tanítómesterként

elénk állított? (Lásd 208–209. oldal.)

• Mit tehet a tanító, hogy meggyŒzŒdjön arról, hogy a tanulók

„nem csupán a tanítót, hanem az igazságot is” szeretik?

• Hogyan használhatjuk McKay elnök tanácsát, hogy jobbá te-

gyük az otthonunkban végzett tanítást? Milyen módszereket

találtál gyermekeid hatékony tanítására?

Kapcsolódó szentírások: János 21:15–17; 3 Nefi 27:21; T&Sz

11:21; 42:14; 88:77–80, 118; 132:8
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Az evangélium elsŒ tantételei 
és szertartásai

Tudom, hogy az evangélium mennyei, 
és a világnak szüksége van rá.1

Bevezetés

David O. McKay elnök mindig kedves és tisztelettudó volt a

más hitet vallókkal szemben, és dicsérte minden egyház jó mun-

káját. Azonban szilárd volt arról való bizonyságában, hogy az

evangélium teljessége egyedül Az Utolsó Napok Szentjeinek Jé-

zus Krisztus Egyházában található meg. Hogy arról tanítson, mi-

lyen fontos engedelmeskedni a visszaállított evangélium

alapelveinek és szertartásainak, az egyházban való tagságot egy

nagyszerı királyságban való állampolgársághoz hasonlította:

„Minden egyházban és minden hitvallásban van valami jó, ami

Atyánk királysága felé vezet, ahhoz azonban, hogy állampolgárrá

váljanak abban a királyságban, mindenkinek meg kell felelnie a

Király által támasztott követelményeknek. Valóban, csupán egyet-
len út van, mely által lehetséges belépni Jézus Krisztus egyházá-

ba, az pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus által kijelölt út.

’Én vagyok az út az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyá-

hoz, hanemha én általam.’ (János 14:6)

A Jézus Krisztus egyházában való állampolgárság elnyerésének

módja nagyon egyértelmı; valójában olyannyira világos, hogy

meglepŒ, hogy oly sok látszólag intelligens és mıvelt ember ...

[azt feltételezi], hogy egyéb, különféle módokon is belépést

kaphat.

Egy valaki van csak, akinek jogában áll elŒírni az emberek

üdvözülésének módját. Bizonyára nem semmitmondóan be-

szélt, amikor elmondta, mi szükséges az Ã királyságában való

állampolgársághoz.
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Figyeljétek meg, milyen világosak a szavai: ’Ha valaki újonnan

nem születik, nem láthatja az Isten országát.’ [János 3:3; dŒlt

betıs kiemelés hozzáadva] A Nikodémusnak adott e látszólag ta-

lányos mondás magyarázataként a Mester így folytatta:

’Ha valaki nem születik víztŒl és LélektŒl, nem mehet be az Is-

ten országába.’ [János 3:5; dŒlt betıs kiemelés hozzáadva]

Kétségkívül Péter, a legfŒbb apostol, jelentŒséget tulajdonított

ennek a követelménynek nem csupán annak elengedhetetlen

eszközeként, hogy az ember állampolgárságot szerezzen az egy-

házban, hanem üdvözülést is Isten királyságában, hiszen amikor

a szívében megszomorodott sokaság így kiáltott fel: ’Mit csele-

kedjünk, atyámfiai, férfiak?’ [Ap. csel. 2:37], Œ ezt felelte:

’Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus

Krisztusnak nevében a bınöknek bocsánatjára; és veszitek a

Szent Lélek ajándékát.’ (Ap. csel. 2:38) Így hát megadatott a négy

követelmény, a négy elengedhetetlen alapelv és szertartás, me-

lyek iránti engedelmesség elengedhetetlen a Krisztus egyházá-

ban való tagsághoz: [nevezetesen] a hit, a bınbánat, a

keresztelés, valamint a Szentlélek befogadása. (...)

Sok útról mondják, hogy Isten királyságába vezet, ám egyedül

egyetlen kapu van, amin keresztül beléphetünk oda és polgárjo-

got nyerhetünk ott. Krisztus világosan rámutatott erre, amikor az

emberek között járt, és újra kinyilatkoztatta ezt Joseph Smith

próféta által. Az utat egyszerı és könnyı megtalálni, és olyan

végtelenül magasztos, amennyire örökkévaló.

Sok út ... vezeti az Œszinte embereket Isten egyháza és királysá-

ga irányába, de azoknak, akik részt akarnak vállalni az abban va-

ló állampolgárság kiváltságaiból és áldásaiból, engedelmes-

kedniük kell Jézus Krisztus evangéliuma alapelveinek és szertar-

tásainak.”2
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David O. McKay tanításai

A Jézus Krisztusba vetett hit 
az egyház legalapvetŒbb tantétele

A Krisztusba vetett megingathatatlan hit a legfontosabb dolog,

amire a világnak szüksége van ma.3

Mit jelent megtartani a hitet? ElŒször is azt jelenti, hogy elfo-

gadjuk Jézus Krisztust, nem pusztán nagyszerı tanítóként, hatá-

sos vezetŒként, hanem a világ ÜdvözítŒjeként és Megváltójaként.

(...) Az, aki megtartja a hitet, elfogadja Jézus Krisztust Isten Fia-

ként, a világ Megváltójaként. Szeretném, ha minden ember meg-

tartaná ezt a hitet. Úgy vélem, ez alapvetŒ az ember

boldogságához, alapvetŒ a lelki békéjéhez. Úgy érzem, ez Jézus

Krisztus egyházának sarkalatos alapelve.4

Bizonyára az ilyen hit tartotta fenn a tizenegy apostolt és lega-

lább hetven tanítványt, akik találkoztak Krisztussal a feltámadás

után. Elméjükben semmi kétség sem volt személyét illetŒen. Ta-

núi voltak ennek a ténynek. Tudták azt, mert szemük látta, fülük

hallotta, kezük érezte a feltámadt Megváltó fizikai jelenlétét.

Ez az a rendíthetetlen hit, ami elŒidézte ezt a dicsŒ látomást,

ami Joseph Smith prófétának adatott:

„Most pedig, a sok tanúbizonyság után, amit Œróla tettek, íme

az utolsó, a mi tanúbizonyságunk az, hogy Œ él!

Mert láttuk Œt az Atya jobbján, és hallottuk a hangot, amely ta-

núsította, hogy Œ az Atya Egyszülöttje,

Mert ŒtŒle, Œáltala és Œreá nézve teremtetnek és teremtettek a

világok, és hogy azok lakói Istennek újjászületett fiai és leányai.”

(T&Sz 76:22–24)

Azok, akiknek szívében él ez a fajta bizonyosság, elfogadják Ãt

úgy mint aki „az út, az igazság és az élet”, úgy mint aki az egyet-

len biztos útmutató ebben a kusza világegyetemben.5

Az evangéliumba vetett hit az elsŒ lépés az igaz tudás felé, és ál-

dozathozatalon keresztül bölcsességhez és boldogsághoz vezet.6

Az Istenbe vetett hit természetesen nem lehet más, mint szemé-

lyes. A tiéteknek kell lennie; az enyémnek kell lennie. Ahhoz pe-

dig, hogy hatékony legyen, az elmébŒl és a szívbŒl kell fakadnia.7
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Amire ma szükségünk van, az az élŒ Krisztusba vetett hit, ami

több puszta érzésnél, inkább olyan erŒ az, mely tettekre indít

minket – olyan hit, amely célt ad az életnek és bátorságot a szív-

nek. Az alkalmazás evangéliumára van szükségünk.8

Az egyház nem fogadja el azt a tant, hogy a Jézus Krisztusba

vetett hit puszta elmormolása minden, ami szükséges az

üdvözüléshez. Egy ember mondhatja, hogy hisz, ám ha nem tesz

semmit, hogy e hitet mozgató erŒvé váltsa, amivel cselekszik,

megvalósít, lelki növekedést ér el, akkor hitvallása mit sem hasz-

nál neki. A „munkáljátok ki üdvösségeteket” kifejezés felhívás

arra, hogy tetteink és gondos, engedelmes erŒfeszítéseink által

mutassuk meg a hit valóját.9

A bınbánat magában foglalja az életünkben, a
gondolatainkban és a tetteinkben beálló változást

Felfoghatatlan azt gondolni, hogy bárki is megkérdŒjelezheti a

bınbánat elengedhetetlen voltát! Figyelmes tanulmányozás ré-

vén az evangélium minden alapelve azt mutatja, hogy összhang-

ban áll egy egyszerıen fenséges igazsággal. Mindegyik mindent

magában foglalónak tınik, ami vagy más alapelvekhez, vagy más

alapelvek elfogadásához vezet. Így az egy tökéletes lénybe vetett

hit, mely az embert igazlelkı életre indítja, úgy tınik, magában

foglalja a bınbánatot is.10

[Az egyház] üzenete az, hogy segítsen az embereknek felis-

merni gyengeségeiket, és segítsen az embernek legyŒzni ezeket

a bınöket és gyengeségeket. Most nincs idŒnk megvitatni, mi is

a bın, ám John Wesley édesanyja [John Wesley elismert teológus

volt] állítólag a következŒket mondta:

„Meg akarjátok ítélni, törvényes avagy törvénytelen-e egy élve-

zetes dolog? Fogadjátok meg ezt a szabályt: Jegyezzétek meg –

bármi, ami meggyengíti értelmeteket, csorbítja lelkiismeretetek

gyengédségét, elhomályosítja Isten iránti fogékonyságotokat, el-

veszi a lelki dolgok iránti vágyatokat, bármi, ami nagyobb hatal-

mat ad a testnek az elme felett, az a dolog bın számotokra,

bármilyen ártatlannak is látszik önmagában!”

A világ minden részébe elmenŒ [misszionáriusok] üzenete, az

egyház üzenete az egész világnak a következŒ: Bánjátok meg azo-
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kat a dolgokat, amik hozzájárulnak a fizikai érzékeknek a lelkiség

iránti szeretetünk feletti uralmához! Ezért hirdetnek bınbánatot!

Mit jelent a bınbánat? Változást az életünkben, változást a gon-

dolatainkban és változást a tetteinkben. Ha dühös és gyılölködŒ

voltál, váltsd a gyılöletet és ellenségeskedést szeretetre és figyel-

mességre! Ha megkárosítottad egy testvéredet, hadd korbácsol-

jon lelkiismereted, és idézz elŒ változást! Majd kérj tŒle

bocsánatot, és soha többé ne tegyél így! Ha ily módon megvál-

toztatjátok életeteket, elhagyva azokat a dolgokat, amik az állati

létezés szintjén állnak, akkor megbánjátok bıneiteket. Ha káro-

moltátok az Istenséget, soha többé ne tegyétek! Nevének károm-

lása helyett inkább imádjátok Ãt! És mihelyt eléri a lelket a

„A bınbánat nem más, mint az alantastól való elfordulás, 
és a magasztosabb dolgok iránti törekvés.”
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változás ezen érzése, arra vágytok, hogy újjászülessetek, hogy új

életetek legyen. (...)

Az élet ilyesfajta megváltoztatása, ez a bınbánat az, amire a vi-

lágnak szüksége van. Szívbéli változás ez. Az embereknek meg

kell változtatniuk gondolkodásmódjukat! Meg kell változtatniuk

érzéseiket! Egymás gyılölete, eltiprása és az egymás elleni küz-

delem helyett meg kell tanulniuk szeretni!11

A bınbánat nem más, mint az alantastól való elfordulás, és a

magasztosabb dolgok iránti törekvés. Az üdvözülés alapelveként

nem csupán a vágyat foglalja magában az iránt, ami jobb, hanem

szomorúságot is – nem csupán bıntudatot, hanem valódi szo-

morúságot azért, hogy az ember bármilyen mértékben be-

szennyezte magát bınös, visszataszító vagy megvetésre méltó

dolgokkal.

Nem szokatlan, hogy az emberek bıntudatot éreznek az elkö-

vetett hibákért, oktalanságokért és bınökért, ám nem fordulnak

el az ilyesfajta gyengeségektŒl és gonoszságoktól. Megeshet,

hogy valamiképp vezekelnek, ám a vezeklés, úgy tartják, „múlan-

dó, és lehet, hogy nem jár a jellem vagy a viselkedés megváltoz-

tatásával”. A bınbánat azonban „a bın miatti, önmagunk
hibáztatásával járó szomorúság, valamint a bıntŒl való teljes el-

fordulás”. Így tehát több, mint puszta bıntudat: „magában fog-

lalja a mennyhez méltó természet felé tett változást”.12

Az igaz hit és bınbánat keresztelkedéshez vezet

Amikor egy keresztelésre vágyó személy a víz peremén állt, mi-

elŒtt eltemettetett volna Krisztussal a keresztelésben, feltétel nél-

kül hitt abban, hogy Jézus Krisztus egyháza meg lett alapítva a

földön, valamint hogy ez a szervezet a legjobb ma a világon a lel-

ki élet elŒsegítésére, az igaz vallásos fejlŒdés elérésére és a lélek

üdvözülésére.

Ismétlem: megvolt benne ez a feltétlen hit, és azzal együtt igaz

bınbánatot is tanúsított, ez a bınbánat pedig magában hordoz-

ta a vágyat, hogy elhagyjon mindent a múltbéli életébŒl, ami el-

lenkezik az evangélium vagy az egyház tanításaival. Régi életét, és

ha voltak ahhoz kapcsolódó bınei, igazán megbánta. Várakozás-

sal tekintett az elé az idŒ elé, amikor újjá fog születni Isten ki-
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rályságában. Most ott állt a keresztelés szertartása elŒtt, amely ré-

gi életének eltemetését jelképezte, és azzal együtt azt a régi éle-

tet kísérŒ minden tökéletlenség, gyengeség, gonoszság és bın

eltemetését. Ott állt, hogy eltemettessék a keresztelés által, és

hogy amint Krisztus felemeltetett a halottaiból az Atya hatalma és

dicsŒsége révén, úgy Œ is elŒjöhessen egy új életre, Isten egyhá-

zának tagjaként, az Atya gyermekeként, Krisztus királyságának

polgáraként. Keresztelés által újjászületett, és alkalmassá vált a

Szentlélek befogadására. Teste megújulva lépett elŒ; ráruházták

a Szentlelket és konfirmálták Jézus Krisztus egyháza tagjaként.

Mindannyian itt álltunk egy idŒben. Ezek voltak az érzéseink, a

hitünk, a reménységünk.13

Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ha valaki nem születik víz-

tŒl és LélektŒl, nem mehet be az Isten országába.” (János 3:5)

Pál és Péter ezt írta az egyház tagjainak: „Mert mindnyájan Is-

ten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert a kik Krisz-

tusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.”

(Galátziabeliek 3:26–27) „A mi minket is megtart most képmás

gyanánt, mint keresztség, ... a Jézus Krisztus feltámadása által.”

(1 Péter 3:21)

E három esetben világosan áll elŒttünk a keresztelés szertartá-

sának hármas célja, [nevezetesen]:

(1) Olyan szertartás, amit maga Isten vezetett be, és ami össze-

függ az igazlelkıség örök alapelvével, és az e törvénynek való en-

gedelmesség tehát az ember üdvözülésére adatott.

(2) BevezetŒ szertartás – a kapu, ami a Krisztus nyájában való

tagsághoz vezet.

(3) Gyönyörı és magasztos jelképe a „korábbi” ember elteme-

tésének, minden gyengeségével és tisztátalanságával együtt, és az

új életre való elŒjövetelnek.

A keresztelés szertartása Isten törvénye, aminek ha Œszintén,

tisztán, egyszerıen engedelmeskednek, az elmaradhatatlanul

meghozza a Vigasztaló, az isteni Útmutató ígért áldását. (...) Bár

az emberek gúnyt ıznek belŒle, kinevetik és kétségbe vonják

hathatósságát, a keresztelés még a maga egyszerıségében is

örökre nemcsak az egyik leggyönyörıbb jelkép marad, amit is-
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merünk, hanem az egyik leghatékonyabb törvény is, mely az em-

ber üdvözülése érdekében mıködik.14

Isten segítsen mindannyiunknak hirdetni a világnak a bınbánat

szükségességét és a keresztelés fontos voltát, elŒször is minden

igazság betöltéseként, másodszor az Isten királyságába való belé-

pésként, az Ã egyházába vezetŒ kapuként, harmadszor pedig régi

életünk eltemetéseként, Szent Lelke vezetésének elnyeréseként!15

Miután Œszintén hitet gyakorlunk, 
megbánjuk bıneinket és megkeresztelkedünk, 

megkapjuk a Szentlélek ajándékát

Csak azok kapják meg a Szentlelket, akik Œszintén hisznek Jé-

zus Krisztusban mint a világ Megváltójában, és megbánják bıne-

iket. Azok, akik hit és bınbánat nélkül keresztelkednek meg,

csupán színlelnek.16

A kommunikáció csatornája nyitva áll, és az Úr kész vezetni –

és vezeti is – népét. (...) A Szentlélek bizonysága különleges ki-

váltság. Olyan, mint amikor a rádiót bekapcsolva meghallunk

egy hangot a világ másik végébŒl. Azok, akik kívül esnek a su-

gárzáson, nem hallják, ám mi halljuk, és jogosultak vagyunk ar-

ra a hangra és vezetésére. Meghalljuk, ha megtesszük a mi

részünket.17

Isten segítsen mindannyiunknak tisztán tartani a lelkiismere-

tünket, jellemünket pedig hibátlannak, fogékonynak a Szentlé-

lek suttogásai iránt, melyek valósak, ha kihegyezzük fülünket és

odafigyelünk rájuk!18

Tanúságomat teszem nektek arról, hogy a mennyei sugalmazás

valóság. Azokat a férfiakat és nŒket, akik engedelmeskednek az

élet és üdvözülés alapelveinek, Œszintén megbánják bıneiket, és

Œszintén arra törekszenek, hogy az evangélium alapelveivel össz-

hangban éljenek, a Szentlélek vezeti és sugalmazza, és megmu-

tatják nekik az eljövendŒ dolgokat. Tanúságomat teszem, hogy

ez az útmutatás jelen van ebben az egyházban, egészen azóta,

hogy Joseph Smith próféta megalapította.19

Az utolsó napi szentek megismerték azt az igazságot, hogy az

örökkévaló evangélium vissza lett állítva. És mit nyújt számukra
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ez az igazság? Mindenkinek, aki Œszintén és becsületesen enge-

delmeskedett a bınbánat és keresztelés alapelvének, megadja a

Szentlélek ajándékát, mely megvilágosítja az elméjüket, megé-

lénkíti értelmüket, és tudást ad nekik Krisztusról.

Az utolsó napi szenteknek van egy útmutatójuk, egy segítsé-

gük, egy eszközük, amely segítségükre van az igazság elsajátításá-

ban, és a vágyukban, hogy megtudják, mi a kötelességük. A

világnak nincs meg ez. Ez az útmutató pedig szükséges; az ember

nem találhatja meg az igazságot, nem találhatja meg Istent csupán

az intellektusa révén. Azt mondják, hogy az ember nem tudja

megtalálni Istent a mikroszkóp segítségével. Az értelem önmagá-

ban nem megfelelŒ útmutató az igazság keresésében. Van egy má-

sik, magasabb, biztosabb vezetŒ, mint az értelem. (...)

A [hit] az az alapelv, mely lelkünket kapcsolatba hozza a Ma-

gasztosabb Lélekkel, amely eszünkbe juttat mindent, megmutat-

ja az eljövendŒ dolgokat, és mindent megtanít nekünk. E Lélek

elnyerése minden utolsó napi szent felelŒssége, aki szeretné

megismerni az igazságot.20

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit? (Lásd 213–214. oldal.)

Miért az evangélium alapvetŒ tantétele a Jézus Krisztusba ve-

tett hit? (Lásd 213–214. oldal.) Mit kell tennünk annak érde-

kében, hogy kialakítsuk és megerŒsítsük a belé vetett

hitünket?

• Mi módon ültethetjük át a gyakorlatba a Jézus Krisztusban va-

ló hitünket? Milyen áldásokban volt részed, amikor ilyen hitet

gyakoroltál?

• Miért vezet bınbánathoz a Jézus Krisztusba vetett igaz hit? Mi-

ben több a bınbánat annál, mint hogy egyszerıen csak felha-

gyunk egy bizonyos viselkedéssel? (Lásd 214–216. oldal.) Mit

kell tennünk, hogy teljes mértékben megbánjuk a bıneinket?

Milyen kockázattal jár az, ha elmulasztjuk a bınbánatot?

• Milyen jelképrendszere van a keresztelés szertartásának? (Lásd

216–218. oldal.) Milyen szövetséget kötünk, milyen ígéretet
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teszünk a kereszteléskor? Mit ígér cserébe az Úr? Hogyan tart-

hatjuk emlékezetünkben keresztelési szövetségünket, és él-

vezhetjük továbbra is az azzal kapcsolatos áldásokat?

• Mi a Szentlélek küldetése? (Lásd 218–219. oldal.) Mi kívánta-

tik meg tŒlünk ahhoz, hogy rá legyünk hangolódva a Szentlé-

lek sugalmazásaira? (Lásd 218–219. oldal.) Miért szükséges

elnyerni a Szentlélek ajándékát ahhoz, hogy visszatérjünk

Mennyei Atyánkhoz?

• Hogyan ismerhetjük fel azt, amikor a Szentlélek irányít min-

ket? Milyen élményeid voltak, melyek során a Szentlélek su-

galmazása utat mutatott neked?

Kapcsolódó szentírások: János 14:26; Jakab 2:14–20; 2 Nefi

2:21; 32:5; Móziás 18:8–10; Alma 32:21; Moróni 10:5; T&Sz

11:13–14; 58:43; 121:26

Jegyzetek

1. Gospel Ideals (1953), 329. o.

2. Gospel Ideals, 117–118. o.

3. Conference Report, 1966. ápr., 58. o.

4. Conference Report, 1928. okt.,
36–37. o.

5. Gospel Ideals, 42. o.

6. Ancient Apostles (1918), 258. o.

7. Gospel Ideals, 11. o.

8. Conference Report, 1968. ápr.,
144–145. o.

9. Conference Report, 1938. ápr., 17. o.

10. Gospel Ideals, 12. o.

11. Gospel Ideals, 327–328. o.

12. Gospel Ideals, 13. o.

13. Conference Report, 1960. ápr.,
26–27. o.; a bekezdésekre bontás 
eltér az eredetitŒl

14. Gospel Ideals, 16–17. o.

15. Gospel Ideals, 329. o.

16. Ancient Apostles, 92. o.

17. Cherished Experiences from the 
Writings of President David O. 
McKay, szerk. Clare Middlemiss, jav.
kiad. (1976), 128. o.; a bekezdésekre
bontás eltér az eredetitŒl

18. Conference Report, 1963. ápr., 95. o.

19. Conference Report, 1929. okt., 15. o.

20. Conference Report, 1906. okt.,
112–113. o.; a bekezdésekre bontás
eltér az eredetitŒl



Szabad akarat és felelŒsség

Az, hogy mit kezdtek magatokkal, személy szerint 
rajtatok múlik. Azért vagytok itt, e világon, hogy a jót 

vagy a rosszat válasszátok, hogy befogadjátok a helyeset,
vagy meghajoljatok a kísértés elŒtt. 

E választáson múlik lelki oldalatok fejlŒdése. 
Ez alapvetŒ Jézus Krisztus evangéliumában.1

Bevezetés

David O. McKay elnök több mint hat évtizeden keresztül szol-

gált általános felhatalmazottként. Ez idŒ alatt a világ történelme

számos figyelemre méltó eseményének volt tanúja. Látott világ-

méretı megbolydulást, ideértve két világháborút, kiterjedt térsé-

gi konfliktusokat, valamint nagyhatalmi nemzetek felemelkedését

a nukleáris háború küszöbén. Átélt jelentŒs gazdasági és társadal-

mi változásokat, úgymint a nagy gazdasági világválság, valamint ta-

pasztalta, hogy a világ egyre inkább elfogadja a vágyak azonnali

kielégítését szabadosság és tiltott kábítószerek révén. A történe-

lem sugalmazott tanújaként több alkalommal szólt az egyház tag-

jaihoz a szabad akaratról és az egyéni felelŒsségrŒl. Az azután

elmondott konferenciai beszédében, hogy az Egyesült Államok

hadba lépett az elsŒ világháborúban, elder McKay (aki akkor a Ti-

zenkét Apostol Kvórumának tagja volt) beszélt a világon uralkodó

tragikus eseményekrŒl:

„Nem hiszem, hogy Isten okozta a szenvedést, éhínséget, fer-

tŒt és halált, ami most végigsöpör Európa háború sújtotta or-

szágain. Hiszem viszont azt, hogy a mai világ helyzete közvetlen

eredménye – elkerülhetetlen eredménye – az Isten törvényei

iránti engedetlenségnek. (...) Az emberek választhatják a jót

vagy választhatják a rosszat; járhatnak sötétségben vagy járhat-

nak a világosságban; és jól jegyezzétek meg, hogy Isten nem
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Mivel Mennyei Atyánk megadta nekünk a szabad akarat ajándékát, 
választhatjuk azt, hogy Jézus Krisztust fogjuk követni.
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hagyta világosság nélkül a gyermekeit! A világ különbözŒ sáfár-

ságaiban megadta nekik az evangélium világosságát, mely által

járhatnak és nem botlanak meg, mely által rálelhetnek arra a bé-

kességre és boldogságra, amit Ã, szeretŒ Atyaként gyermekei-

nek kíván, ám az Úr nem fosztja meg Œket szabad akaratuktól.”2

Bár McKay elnök felismerte, milyen tragédiák következhetnek

be, amikor az emberek a gonoszságot választják, mégis mindig

hálás maradt a szabad akarat ajándékáért. Megértette az igazlel-

kı választásokból fakadó áldásokat, és emlékeztette azokat, aki-

ket tanított, hogy a választás szabadsága az üdvözülés tervének

elengedhetetlen része. A szabad akarat témakörében mondott

beszédeiben gyakran utalt erre „Isten az embernek adott legna-

gyobb ajándékaként”.

David O. McKay tanításai

A szabad akarat örökkévaló ajándéka lehetŒvé teszi
számunkra a fejlŒdést és a felmagasztosulás elnyerését

A szabad akarat a lélek fejlŒdésének hajtóereje. Az Úr célja az,

hogy az ember olyanná váljon, mint Ã. Annak érdekében, hogy

az ember elérje ezt, elŒször arra volt szükség, hogy a TeremtŒ

szabaddá tegye Œt.3

Lényeges utalás van a [Jelenések könyvében] egy mennyei há-

borúra (lásd Jelenések 12:7). Nemcsak lényeges azonban, hanem

látszólag ellentmondásos is, hiszen a mennyországra a boldog-

ság celesztiális lakhelyeként gondolunk, olyan állapotként, ami-

ben lehetetlen, hogy háborúság és viszálykodás létezzen. Ez a

rész azért jelentŒs, mert a választás és a cselekedet szabadságát

sugallja a szellemvilágban. Az Igazgyöngyben ezt a beszámolót

olvashatjuk: „Mivel a Sátán ekkor fellázadt ellenem, és igyekezett
lerombolni a szabad akaratot, amelyet én, az Úristen, az embe-

reknek adtam, és mert azt akarta, hogy saját hatalmamból is ad-
jak neki, Egyszülöttem ereje által letaszítottam Œt.

És Œ lett a Sátán, maga az ördög, minden hazugság atyja, hogy

az embereket megcsalja és elvakítsa, és Œket saját akaratának igá-

jába hajtsa; mindazokat, akik nem hallgatnak az én szavamra.”

(Mózes 4:3–4; dŒlt betıs kiemelés hozzáadva)
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Két dolgot figyelhettek meg ebben a részben: elŒször is, hogy

Sátán eltökélte: lerombolja az ember szabad akaratát. A szabad

akarat Isten ajándéka. Része az Ã isteni mivoltának. A második

pedig az, hogy Isten kiszorítására vágyott. Ezt mondta: „Add ne-

kem a dicsŒségedet!” [Lásd Mózes 4:1.]

A világ nem fogja fel, milyen jelentŒsége is van ennek az

egyénnek adott mennyei ajándéknak. Ugyanolyan velünk szüle-

tett ez, mint az intelligencia, ami – ahogy megtudtuk – soha nem

volt és soha nem is lehet teremtve [lásd T&Sz 93:29].4

Az akarat szabadsága és az ezzel járó felelŒsség Jézus tanítása-

inak alapvetŒ elemei. Szolgálata során hangsúlyozta az egyén ér-

tékét, és azt példázta, amit a modernkori kinyilatkoztatás Isten

mıveként és dicsŒségeként említ: „hogy létrehozzam az ember

halhatatlanságát és örök életét” [Mózes 1:39]. Egyedül a lelki sza-

badság isteni ajándéka által lehetséges ilyesfajta fejlŒdés.

Az erŒszak azonban magától LucifertŒl ered. Sátán már az em-

ber [haladóság elŒtti] állapotában is arra a hatalomra törekedett,

hogy rákényszeríthesse az emberiség családját az Œ akaratának

követésére, amikor azt javasolta, hogy váljék hatástalanná az em-

ber szabad akarata. Ha terve elfogadást nyert volna, az emberi lé-

nyek puszta bábokká váltak volna egy diktátor kezében, és

meghiúsult volna a cél, amiért az ember a földre jön. Sátán java-

solt kormányzati rendszerét tehát elvetették, és megalapították a

szabad akarat alapelvét.5

Bár Isten megteremtette a világegyetemet és minden benne lé-

vŒ dolgot, „az ember Isten ékköve”. Ez annak másképp való meg-

fogalmazása, hogy a föld teremtetett az emberért, nem pedig az

ember a földért. Isten részt adott az embernek isteni mivoltából.

Megadta az embernek a választás hatalmát, ami nincs birtokában

egyetlen más teremtménynek sem e világon. Így az egyénre he-

lyezte azt a kötelességet, hogy örök lényként viselje magát. Nem

adathat nagyobb ajándék egy férfinak és nŒnek sem, mint a vá-

lasztás szabadsága. Egyedül ti vagytok a felelŒsek, és a választás e

szabadságának használatával és gyakorlásával növekedtek jelle-

metekben, növekedtek intelligenciában, megközelítitek az isten-

séget, idŒvel pedig elérhetitek azt a fenséges felmagasztosulást.
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Ez nagy kötelezettség! Nagyon kevesen értékelik. Az utak világo-

san ki vannak jelölve: az egyik állati létet ajánl, a másik pedig gaz-

dag életet. Mégis Isten legnagyszerıbb teremtménye – az ember
– gyakorta megelégszik azzal, hogy az állatok szintjén éljen.6

Magának az életnek adományozása mellett Isten legnagyobb

ajándéka ezen élet irányításának a joga. (...) A választás szabad-

ságát nagyobb becsben kell tartani, mint bármi javat, amit a föld

adhat. Ez elválaszthatatlan az ember lelkétŒl. Isteni ajándék ez.

(...) Az ember akár a legnyomorúságosabb szegénységbe szüle-

tik, akár öröklött gazdagság béklyózza meg születésétŒl fogva,

mindenkinek birtokában van ez, az élet minden adománya kö-

zött legnagyobb: a szabad akarat ajándéka, ami az ember örök-

lött és elidegeníthetetlen joga.7

A szentírásokban található utalások megmutatják, hogy [a

szabad akarat] (1) elengedhetetlen az ember üdvözüléséhez, és

(2) olyan mércévé válhat, mellyel az emberek, szervezetek és

nemzetek tettei megítélhetŒk.

„Örüljetek tehát és emlékezzetek rá, hogy szabadon cseleked-

hettek, vagyis szabadon választhattok az örök halálhoz vagy az

örök élethez vezetŒ út között.” (2 Nefi 10:23)8

A szabad akarattal személyes felelŒsség is jár 
„az élet igaz céljának” betöltésére

Minden egyénnek megvan a felelŒssége, hogy az igazlelkıség,

hithıség és az embertársak iránti kötelesség ösvényét válassza.

Ha másként [választ], és ennek eredményeként kudarccal, sze-

rencsétlenséggel és halállal [találkozik], egyedül magát okolhat-

ja. Ahogy egy alkalommal [Brigham] Young elnök mondta:

„Ha Brigham testvér rossz útra tér és kizáratik a mennyek or-

szágából, akkor senki mást nem lehet hibáztatni, csak Brigham

testvért. Én vagyok az egyetlen lény a mennyben, a földön vagy a

pokolban, akit hibáztatni lehet.

Ez ugyanúgy vonatkozik minden utolsó napi szentre. Az üdvö-

zülés egyéni mıvelet. (...) Amikor elküldik nekem az üdvözülést,

akkor elutasíthatom vagy elfogadhatom azt. Ha elfogadom, akkor

ebbŒl adódóan egész életemben engedelmességet tanúsítok, és
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„Az isteni törvénnyel és a természet törvényeivel összhangban lévŒ 
cselekedetek boldogságot, az isteni igazsággal ellenkezŒk 

pedig boldogtalanságot eredményeznek.”

alávetem magam az üdvözülés nagyszerı SzerzŒjének, valamint

azoknak, akiket kijelöl az oktatásomra. Ha elutasítom azt, akkor

inkább saját akaratomnak ösztökélését követem, mint TeremtŒm

akaratát.” [Lásd Az egyház elnökeinek tanítása: Brigham Young
(1997), 294. o.]9

A szabad akarattal felelŒsség jár. Ha az embernek jutalomban

lesz része az igazlelkıségért és büntetést kap a gonoszságért, ak-

kor az igazság megköveteli, hogy megadassék neki a független

cselekvés hatalma. A jó és a rossz tudása elengedhetetlen az em-

ber fejlŒdéséhez a földön. Ha állandóan helyes cselekedetre len-

ne kényszerítve, vagy tehetetlenül bın elkövetésére lenne

csábítva, akkor nem érdemelne áldást az elsŒért, sem pedig bün-

tetést a másodikért. (...)

Az ember felelŒssége szabad akaratának megfelelŒen mıkö-

dik. Az isteni törvénnyel és a természet törvényeivel összhangban

lévŒ cselekedetek boldogságot, az isteni igazsággal ellenkezŒk

pedig boldogtalanságot eredményeznek. Az ember nemcsak
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hogy minden tettéért, hanem minden hiábavaló szaváért és gon-

dolatáért is felelŒs. Ezt mondta az ÜdvözítŒ:

„Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek,

számot adnak majd az ítélet napján.” (Máté 12:36)10

A föld, annak teljes magasztosságával és csodájával, nem je-

lenti a teremtés végsŒ célját. „DicsŒségem – mondja maga az Úr
– [az], hogy létrehozzam az ember halhatatlanságát és örök éle-
tét.” (Mózes 1:39) Az embernek a szabad akarat isteni ajándéká-

nak használatakor kötelességének kellene tartania, éreznie

kellene, hogy tartozik azzal, hogy segítsen a TeremtŒnek elérni

ezt a mennyei célt.

Az élet igaz célja nem a puszta létezés, nem a kedvtelés, nem

a hírnév, nem a vagyon. Az élet igaz célja az emberiség tökélete-

sítése az egyén erŒfeszítései által, Isten sugalmazásának útmuta-

tása alatt.11

Van néhány egyszerı, ám alapvetŒ dolog, amit mindenki meg-

tehet. Ezek egyike az, hogy minden egyén munkálja ki a saját üd-

vösségét. Az egyház egyik kiemelkedŒ tana az, hogy minden

egyes ember magában hordozza ezt a felelŒsséget, valamint hogy

az ember üdvözülése a fokozatos fejlŒdés folyamata. (...) Isten

erejét és irgalmát kell kérnünk, hogy az sugalmazzon minket a

végsŒ gyŒzelem elnyerésére.

Az ember üdvösségének kimunkálása azonban nem tétlen ül-

dögélést jelent, nem azt, hogy az ember arról álmodozik és azért

epekedik, hogy Isten csodálatos módon bŒséges áldásokat hul-

lasson az ölébe. Azt jelenti, hogy minden nap, minden órában,

ha kell, minden percben elvégezzük az elŒttünk álló azonnali fel-

adatot vagy kötelességet, és boldogan folytatjuk az ilyesfajta tény-

kedést, míg az évek telnek és múlnak, hagyva, hogy munkánk

gyümölcseit igazságos és nagylelkı Atyánk adja meg nekünk vagy

másoknak a saját szándékai szerint.

Nem hagyom figyelmen kívül a szentírást, amely kijelenti:

„KegyelembŒl tartattatok meg, hit által; és ez nem tŒletek van: Is-

ten ajándéka ez.” [Efézusbeliek 2:8] Ez teljes mértékben igaz, hi-

szen amikor az ember magára öltötte a halandóságot, [nem állt

hatalmában] önmaga megváltása. Amikor magára hagyatott, hogy
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természetes állapotban tapogatózzon, „testivé, érzékivé és ördö-

givé” [Alma 42:10] vált volna, ahogy azzá is vált. Az Úr azonban

az Ã irgalmában megjelent az embernek, megadta neki az evan-

géliumot, vagyis az örökkévaló tervet, mely által felülemelkedhet

az élet testi és önzŒ dolgain, és lelki tökéletességre tehet szert.

De saját erŒfeszítései által kell felemelkednie, és hittel kell

járnia.12

Ha az evangélium alapelveinek való engedelmességet
választjuk, az boldogságot, békességet 

és üdvözülést eredményez

Az Úr szavának, vagyis törvényének elfogadása elengedhetet-

lenül hozzájárul az ember boldogságához és üdvözüléséhez.

Megmondatott, hogy azok, akik nem azt teszik, amit az Úr pa-

rancsol, alá lesznek rendelve az igazságnak és az ítéletnek. Más

szóval a halandó világban örökre mıködik a viszonzás és bünte-

tés törvénye – viszonzás a törvénynek való engedelmesség mér-

tékében; büntetés az engedetlenség tényleges fokával

megegyezŒen.13

Krisztus békessége nem akkor adatik, amikor az ember az élet

felszínes dolgaira törekszik, és nem adatik másként, mint az

egyén szívébŒl fakadóan. Jézus ezt mondta tanítványainak: „Bé-

kességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem

úgy adom én néktek, a mint a világ adja.” [János 14:27] Így az

Embernek Fia, saját akarata és bizonysága végrehajtójaként meg-

adta a tanítványainak és az emberiségnek „minden emberi áldás

legnagyobbját”. Olyan hagyaték volt ez, ami a Jézus Krisztus evan-

géliuma alapelveinek való engedelmességtŒl függ. Így adatik meg

minden egyes egyénnek. Egy ember sem lehet békés viszonyban

önmagával és Istenével, ha nem hı a jobbik énjéhez, ha megsze-

gi a helyes dolgok törvényét akár azzal, ahogyan önmagával bá-

nik – belemerülve a szenvedélyekbe, vágyakba, meghajolva a

kísértések elŒtt, vádló lelkiismerete ellenére –, akár azzal, aho-

gyan embertársaival bánik, nem bizonyulva érdemesnek a bizal-

mukra. A békesség nem adatik meg a törvényszegŒnek; a

törvénynek való engedelmesség által adatik, és ez az az üzenet,

amit Jézus szeretne, hogy hirdessünk az emberek között.14
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Jézus Krisztus, a világ ÜdvözítŒje, megadta nekünk az eszközt,

mely által az ember örök boldogságra és békességre tehet szert

Atyánk királyságában, az embernek azonban ki kell munkálnia sa-

ját üdvösségét az evangélium örökkévaló alapelveinek és szertar-

tásainak való engedelmesség révén.15

A társadalom tagjaiként meg kell becsülnünk 
a szabadságot, és pártolnunk kell annak 

felelŒsségteljes használatát

A szólás szabadsága, a cselekvés szabadsága olyan korlátokon

belül, amelyek nem csorbítják mások szabadságát, ... isteni aján-

dékok, melyek „elengedhetetlenek az emberi méltósághoz és az

emberi boldogsághoz”.16

A szabadság lehet hasznos vagy végzetes, annak függvényében,

hogyan használják. (...) „A szabadság a magasztosabb élet at-

moszférája. (...) A szabadság? – Tisztelet. (...) Az embereknek ké-

pesnek és érdemesnek kell lenniük [a szabadságra], különben a

közélet lehetetlenné válik.”17

Az igaz szabadság az egyénekben abból áll, hogy élvezhetnek

minden jogot, amely hozzájárul az ember békességéhez és bol-

dogságához, amennyiben e kiváltság fennállása nem ütközik má-

sok ugyanezen kiváltságával. Nem abból áll, hogy az ember azt

teszi, amit akar, hanem azt, amit tennie kell. Minden egyes ember

joga, hogy ura legyen saját idejének és tetteinek, összhangban az

embertársai iránti korrektséggel és igazságossággal, és összhang-

ban Isten törvényeivel. (...) A választás szabadsága ez, ami isteni

ajándék és elengedhetetlen erény egy békés társadalomban.18

A bizonytalanság és békétlenség e napjaiban a szabadságsze-

retŒ emberek legnagyobb felelŒssége és mindent felülmúló kö-

telessége az, hogy megŒrizzék és hirdessék az egyén szabadságát,

az Istenséggel való kapcsolatát, ... valamint annak szükségessé-

gét, hogy az ember engedelmeskedjen Jézus Krisztus evangéliu-

ma alapelveinek – egyedül így fog az emberiség békére és

boldogságra lelni.19

Ha szeretnénk jobbá tenni a világot, tápláljunk buzgóbb meg-

becsülést ... a szabadság és a függetlenség iránt!20
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért adott nekünk Isten szabad akaratot? (Lásd 223–225. ol-

dal.) Miért akart Sátán megfosztani minket a szabad akara-

tunktól? (Lásd 223–224. oldal.)

• Miként próbál Sátán továbbra is hatással lenni szabad akara-

tunkra? Hogyan állhatunk ellen e próbálkozásoknak?

• Milyen útmutatót biztosított számunkra az Úr, hogy segítsen

igazlelkıen használnunk a szabad akaratunkat? Milyen taná-

csot adnál valakinek, aki azzal küszködik, hogy meg tudja kü-

lönböztetni a jót a rossztól?

• Hogyan tudják a szülŒk tanítani és nevelni gyermekeiket, míg

elég érettek ahhoz, hogy önmaguk döntsenek? Miként tarthat-

juk tiszteletben a családtagok szabad akaratát, ugyanakkor se-

gítve is nekik helyes döntéseket hozni? Hogyan segíthetünk a

családtagoknak megérteni döntéseik következményeit?

• McKay elnök azt tanította, hogy az élet célja „az emberiség tö-

kéletesítése az egyén erŒfeszítései által, Isten sugalmazásának

útmutatása alatt” (227. oldal). Hogyan segíthet a szabad akarat

eleget tennünk ennek az isteni célnak? (Lásd 226–227. oldal.)

Milyen személyes felelŒsségünk van szabad akaratunk gyakor-

lása során? (Lásd 225–228. oldal.)

• Milyen kapcsolatban áll a személyes szabad akarat és Jézus

Krisztus engesztelŒ áldozata?

• Hogyan tesz minket szabaddá szabad akaratunk igazlelkı

gyakorlása?

• Miként segíthetünk megŒrizni a szabadságot, és elŒsegíteni az

egyéni szabadságjogok felelŒs használatát? (Lásd 229. oldal.)

Kapcsolódó szentírások: Józsué 24:15; 2 Nefi 2:14–16, 26–28;

Alma 5:40–42; Hélamán 14:30–31; T&Sz 58:26–28; 130:20–21;

Ábrahám 3:24–28
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1. Conference Report, 1967. ápr.,
134–135. o.

2. Conference Report, 1917. ápr.,
46–47. o.; a bekezdésekre bontás 
eltér az eredetitŒl

3. Conference Report, 1950. ápr., 32. o.

4. Conference Report, 1965. okt., 7. o.

5. Conference Report, 1950. ápr.,
34–35. o.

6. Conference Report, 1969. okt., 6–7. o.

7. Conference Report, 1950. ápr., 32. o.

8. Conference Report, 1940. ápr., 116. o.

9. Conference Report, 1938. ápr., 18. o.

10. Conference Report, 1950. ápr., 33. o.

11. Conference Report, 1963. okt., 7. o.

12. Conference Report, 1938. ápr.,
17–18. o.; a bekezdésekre bontás 
eltér az eredetitŒl

Jegyzetek

13. Conference Report, 1951. okt., 6. o.

14. Conference Report, 1938. okt., 133. o.

15. Gospel Ideals (1953), 8. o.

16. Pathways to Happiness, szerk.
Llewelyn R. McKay (1957), 166. o.

17. Conference Report, 1937. ápr., 
29. o.; a bekezdésekre bontás eltér
az eredetitŒl

18. True to the Faith: From the Sermons
and Discourses of David O. McKay,
szerk. Llewelyn R. McKay (1966),
139. o.

19. Conference Report, 1950. ápr., 37. o.

20. Conference Report, 1940. okt., 104. o.
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„Csupán egyetlen tökéletes jellem volt eddig ezen a világon: a Názáreti Jézusnak, 
Isten Fiának, a világ Megváltójának páratlan személyisége. Senki sem tehet 

jobb dolgot annál, hogy elfogadja Krisztust nagyszerı Példamutatóként 
és a legmegbízhatóbb VezetŒként.”



Krisztusi jellem kialakítása

Az ember legfŒbb törekvése az életben ne az legyen, 
hogy aranyat, hírnevet vagy anyagi javakat szerezzen. 

Ne a fizikai képességek vagy az intellektuális erŒ
fejlŒdésére törekedjen, hanem célja, életének legnagyobb

célja a krisztusi jellem fejlesztése legyen.1

Bevezetés

David O. McKay elnök megértette, milyen fontos igazlelkı jel-

lemet kialakítani, az ÜdvözítŒ jelleme után mintázva. Ez szembe-

szökŒ volt mind a közéleti tevékenységeiben, mind a

magánéletében. Fia, Robert, egyszer azt mondta róla: „Minda-

zokban az években, amikor sokat voltunk együtt otthon, a gaz-

daságban, az üzleti életben, az egyházban, soha nem

tapasztaltam egyetlen olyan tettet vagy szót sem, még egy zabo-

látlan ló betörése során sem, ami bárminemı kételyt is támasz-

tott volna elmémben afelŒl, hogy Œ alkalmas Mennyei Atyánk

képviselŒjének és prófétájának, ahogy végül az is lett.”2

McKay elnök azt tanította, hogy a krisztusi jellem kialakítása

folyamatos, mindennapi folyamat, amiért mindannyiunknak fe-

lelŒsséget kell vállalnunk. Hogy ezt az alapelvet szemléltesse a fi-

ataloknak, mesélt egy alkalomról, amikor az itáliai Firenzében

ellátogatott egy szobrász kertjébe: „Nagy darab, szabálytalan ala-

kú gránittömbök hevertek szanaszét, melyekbŒl a szobrász az el-

méjében eléje táruló látomást készült kifaragni. (...)

Ha ott álltatok volna abban a kertben, és valaki vésŒt és kala-

pácsot nyomott volna a kezetekbe, mertétek volna fogni az egyik

alaktalan tömböt, hogy emberi alakot faragjatok ki belŒle? Nem

tudtátok volna megtenni. Vagy ha valaki vásznat állított volna elé-

tek, és festéket adott volna, kezetekbe pedig ecsetet, vállalkozta-

tok volna-e arra, hogy megfessétek arra a vászonra egy ideális

lélek képét? Az elsŒ embernek valószínıleg azt mondtátok volna:
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’Nem vagyok szobrász!’, a másodiknak pedig azt: ’Nem vagyok

festŒ. Nem tudok ilyet alkotni.’

Mindazonáltal mindannyiunk egy-egy lelket farag ebben a pil-

lanatban is – a sajátját. Torz alak lesz-e vagy valami csodálatra

méltó és gyönyörı?

Tiétek a felelŒsség. Senki más nem tudja kifaragni helyettetek.

A szülŒk vezethetnek, a tanítók segíthetnek javaslataikkal, ám

minden egyes fiatal férfinak és fiatal nŒnek saját felelŒssége jel-

lemének kifaragása.”

McKay elnök azzal folytatta, hogy elmondta, mit eredményez a

becsületes jellem kialakítása: „Ha jellemeteket megŒrzitek feddhe-

tetlennek, nem számít, mások mit gondolnak vagy milyen vádakat

emelnek, fejeteket magasan tarthatjátok, szívetek gondtalan ma-

radhat, és félelem nélkül nézhettek szembe a világgal, mivel ti ma-

gatok tudjátok, hogy lelketeket megtartottátok szeplŒtelennek.”3

David O. McKay tanításai

Törekednünk kell az ÜdvözítŒ mindenek 
felett álló példájának követésére

Csupán egyetlen tökéletes jellem volt eddig ezen a világon: a

Názáreti Jézusnak, Isten Fiának, a világ Megváltójának páratlan

személyisége. Senki sem tehet jobb dolgot annál, hogy elfogad-

ja Krisztust nagyszerı Példamutatóként és a legmegbízhatóbb

VezetŒként.4

Ha arra vágyunk, hogy megtudjuk, miként éljünk megfelelŒ

módon embertársaink között, tökéletes példát láthatunk arra Jé-

zus életében. Bármik legyenek is nemes vágyaink, magasztos tö-

rekvéseink, eszméink az élet bármely szakaszában, Krisztusra

tekinthetünk, és tökéletességre lelhetünk. (...)

A tökéletes jellemévé egyesült erények az igazság, az igazsá-

gosság, a bölcsesség, a jóakarat és az önuralom. Minden gondo-

lata, szava és tette összhangban volt az isteni törvénnyel,

ennélfogva igaz is volt. Közte és az Atya között állandóan nyitva

állt a kommunikáció csatornája, így az igazság, ami a kinyilatkoz-

tatáson nyugszik, mindig ismeretes volt számára.

Az igazságról való ideálját e felszólítás foglalja össze: „Cseleked-

jetek úgy másokkal, ahogy szeretnétek, hogy mások cselekedjenek
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veletek.” (Lásd Máté 7:12.) Bölcsessége olyan tág és mély volt,

hogy megértette az emberek útját és Isten céljait is. (...) Minden

tett, ami feljegyzésre került rövid, bár eseményteli életébŒl, olyan

jóakaratról tanúskodik, mely magában foglalja a jószívıséget és a

szeretetet. Önuralma – akár a vágyai és szenvedélyei feletti erejé-

ben mutatkozott meg, akár a vádlói elŒtti méltóságában és tartá-

sában – tökéletes volt; isteni volt.5

Vannak [bizonyos] képek, amelyekre mindig szeretek rátekin-

teni. Az elsŒ ezek közül az a kép, amin Krisztus Pilátus elŒtt áll,

amikor az a római hivatalnok azt mondta a dühös csŒcseléknek:

„Ímhol az ember!” (János 19:5) Ezt mondva Jézusra mutatott, aki

töviskoronát, vállán pedig a bíbor köntöst viselte. Arra mutatott,

akit a dühös csŒcselék kigúnyolt, akit bınösként és istenkárom-

lóként elítéltek, és mégis, amikor azt mondta: „Ímhol az em-

ber!”, olyan embert jellemzett, aki tökéletes jellemı, aki

diadalmaskodott a gyengeségek és kísértések felett, és aki el-

mondhatta, ahogy el is mondta vele munkálkodó társainak:

„Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én

bennem. (...) Bízzatok: én meggyŒztem a világot.” (János 16:33)

Ã a mi mintánk.6

Egyénenként követnünk kell Jézus Krisztust az Ã isteni jelleme

miatt. (...) A keresztények – bár nagy tiszteletet tanúsítanak irán-

ta – nem azért tisztelik Ãt, mert hírneves költŒ, nagyszerı tudós,

nagy jelentŒségı felfedezŒ, kiemelkedŒ feltaláló, nevezetes ál-

lamférfi vagy kimagasló tábornok lett volna. Azért tisztelik, mert

nagy ember volt. A jellem birodalmában felülmúlhatatlan volt.7

Az igazlelkı gondolatok táplálása döntŒ fontosságú 
az igazlelkı jellem kialakításában

Azt, hogy milyen életet éltek, milyen beállítottságúak vagytok,

milyen a természetetek, gondolataitok fogják meghatározni,

amelyeknek tetteitek csupán külsŒ megnyilvánulásai. A gondolat

a tett magja.8

A jellem a lélek mélyébŒl fakad. Ha elmondjátok, mire gon-

doltok, amikor nem kell gondolkodnotok, megmondom, milyen

emberek vagytok.9

A gondolatok tesznek minket azzá, amik vagyunk. Ugyanolyan

kétségtelenül és bizonyosan, ahogy a takács kialakítja virágait és
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motívumait a szövŒszék vetélŒjével és fonalával, úgy mozog ide-

oda minden pillanatban a gondolat vetélŒje is, alakítva a jellemet,

sŒt, formálva arcunk vonásait is. A gondolatok a mennyek felé

emelik a lelketeket, vagy levonszolnak titeket a pokol irányába.10

Az élet egyetlen alapelvét sem hangsúlyozta gyakrabban a

Nagyszerı Tanító, mint a helyes gondolkodás szükségességét.

Számára az ember nem az volt, aminek külsŒleg látszott, se nem

az, aminek szavaival vallotta magát: minden esetben az határozta

meg, mi is Œ, amit gondolt. Egyetlen tanító sem fektetett nála na-

gyobb hangsúlyt arra az igazságra, miszerint ahogy az ember a

szívében gondolkodik, olyan Œ [lásd Példabeszédek 23:7].

Az embernek önmaga és felebarátai iránti kötelességérŒl szóló

tanításait átjárja az az igazság, hogy minden esetben a gondolat

határozza meg az ember boldogsághoz való jogát, illetve a bın

miatti kárhoztatását. (...)

Akár leleplezŒdnek, akár nem, mindazok, akik bınt követnek

el, megfizetik a bın és a helytelen viselkedés büntetését. A tettet

megelŒzŒ szándék kitörölhetetlen nyomot hagy a jellemen. És

bár a bınös balzsamot nyújthat lelkiismeretének, mondván, ...

hogy „ezt az egyet” nem fogja elszámolni, mégis, idegszövetének

legmélyén ugyanúgy számon tartja, és a jellemébe vésŒdött nyo-

mok mind ellene fognak tanúskodni az ítélet napján. Senki sem

tud elrejtŒzni gondolatai elŒl, vagy elmenekülni azok elkerülhe-

tetlen következményeitŒl.11

Az ÜdvözítŒ tudta, hogy ha az ember helyes irányítás alatt tud-

ja tartani az elmét, ha ellen tud állni a gonosz gondolatoknak és

hajlamoknak, minimálisra csökkennének a gonosz tettek. Jézus

nem kicsinyli le e tettek súlyosságát, és azt sem mondja, hogy

nem kell büntetést kiróni értük, de nagyobb hangsúlyt fektet ar-

ra, hogy a gondolatot és az elmét tisztán kell tartani. Egy gonosz

fa gonosz gyümölcsöt fog hozni, a jó fa pedig jó gyümölcsöt.

Tartsátok tisztán a fát, tartsátok tisztán a gondolatokat, és akkor

a gyümölcs és az élet is tiszta lesz!12

Az egyenes jellem csak folyamatos erŒfeszítés és helyes gon-

dolkodás eredménye, az isteni gondolatokkal régóta ápolt jó kap-

csolat hatása. Az kerül a legközelebb Krisztus lelkiségéhez, aki

Istent állítja gondolatai központjába, aki pedig ezt tudja mondani
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szívében: „Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” [Lukács

22:42], kerül a legközelebb a krisztusi eszméhez.13

Az idŒ múlásával az életünkben lévŒ 
„apró dolgok” formálják ki jellemünket

Ahogy a szalmaszálak elárulják, milyen irányból fúj a szél, úgy

az apró dolgok is megmutatják az ember érzéseinek és gondola-

tainak irányát.14

A kis dolgokból állnak össze a hatalmasak. A fı nem hirtelen

sarjad ki teljes nagyságában. Olyan zajtalanul és lágyan emelke-

dik ki és gyarapodik, hogy ne háborgassa az angyalok fülét, talán

még az angyalok szemének is láthatatlanul. Az esŒ nem tömegé-

vel hullik alá, hanem cseppekben; a bolygók nem ugornak ki pá-

lyájukról, hanem centirŒl centire, sorról sorra keringenek azon.

Az intellektus, az érzések, a szokások, a jellem mind a kis dolgok

hatása által válnak azzá, amik; az erkölcsösség és a vallás terén

pedig a kis dolgok révén, az apró tettek által halad mindegyikünk

– nem ugrásnyit, de centinként bizonyosan – akár az örök élet,

akár az örök halál irányába.

A mai világban azt a nagy leckét kell megtanulnunk, hogy az

élet apró tetteiben és kötelességeiben alkalmaznunk kell az

evangélium dicsŒ alapelveit. Ne gondoljuk, hogy mivel néhány

dolog kicsinek és jelentéktelennek tınik, nem fontos! Elvégre is

az élet kis dolgokból áll össze. Életünk, lényünk – fizikai tekin-

tetben – apró szívdobbanásokból áll. Ha ez a kicsi szív abba-

hagyja a dobogást, megszınik az élet ezen a világon. A hatalmas

nap óriási erŒ a világegyetemben, ám azért tudunk részesülni

sugarainak áldásában, mert apró nyalábokban érnek el hozzánk,

melyek összessége az egész világot napfénnyel tölti be. A sötét

éjt kedves látvánnyá teszi a látszólag apró csillagok ragyogása;

így az igaz keresztény életet is apró krisztusi tettek építik fel,

amiket ebben az órában, ebben a percben végzünk az otthon-

ban, a kvórumban, a szervezetben, a városban, bárhol is legyen

életünk és tetteink színtere.15

Az, amilyen egy ember ma, nagyban meghatározza, milyen

lesz holnap. Mindaz, amit az elmúlt esztendŒ során tett, nagy

mértékben jelzi, milyen úton fog haladni az elŒtte álló évben. Az
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ember napról napra, óráról órára építi a jellemet, mely megha-

tározza a társai közt az évek során elfoglalt helyét és helyzetét.16

Engedelmesség és önuralom által fejleszthetünk 
ki krisztusi jellemet

Az alapelvek melletti kitartás alakítja a jellemet. A jellem be-

lülrŒl kezd növekedni, mint ahogy egy fa növekszik, ahogy min-

den élŒlény növekszik. Nincs külsŒség, amit ha magatokra

vesztek, gyönyörıvé tesz; a drogériában vett [szerek segítenek],

igaz, de csak felületesen és átmenetileg. A valódi szépség, mint a

jellem is, belülrŒl fakad, és mindaz, ami hozzájárul a jellem ere-

jéhez, a Joseph próféta és maga az ÜdvözítŒ által kijelentett alap-

elvekkel összhangban áll, melyek az erény, egyenesség, szentség

– Isten parancsolatainak betartása [lásd History of the Church,
5:134–135. o.].17

A jellemépítés során, csakúgy, mint egy táj átformálásakor min-

dig mıködnek a béke és boldogság törvényei. Az erŒfeszítés, az

önmegtagadás és a céltudatos cselekvés az elŒrehaladás gázlókö-

vei. Az élvezetekbe merülés és a bın a jellem vandálai és rom-

bolói. Színre léptüket csak megbánás és bıntudat követi.18

Az önuralom minden természetes kívánságunk, vágyunk, szen-

vedélyünk és ragaszkodásunk feletti uralmat és azok szabályozá-

sát jelenti. Nincs semmi, ami olyan jellembéli erŒt adna az

embernek, mint önmaga legyŒzésének érzete, annak felismeré-

se, hogy elérheti, hogy vágyai és szenvedélyei szolgálják Œt, ahe-

lyett, hogy Œ válna azok szolgájává. Ebbe az erénybe beletartozik

a mértéktartás, az önuralom, a bátorság, az állhatatosság, a jó-

zanság, az erkölcsi tisztaság, a függetlenség, a tolerancia, a türe-

lem, az alázat, az önmegtartóztatás, a tisztaság.19

Mi az ember mindent megkoronázó dicsŒsége ezen a földön,

ami egyéni teljesítményét illeti? A jellem; a jellem, ami az élet tör-

vényeinek való engedelmesség által alakul ki, azoknak a törvé-

nyeknek, melyek Jézus Krisztus evangéliumában kerültek

kinyilatkoztatásra, aki azért jött, hogy életünk legyen, és bŒvel-

kedjünk [lásd János 10:10]. Az ember legfŒbb törekvése az élet-

ben ne az legyen, hogy aranyat, hírnevet vagy anyagi javakat

szerezzen. Ne a fizikai képességek vagy az intellektuális erŒ
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fejlŒdésére törekedjen, hanem célja, életének legnagyobb célja a

krisztusi jellem fejlesztése legyen.20

Hatásunk és tanításunk által segíthetünk a gyermekeknek
és a fiataloknak krisztusi jellemet kialakítani

Születésükkor a gyermekek minden teremtmény között a leg-

kiszolgáltatottabbak és leggyámoltalanabbak, és mégis Œk a leg-

édesebbek és legnagyszerıbbek az egész világon. (...) Lelkük

olyan, mint egy folt nélküli fehér lap, amire életük törekvései és

sikerei kerülnek majd.21

„Az ember legnagyobb kötelessége ... a családban az, hogy olyan fiúkat 
és lányokat neveljen, akiknek egészséges teste, tevékeny elméje, 

mindezek felett pedig krisztusi jelleme van.”
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Ahogy egy gyermek fizikailag növekszik azáltal, hogy rendsze-

res idŒközönként eszik, folyamatosan friss levegŒt lélegzik, meg-

határozott idŒközönként megpihen, úgy épül a jellem is apró

dolgok által, mindennapos érintkezés révén, egy-egy Œt érŒ

hatással itt, egy-egy ténnyel vagy igazsággal ott.22

Jellemünk alapvetŒen otthon alakul ki. A család isteni szerve-

zet. Az ember legnagyobb kötelessége abban a családban az,

hogy olyan fiúkat és lányokat neveljen, akiknek egészséges teste,

tevékeny elméje, mindezek felett pedig krisztusi jelleme van. Az

otthon az a gyár, ahol ezek a termékek készülnek.23

Mily végtelen értékkel bírnak a közösség számára a fiatalok

tanítói és oktatói, akik kialakítják és formálják azt az erkölcsi

atmoszférát, melyben az emberek élnek! A virágok szépséget és

édes illatot árasztanak egy rövid idŒre, majd elhervadnak, elhal-

nak és mindörökre tovatınnek, ám a gyermekek, akiket a nemes

tanítóktól kapott oktatás átitat az igazság örök alapelveivel, olyan

jóravaló hatást sugároznak, ami – csakúgy, mint saját lelkük –

mindörökre élni fog.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mik az ÜdvözítŒ jellemvonásai? (Lásd 234–235. oldal.) Hogyan

építhetjük be saját életünkbe ezeket?

• Miért jelentik a nemes gondolatok a krisztusi jellem építésé-

nek alapját? (Lásd 235–237. oldal.) Hogyan magyaráznád

meg McKay elnök e kijelentését: „Ha elmondjátok, mire gon-

doltok, amikor nem kell gondolkodnotok, megmondom,

milyen emberek vagytok”? Mit tehetünk, hogy tiszta gondo-

lataink legyenek?

• Milyen „apró dolgok” vannak az életedben, amik segítettek jel-

lemed formálásában? Mit tehetsz nap mint nap azért, hogy

egyre krisztusibbá válj? (Lásd még T&Sz 64:33.)

• Mi módon kritikus tényezŒ a jellem erejének kialakítása során

a Jézus Krisztus evangéliuma iránti engedelmesség? (Lásd

238–239. oldal.) Miként járul hozzá e fejlŒdéshez az önuralom

és a szolgálat? (Lásd 238. oldal.)
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• Mit tehetnek a szülŒk és a tanítók, hogy segítsenek a fiatalok-

nak krisztusi jellemet kialakítani? (Lásd 239–240. oldal.)

Kapcsolódó szentírások: Filippibeliek 4:8; Móziás 4:30; 3 Nefi

27:27; T&Sz 64:33; 93:11–14
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McKay elnök eleget tett az ÜdvözítŒ e felszólításának: „Úgy fényljék a ti 
világosságtok az emberek elŒtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, 

és dicsŒítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16)



„Úgy fényljék a ti
világosságtok!”

Az Úr lelke lakozzék a szívetekben és az otthonotokban,
hogy az emberek a becsületességet, feddhetetlenséget,

egyenességet és az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet 
sugárzó ragyogásotokat látván arra indíttassanak, 

hogy dicsŒítsék Mennyei Atyánkat!1

Bevezetés

David O. McKay elnök a következŒ levelet kapta Harold L.

Gregorytól, aki az 1950-es évek elsŒ felében a Kelet-Német

Misszió elnökeként szolgált:

„Kedves McKay elnök!

Bizonyára érdekelni fogja egy élményem, amiben ezen a héten

volt részem. Két rosszul öltözött, negyven év körüli férfi jött el

hozzám a hét folyamán. Elmondták, hogy elveszítették a hitüket,

ám mégsem tudnak semelyik általuk ismert egyéb felekezethez

vagy vallási szervezethez fordulni. Braun úr (ahogy egyiküket

hívták) sokat gyŒzködte barátját, Fascher urat, hogy jöjjön el hoz-

zám, és beszéljen velem. Elmondta Fascher úrnak, hogy hallott

már az egyházunkról, és tudja, hogy segíteni fogunk nekik. Fa-

scher két napig hevesen ellenkezett, aztán végül is eljöttek.

Braun úr azzal kezdte, hogy elmesélte: egy nap egy utcasarkon

álldogált, amikor látta, hogy több száz ember siet valahova. Meg-

kérdezte, hova mennek, mire így feleltek neki: ’Látni a prófétát.’

Braun úr velük tartott. A Berlin-Charlottenburgban lévŒ gyülekeze-

ti ház felszentelésére került sor, a próféta pedig McKay testvér volt.

Azt mondta (nagyjából e szavakkal): ’Soha nem éreztem még a

szeretet és jóakarat ilyen lelkiségét, mint aznap azok között az

emberek között. Akkor aztán a Próféta, egy nyolcvanas éveiben
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járó, magas, sırı – teljességgel Œsz – hajú férfi felállt, és szólt a

tömeghez. Soha nem láttam még ilyen fiatal arcot egy ilyen idŒs

emberen. Amikor beszélt, valami átjárt. KésŒbb, amikor beszáll-

ni készült az autójába, észrevettem, hogy kezet ráz az egyházta-

gokkal, és bár én nem tartoztam közéjük, elŒre nyomakodtam,

és én is kezet fogtam vele. Valamiféle melegség és szépség áradt

végig a testemen, és újra elámultam fiatalos, tiszta arcvonásain. A

világi gondok és a rendkívüli gazdasági nehézségek révén az em-

lék némiképp elhomályosult, de tudtam, hogy vissza kell jön-

nöm, hogy még többet megtudjak.’

Fascher úr elmondta, hogy Braun ámulatnál és csodálatnál

egyebet nem tudott mondani arról az emberrŒl, akit látott. Ãk

ketten ott ültek hát az irodámban, és figyelmesen hallgatták a

visszaállítás üzenetét, amit átadtam nekik. Szinte csüngtek min-

den szavamon. Nincstelenek és szerencsétlenek voltak, ám alázat

élt bennük, és elégedetlenek voltak az emberek egyházaival. Köl-

csönadtam nekik a Mormon könyve egy példányát, Œk pedig

megígérték, hogy vasárnap eljönnek istentiszteletre. Hiszem,

hogy ez a két férfi (mindketten egykori orosz hadifoglyok) ké-

szen állnak az evangéliumra.

Az Úr áldja meg, McKay testvér! Ön és az egyház élén álló

minden testvérünk ragyogó példái mindannak, ami igazlelkı és

helyes.”2

Sokan látták David O. McKay-ben ugyanazt, amit ez a két em-

ber is látott: Krisztus igaz tanítványának példáját. A következŒ

történetet egy tudósítóról mesélték, aki elsŒ alkalommal látta

McKay elnököt:

„ElŒkészületeket tettek arra, hogy képeket készítsenek róla, de

a szokásos fényképész nem tudott elmenni, s így a United Press

kétségbeesésében bınügyi fotósát bízta meg – egy olyan férfit,

aki a legkeményebb New York-i esetekhez volt szokva. Ki is ment

a repülŒtérre, ott állt két órán át, és késŒbb a sötétkamrából ha-

talmas köteg fényképpel lépett ki. Csak kettŒt kellett volna ké-

szítenie. FŒnöke azonnal megfeddte: ’Mégis miért pazarolja erre

az idŒt és az anyagot?’

A fényképész nagyon kurtán válaszolt, és azt mondta, boldogan

kifizeti a többlet anyagot, és levonhatják fizetésébŒl az elhasznált
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többlet idŒt. (...) Néhány órával késŒbb az alelnök az irodájába hí-

vatta; tudni szerette volna, mi történt. A bınügyi fényképész azt

mondta: ’Kisfiú koromban édesanyám gyakorta felolvasott nekem

az ÓszövetségbŒl, és egész életemben kíváncsi voltam arra, hogy

is néz ki valójában Isten egy prófétája. Nos, ma megláttam.’”3

David O. McKay tanításai

Hatással vagyunk másokra azzal, amit mondunk, 
amit teszünk és akik vagyunk

Minden ember, aki ezen a világon él, hatással van másokra,

akár jó, akár rossz irányban. Nem az számít egyedül, amit mond,

és nemcsak az számít, hogy mit tesz, hanem az, hogy ki is Œ. Min-

den emberbŒl, minden személybŒl sugárzik, hogy ki is Œ. Min-

den ember ennek a kisugárzásnak befogadója is. Az ÜdvözítŒ

tudatában volt ennek. Amikor csak valaki a közelébe került, érez-

te ezt a kisugárzást – legyen az akár a samáriai asszony a múltbé-

li életével, akár az asszony, akit megkövezni készültek, vagy azok

a férfiak, akik azt tenni készültek, akár Nikodémus, az államférfi,

vagy az egyik leprás. Ã tudatában volt az egyén kisugárzásának.

És bizonyos mértékben tudatában vagytok ti is és én is. Amik va-

gyunk és amit sugárzunk kifelé, az hatással van a körülöttünk lé-

vŒ emberekre.

(...) Egyénenként nemesebb gondolatokat kell ápolnunk!

Nem szabad bátorítanunk a hitvány gondolatokat vagy az alantas

törekvéseket! Azokat fogjuk kifelé sugározni, ha mégis meg-

tesszük! Ha azonban nemes gondolatokat táplálunk, ha bátorít-

juk és ápoljuk a nemes törekvéseket, ott lesz az a pozitív

kisugárzás, amikor találkozunk az emberekkel, különösen ami-

kor kapcsolatba kerülünk velük.4

Hatalmas a szavaink és tetteink hatása ebben a világban! Az

élet minden pillanatában bizonyos mértékben megváltoztatjuk

az egész világon élŒ emberek életét. (...) Így tehát nem a kör-

nyezet, nem a pozíció, hanem a személyiség az a dolog az élet-

ben, ami hatással lesz [másokra] ezen a világon. Nem számít, mik

vagytok, az emberek megérzik és felismerik. Sugároztok a világ

felé, és nem tudjátok elrejteni! Színlelhettek valami mást, ám az

nem lesz hatással az emberekre.5
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Fontos, ... hogy mind az életben, mind a könyvekben a legjobb

és legnemesebb férfiak és nŒk társaságát keressük. [Thomas]

Carlyle, egy nagyszerı angol író, azt mondja: „A nagyszerı em-

berek társasága a leghasznosabb társaság. Nem tudunk mégoly

tökéletlenül sem tekinteni egy nagyszerı emberre anélkül, hogy

ne nyernénk valamit tŒle. Ã az élŒ ’fényforrás’, aminek a közelé-

ben lenni jó és kellemes.”

Ha tanulmányozzátok a világ e nagyszerı „fényforrásainak”

életét, megláttok majd legalább egy dolgot, ami miatt nevük

fennmaradt. Az pedig a következŒ: mindegyikük adott egy részt

az életébŒl, hogy jobbá tegye a világot. Nem azzal töltötték min-

den idejüket, hogy csupán élvezeteket, könnyed életet és szóra-

kozást hajhásztak önmaguk számára, hanem abban lelték

legnagyobb örömüket, hogy mások életét boldogabbá és kényel-

mesebbé tegyék. Az ilyesfajta jó cselekedetek mind örökké élnek,

bár a világ talán soha nem hall róluk.6

Nincs jótett, nincs kimondott kedves szó, aminek ne érezné

mindenki a jóravaló hatását. IdŒnként ez a jó végtelenül csekély

lehet, de ahogy a vízbe hajított kŒ is hullámot kelt, ami aztán ad-

dig növekszik, míg a part minden részét el nem éri, úgy tetteitek

is – melyek közül sok csendes, nem ismert, ki nem mondott, ki

nem hirdetett – tovább ragyognak és sok szívet megérintenek.7

Isten áldjon benneteket, drága társaim e munkában, ti általá-

nos felhatalmazottak, cövekelnökségek, püspökségek, minden

tisztségviselŒ és tanító országszerte, minden egyháztag! Az Úr lel-

ke lakozzék a szívetekben és az otthonotokban, hogy az emberek

a becsületességet, feddhetetlenséget, egyenességet és az Úr Jé-

zus Krisztusba vetett hitet sugárzó ragyogásotokat látván arra in-

díttassanak, hogy dicsŒítsék Mennyei Atyánkat!8

Az utolsó napi szent otthonok a harmónia 
és a szeretet példái lehetnek

Otthonaink azt sugározzák, amik vagyunk, ez a sugárzás pedig

abból fakad, mit mondunk és hogyan cselekszünk otthon. (...)

Jellemetekkel, szenvedélyeitek és vérmérsékletetek megfékezé-

sével, beszédetek kordában tartásával hozzá kell járulnotok az
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ideális otthonhoz, mivel ezek a dolgok teszik azzá otthonotokat,

ami valójában, és ami tükrözŒdni fog a szomszédság felé. (...)

Egy apa ellátogatott fia új otthonába. A fiú büszkén mutatta

meg neki az új hálószobát és a konyha új berendezéseit. A láto-

gatás végén az apa így szólt: „Igen, minden nagyon szép, de jelét

sem látom Istennek a házadban.” A fiú azt mondta: „Visszamen-

tem a házba, és ahogy végignéztem a szobákon, láttam, hogy

nincs semmi, ami a Megváltó és ÜdvözítŒ jelenlétére utalna.”

Amikor követjük az ÜdvözítŒ példáját, „erŒt, önmérsékletet, szeretetet, 
jószívıséget ..., figyelmességet és a lehetŒ legjobb kívánságokat [fogunk] 

sugározni minden ember felé”.
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Azt mondom ezzel, hogy a papság férfijaiként és az egyház

nŒtestvéreiként minden eddiginél nagyobb felelŒsségünk

olyanná tenni otthonunkat, hogy az harmóniát, szeretetet, a

közösség iránti kötelességet és hıséget sugározzon a szomszé-

dainknak! Lássák és hallják azt a szomszédaink! Egy utolsó na-

pi szent otthonban soha nem szabad elhangzania egyetlen

káromkodásnak, elítélŒ szónak, a düh, a féltékenység vagy a

gyılölet egyetlen kifejezésének sem! Fékezzétek meg ezeket!

Ne adjatok hangot nekik! (...)

Az ÜdvözítŒ példát mutatott nekünk: mindig nyugodt, mindig

mérsékelt volt, valami olyat sugározva, amit az emberek megé-

reztek, ahogy elhaladtak mellette. (...) Isten segítsen nekünk

erŒt, önmérsékletet, szeretetet, jószívıséget – ami a szeretet má-

sik elnevezése –, figyelmességet és a lehetŒ legjobb kívánságokat

sugározni minden ember felé!9

Isten áldjon meg benneteket, drága társaim e munkában! Áld-

jon meg titeket az otthonotokban! Mutassátok meg hiteteket az

otthonotokban végzett tetteitek által! Férjek, legyetek hıek fele-

ségetekhez, nemcsak tettekben, hanem gondolatban is; felesé-

gek, legyetek hıek férjetekhez! Gyerekek, legyetek hıek

szüleitekhez! Ne [gondoljátok], hogy divatjamúlt dolgokban

hisznek, és ti többet tudtok, mint Œk! Lányok, kövessétek drága

édesanyátokat és az Œ tanításait! Fiúk, legyetek hıek édesapá-

tokhoz, aki boldogságotokat és sikereteket kívánja, ami csak ak-

kor adatik meg, ha az evangélium alapelvei szerint éltek! Az ilyen

otthonokat látó idegenek így szólnak majd: „Nos, ha ez a mor-

monizmus eredménye, akkor azt hiszem, az jó.” Hitetekkel és

mindennapos életetek cselekedeteivel mutatjátok meg, kik is

vagytok valójában.10

Tegyétek lehetŒvé, hogy az Œszinte érdeklŒdŒk, akik inkább

annak hisznek, amit látnak, semmint annak, amit hallanak, vizs-

gálódásaik során arra a felismerésre jussanak, hogy a „mormo-

nok” az otthonban mutatott példájukkal, odaadásukkal és

Istennek nyújtott szolgálatukkal bizonyítják, hogy hiszik és tud-

ják, hogy Isten az Atyjuk!11
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Ha hitelveinknek megfelelŒen élünk, jó példánk horgonyt
jelent majd az egyháznak, és világosságot nyújt a világnak

Isten segítsen nekünk elŒre haladnunk ... az Úr Lelkével át-

hatva, hogy minden férfi és nŒ, akinek lehetŒsége van az egy-

házban munkálkodni – ez pedig mindenkit jelent –, eltökélt

legyen az erényes és tiszta élet mellett, ami uralja a világ erejét

és kivívja a világ csodálatát! Röviden szólva: tárjunk becsületes

dolgokat az emberek szeme elé! Amennyiben lehetséges,

amennyire tŒlünk telik, éljünk békességben minden emberrel –

ne gonoszsággal gyŒzzük le a gonoszságot, és ne hagyjuk, hogy

a gonoszság legyŒzzön minket, hanem gyŒzzük le a gonoszságot

a jóval! Akkor áll majd az egyház a világ világosságaként. Ez a

küldetése.12

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek között, hogy jó

cselekedeteiteket látva arra indíttassanak, hogy dicsŒítsék

Mennyei Atyánkat [lásd Máté 5:16; 3 Nefi 12:16]! Valószínıleg

nincs hatékonyabb módja az igazság tanúsításának az emberek

elŒtt, mint az, ha minden utolsó napi szent megtartja és meg-

erŒsíti külsŒ barátaink Krisztus egyházának egy hithı tagjába 

vetett bizalmát.

Nos, ennek érdekében minden dologban becsületesnek kell

lennünk! Ha építési vállalkozóként dolgozunk, és megegyezünk,

hogy ilyen és olyan anyagokat építünk egy épületbe, akkor épít-

sük is bele! Ha elfogadjuk a megbízás feltételeit, miszerint ötven

méternyi [fıtéscsövet] szerelünk be az épületbe, akkor szereljük

is be az ötven méternyi anyagot! Ezek részletkérdések, valóban,

de ezek azok a részletek, melyeken keresztül az emberek, akik-

kel kapcsolatban álltok, megítélik a tetteiteket. Ha egy bizonyos

minŒségı burgonyát viszünk árulni a piacra, és olyan minŒségı-

nek hirdetjük, akkor biztosnak kell lennünk abban, hogy egy

esetleges vizsgálat igazolja állításunkat. Elszomorított, amikor azt

hallottam egy nagykereskedŒtŒl, hogy elŒfordult vele, hogy a

gazdaságról kapott termék zsákját kinyitva idegen anyagokat ta-

lált benne – például követ és földet –, hogy meglegyen a kívánt

súly. Nem kérdeztem meg, milyen vallású embertŒl kapta; nem
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kértem nevet, de az ilyen dolgok tisztességtelenek, és Krisztus

egyházának egyetlen igaz tagja sem alacsonyodhat le ilyen csa-

láshoz! Ragyogjon fényetek az emberek elŒtt! A mai világban

lennie kell egy zászlónak, egy népnek, akik dombormı módjára

emelkednek ki a világ elŒtt a becsületesség és igazságos bánás-

mód példaképeként!13

Ó, ha fenn tudnánk tartani Jézus Krisztus evangéliumának nor-

máit, akkor az egyház jövŒje biztonságban lenne! Igen, a férfiak

és nŒk olyan világosságot fognak látni, ami nincs véka alá rejtve,

hanem a hegyre van állítva, és ami vonzani fogja Œket, arra indít-

va Œket, hogy az igazságot inkább tetteink és cselekedeteink által,

valamint az által keressék, amit erényesen és feddhetetlenül su-

gárzunk, nem annyira az alapján, amit mondunk.14

Állítsuk a harmónia és békesség példáját a világ elé! Bizonyítsuk

be, hogy legyünk akár Afrikában, Dél-Amerikában, Új-Zélandon

vagy Ausztráliában, mindannyian egyek vagyunk Krisztusban!

Csupán egyetlen cél lebeg a szemünk elŒtt: kijelenteni a világnak,

hogy Jézus Krisztus evangéliuma visszaállíttatott a maga teljessé-

gében, és hogy Jézus Krisztus evangéliuma az egyetlen terv, ami

megadatott az embernek, mely által a városok békessége és a

nemzetek békessége végül elérkezhet.15

Jöjjön el mindenki szívébe és mindannyiunk otthonába

Krisztus, a mi Megváltónk igaz Szelleme, akinek a valósága és

sugalmazó útmutatása tudom, hogy valós!

Az evangélium a mi horgonyunk. Tudjuk, mit jelent. Ha a sze-

rint élünk, ha érezzük azt, és ha életünkkel bizonyságot teszünk

róla a világnak, akkor hozzájárulunk a növekedéséhez és felépí-

téséhez. Beszéljetek elismeréssel róla, a papságról, a felhatalma-

zottakról! Sugározzanak életünkben az evangélium normái!16

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért fontos észben tartani, hogy „hatalmas a szavaink és tet-

teink hatása ebben a világban”? (Lásd 245. oldal.) Milyen pél-

dát láttatok arra, hogy az apró igazlelkı tetteknek messze ható

hatása lehet?
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• Milyen hatással vannak gondolataink és tetteink arra, hogy mit

sugárzunk másoknak?

• Mit tehetünk a házasságunkban és családunkban annak meg-

mutatására, hogy Krisztus tanítványai vagyunk? (Lásd 246–248.

oldal.)

• Mondj néhány példát olyan emberekre, akiknek a példája ha-

tással volt rád! Miért voltak ilyen nagy hatással életedre ezek az

emberek?

• Miként idézhet elŒ változást példánk az otthonunkban, a mun-

kahelyünkön és közösségünkben? (Lásd 249–250. oldal.) Mit

tehetsz ma annak érdekében, hogy Krisztus világosságát sugá-

rozd az életedben?

• Miért fontos része a misszionáriusi munkának a példamutatás?

Milyen tapasztalataid vannak azzal kapcsolatban, hogy utolsó

napi szentek jó példája az egyház iránti érdeklŒdésre indított

másokat?

Kapcsolódó szentírások: Máté 5:14–16; Alma 5:14; 17:11; 3 Ne-

fi 12:14–16; 18:16, 24
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gálata során, xxvi–xxviii, 23–24

egyházi épületek, célja, 36–37

egység

az egyházban, 49–51

az Úr megkívánja, 45–46

bizonyos magatartásminták és

tettek ártanak az ~nek, 46–47

McKay elnök és tanácsosai

példája, 43–45

otthon, 48

élet, az ~ igaz célja, 15–17

elmélkedés

elengedhetetlen az úrvacsora

alatt, 37–40

értéke, 35–36

Elohim lásd Isten, az Atya

elsŒ látomás, igazságok nyilatkoz-

tattak ki az Atyáról és a Fiúról,

98–100

engedelmesség

boldogságot, békességet és

üdvözülést eredményez,

228–229

gyermekek tanítása, 171–172

megerŒsíti a jellemet, 238–239

megnyugtató tanúságot ad az

ÜdvözítŒrŒl, 72–74

erkölcsi tisztaság

elengedhetetlen a házasságra va-

ló felkészülésben, 147–148

elvesztése veszélybe sodorja a

házasságot, 158–159

F

feddhetetlenség, elengedhetetlen

erény, 5

feltámadás

~ról való bizonyság, vigaszt

nyújt, 65–67, 72–74

Jézus Krisztus ~a, 69–71
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G

gondolatok

hatással vannak a jellemre,

235–237

hatással vannak a tettekre, 93

Grant, Heber J.

elhívja David O. McKay-t az ElsŒ

Elnökségben való szolgálatra,

xxiv

papsági áldást ad David O.

McKay-nek, 121–123

Gy

gyermekek

áhítatra és engedelmességre

tanítani Œket, 34–36, 171–172

David O. McKay gondolatai a

~rŒl, xxiii

imádkozásra tanítani, 80–83

jellemük kialakítása, 239–240

H

hála, növekszik az ima által,

83–84

halál (fizikai), a feltámadás

legyŒzte, 65–74

házasság lásd örökkévaló

házasság

házitanítás, papsági felelŒsség,

129–131

hit

az egyház legalapvetŒbb

tantétele, 213–214

bátorságot ad, 187–188

bınbánathoz és keresztelke-

déshez vezet, 216–218

megkívántatik a tanításra való

felkészülés során, 206–207

megkívántatik, amikor imád-

kozunk, 79

I, Í

ima

áldásai, 82–84

ereje, a nehézségek legyŒzése

során, 77–78

hitet, erŒfeszítést és alázatot

kíván, 79–80

~ra tanítani a gyermekeket,

80–83

megkívántatik a tanításra való

felkészülés során, 206–207

megnyugtatta David O. McKay-t

kisgyermek korában, 32

irigység, az egység elvesztéséhez

vezet, 46

Isten királysága

egyház szerepe az ~ra való

felkészülésben, 24–25

~ba történŒ belépés követel-

ményei, 211–219

Isten, az Atya, személyes Lény, aki

elé járulhatunk imában, 78–79

istenimádat, elemei, 32–40

J

jellem

„apró dolgok” alakítják az idŒ

során, 237–238

megerŒsíti az engedelmesség és

az önuralom, 116–117, 238–239

megkívánja, hogy igazlelkı gon-

dolatokat ápoljunk, 235–237

segíteni a gyermekeknek és a

fiataloknak a ~ kialakításában,

239–240

tökéletes ~, Jézus Krisztus

példázta, 234–235

Jézus Krisztus

az emberiség világossága, 2–4

bátorság példája, 186
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feltámadása, 69–71

jelleme, 4, 234–235

~ba vetett hit, az egyház leg-

alapvetŒbb tantétele, 213–214

példája, a helyes élettel kapcso-

latosan, 4–6

példája, a kísértéseknek való

ellenállással kapcsolatosan,

91–92

példája, mások szolgálatával

kapcsolatosan, 198–200

tanításai szerinti életbŒl fakadó

áldások, 7–9

tanításainak alkalmazhatósága,

6–7

Tanítómester, 208–209

jóléti program, a ~ kezdetei, xxv

K

keresztelés, célja, 216–218

kísértés

három formája, 88–90

~nek való ellenállás, engedel-

messég és önuralom által,

92–94

ÜdvözítŒ példája a ~nek való

ellenállásra, 91–92

Krisztus lásd Jézus Krisztus

L

Lee, Harold B., tisztelettel adózik

McKay elnök elŒtt, xxx

Lélek lásd Szentlélek

lelkiség

áhítat és elmélkedés által növek-

szik, 33–36

fizikai természetünknél

erŒsebbé kell válnia, 13–20

önuralmat és Istennel való

kapcsolatot kíván, 17–20

M

McKay, David Lawrence (McKay

elnök fia), tisztelettel adózik

David O. McKay mint apa

elŒtt, 165–166

McKay, David O.

általa felszentelt templomok,

xxvii

apaként tanúsított példamutatá-

sa, 165–166

apostoli felszentelése, xxii

bizonyság megszerzésére tett

erŒfeszítései, 175–177

egy éves világkörüli látogatása

az egyháztagok között,

xxiii–xxiv

egyházelnökként végzett szolgá-

lata, xxvi–xxx

feleségével való kapcsolata,

155–156

halála, xxx

ifjúsága, xvii

iskolát végez, xvii–xviii

jelleme, 233

megismeri Emma Ray Riggst,

xviii–xx

megkéri Emma Ray Riggs kezét,

145–146

misszióelnökként Európában,

xxiv

misszionáriusi szolgálata 

Nagy-Britanniában, xix

papsági áldásoknak 

köszönhetŒen meggyógyul,

122–123

pátriárkai áldást kap, xv

példája: „Úgy fényljék a ti

világosságtok!”, 243–245

példázza a Bölcsesség szavának

való engedelmességet, 109

szülei iránti nagyrabecsülése,

165
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születése és gyermekkora,

xiv–xv

támogatják az ElsŒ Elnökség

tagjaként, xxiv–xxv

tanítás során szerzett

tapasztalatai, xx–xxii

ÜdvözítŒrŒl való látomása, 1–2

McKay, David, id. (McKay elnök

édesapja)

családja, Skóciában csatlakozott

az egyházhoz, xiv

Joseph Smith-rŒl való

bizonysága, 97–98

példája és tanításai David O.

McKay-nek, xvi, 165

Skóciába szólító misszionáriusi

elhívást fogad el, xv

McKay, Emma Ray Riggs (McKay

elnök felesége)

férjével, David O. McKay-jel való

kapcsolata, 155–156

megismeri David O. McKay-t,

xviii–xx

McKay, Jennette Evans (McKay

elnök édesanyja)

családja, Walesben csatlakozott

az egyházhoz, xiv

nagyra értékelte gyermekei

iskoláztatását, xviii

példája és tanításai David O.

McKay-nek, xv–xvi

McKay, Robert (McKay elnök fia),

tisztelettel adózik David O.

McKay jelleme elŒtt, 233

McKay, Royle (McKay elnök fia),

halála gyermekkorában, 65–67

McMurrin, James L., David O.

McKay-nek adott tanácsa a

kísértéseknek való ellenállással

kapcsolatosan, 87–88

Mennyei Atyánk lásd Isten, az

Atya

misszionáriusi munka

áldásai, 61–63

egyháztagok felelŒssége, 54–61

hála a ~ért, 53

McKay elnök erŒfeszítései a ~

jobbá tételére, xxvi–xxvii

példamutatás ereje a ~ során,

56–58

misszionáriusok, teljes idejı ~,

érdemesnek kell lenniük a

szolgálatra, 58–61

N

nagyság, igaz ~ Jézus tanításai-

nak követése által érhetŒ el,

7–8

nehézségek, bátorsággal legyŒz-

hetŒk, 191

O, Ó

otthon

egység helyének kell lennie, 48

igazlelkıség az ~ban, példa a

világ számára, 246–248

igazlelkıség jelentŒsége az

~ban, xxix

Ö, Ã

önuralom

megerŒsíti a jellemet, 238–239

szükséges a kísértéseknek való

ellenálláshoz, 92–94

szükséges a lelkiséghez, 17–20

önzés, az egység elvesztéséhez

vezet, 46

örökkévaló házasság

áldásai, 151
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felkészülés az ~ra, 146–151

fiatalok tanítása az ~ról,

146–147

óvakodni kell az ~ot fenyegetŒ

veszélyektŒl, 158–160

összepecsételi a párokat és a

családokat, 135–137, 140

szentsége, xxix

szövetsége áldásokat hoz,

156–158

tovább folytatott udvarlást,

erŒfeszítéseket és elkötele-

zettséget kíván, 160–162

P

Packer, Boyd K., élménye arról,

amikor McKay elnök a temp-

lomban tanította, xxix–xxx

papság

ereje, mások szolgálatában

nyilvánul meg, 128–129

felelŒsségei, ide tartozik a

házitanítás, 129–131

használata, érdemességet kíván,

126–128

meghatározása, 123–124

papsági áldás, David O. McKay

felépülése egy ~nak köszön-

hetŒen, 122–123

papsági kvórumok

célja, 25–27

papsági erŒ forrása, 124–126

példamutatás

erŒteljes misszionáriusi eszköz,

56–58, 245–250

jelentŒsége, a gyermekek

tanítása során, 165–166,

172–173

R

rágalmazás, az egység elvesz-

téséhez vezet, 47

randevúzás

McKay elnök tanácsa a fiata-

loknak, 149–151

tanács, amit David O. McKay az

édesapjától kapott, xvi

remény, bátorságot ad, 187–188

Riggs, Emma Ray lásd McKay,

Emma Ray Riggs

S

sabbat nap, megtartásával járó

áldások, 37

segédszervezetek, célja, 25–27

Smith, George Albert, elhívja

David O. McKay-t az ElsŒ

Elnökségben való szolgálatra,

xxv

Smith, John, pátriárkai áldást ad

David O. McKay-nek, xv

Smith, Joseph Fielding, tiszte-

lettel adózik McKay elnök

elŒtt, xxx

Smith, Joseph, a próféta

bátorsága, 105–107

elsŒ látomása, 98–100

evangéliumi igazságok visszaál-

líttattak ~ által, 100–102

idŒsebb David McKay bizony-

sága ~rŒl, 97–98

isteni sugalmazás révén visszaállí-

totta az egyházat, 102–104
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Sz

szabad akarat

magában foglalja a személyes

felelŒsséget, 225–229

~ ajándéka, lehetŒvé teszi a

fejlŒdésünket, 223–225

szabadság, felelŒsen kell élni

vele, 229

Szentlélek

ajándéka, hitet, bınbánatot és

keresztelkedést követŒen

adatik, 218–219

bizonyságot nyújt az engedel-

meseknek, 178–181

útmutatása, 218–219

szeretet

megerŒsödik az örökkévaló

házasság szövetsége által,

156–158

örökkévaló természete, 135–137

szolgálat

az Úr megkívánja, 196–197

boldogságot nyújt, 197–198

Jézus Krisztus példázta, 198–200

szülŒk

David O. McKay nagyrabe-

csülése a ~ iránt, xvi

felelŒsségük, hogy áhítatot

tanítsanak gyermekeiknek,

34–36, 171–172

felelŒsségük, hogy gondoskod-

janak a gyermekekrŒl és útmu-

tatást adjanak nekik, 166–173

meg kell tanítaniuk a gyerme-

keket imádkozni, 80–83

T

tanítás

áhítatot és rendet kíván,

207–208

David O. McKay erŒfeszítései a

~ jobbá tételére, xx–xxiii

Jézus Krisztus példázta, 208–209

lehetŒségek a ~ra, az egyházban,

204–206

tanítók

jellemességet kell tanítaniuk,

239–240

McKay elnök története a ~

hatásáról, 203–204

tanulás, hit és ima által fel kell

készülniük, 206–207

tanulás

célja, 188

fontossága, xx–xxi

Jennette Evans McKay nagyra

értékelte, xviii

templomi munka

egyháztagok felelŒssége,

141–142

érdemességet és hithıséget

kíván, 140–141

felruházás Isten királyságába

vezet minket, 135

lehetŒvé teszi a pároknak és a

családoknak, hogy mindörökre

össze legyenek pecsételve,

135–137

üdvözülést kínál azoknak, akik

az evangélium nélkül halnak

meg, 137–139

templomok, a McKay elnök által

felszentelt ~, xxvii, 133–135

test, a lélek temploma, 13–15

tisztelet, az áhítat elenged-

hetetlen része, 33–34

tized, David O. McKay édesap-

jának példamutatása a ~fize-

tésben, xvi
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tökéletesség

egyház szerepe a ~re bizta-

tásban, 27–28

Jézus példája a ~rŒl, 4–6

U, Ú

udvarlás lásd randevúzás

úrvacsora

célja, 37–40

elmélkedést és áhítatot kíván,

37–40

Ü, Ù

ÜdvözítŒ lásd Jézus Krisztus

V

vasárnapi iskola, David O.

McKay munkája a ~ban,

xxi–xxiii

világosság, Jézus Krisztus az igaz

~, 2–4
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